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INTERVIURI

De vorbă cu Tudor Feraru
Andra Apostu

Tudor Feraru este un muzician
care abordează stilistic o zonă
a... adevărului interior. Așa cum
ne mărturisește, este decuplat de
nevoia de a impresiona iar
această atitudine îi dă o libertate
creatoare neîngrădită, poate cel
mai important atribut pentru un
compozitor al secolului XXI.
Andra Apostu: Domnule
Feraru, faceți parte din școala
clujeană de compoziție dar, la un
moment dat, ați ales să mergeți
în Canada pentru aprofundarea
studiilor. A fost o alegere din
rațiuni
personale
sau
ați
descoperit ceva anume, din punct de vedere profesional, care
v-a atras acolo?
Tudor Feraru: În momentul absolvirii studiilor de licență
la Cluj, am căutat să mă perfecționez și să lărgesc orizontul
meu profesional prin continuarea studiilor în străinătate,
recunosc, privind cu mai mult interes spre America de Nord. Am
aplicat pentru un masterat în compoziție la câteva universități
3
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din SUA și din Canada, iar dintre facultățile care m-au admis,
am ales-o pe aceea care avea cel mai atractiv program de
compoziție muzicală și totodată pe aceea care mi-a oferit cea
mai consistentă bursă de studii. Așa am ajuns la Western
University din London, Canada. Ulterior, am fost admis la
doctorat la o altă universitate canadiană, dar într-un cu totul alt
spațiu geografic și cultural, și anume la University of British
Columbia, în Vancouver. Această universitate este cotată între
primele 50 din lume, beneficiază de un campus uriaș, într-o
așezare naturală care îți taie respirația, iar facultatea de muzică
e prestigioasă, putându-se lăuda cu un corp profesoral de top,
cu facilități ultramoderne, cu o sală de concerte cum puține
instituții muzicale au. Am enumerat doar câteva dintre motivele
pentru care am făcut această alegere. Trebuie să precizez că,
în acea perioadă, au apărut mereu tentații și oportunități
profesionale pentru a mă muta în Statele Unite, dar între timp
devenisem rezident permanent și, ulterior, cetățean canadian,
fapt care m-a determinat să rămân la nord de frontieră.
A.A.: Mai apoi ați participat la MIDAS, studiile
postdoctorale derulate la UNMB și ați ales o temă prin care
comparați studiul compoziției muzicale în România și America
de Nord. Există diferențe fundamentale între aceste două zone
atât de departe una de cealaltă, geografic dar și cultural?
T.F.: A fost o hotărâre dificilă aceea de a reveni în
România, în favoarea căreia au înclinat balanța perspectiva mai
sigură a unei cariere universitare, precum și unele rațiuni de
ordin personal. Odată întors în mediul universitar românesc, am
considerat că poate fi utilă explorarea asemănărilor și
deosebirilor de abordare în predarea compoziției muzicale
aferente celor două spații academice care îmi erau cunoscute.
M-am folosit de privilegiul de a fi admis în programul
postdoctoral al UNMB pentru a realiza această investigație.
Concluziile ei au fost publicate într-un studiu amplu, care,
bineînțeles, reprezintă doar un punct de plecare pe drumul
înțelegerii mai profunde a stadiului actual al programelor de
studii românești și un impuls spre eventuala optimizare a
acestora. Pot să sintetizez că între cele două realități cercetate
există diferențe uriașe, atât din punct de vedere organizatoric
4
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cât și în ce privește specificul instruirii muzicale, diferențe care
cred că s-au accentuat de la data efectuării cercetării mele,
acum un deceniu. În ansamblu, ofertele universitare de la noi
suferă de multă rigiditate, de constrângeri impuse prin
organismele naționale de reglementare (unele dintre acestea
de domeniul absurdului), de dependență financiară față de
centru și de multă indulgență față de non-performanță. Prin
contrast, universitățile nord-americane, chiar și cele publice sau
“de stat”, cum le-am numi noi, se bucură de multă autonomie,
atât organizațională cât și academică, au un management de
tip corporație, concurează între ele în privința atragerii resursei
umane și a studenților, a performanțelor în cercetare, a
prestigiului internațional, etc. Nu toate aspectele cercetate de
mine pun într-o lumină nefavorabilă învățământul superior
muzical din România, dimpotrivă... Cu toate acestea, părerea
mea este că, în unele privințe, involuăm. Una dintre ele are
legătură cu eterna boală a formei fără fond.
A.A.: Aveți o creație diversă și aș vrea să o abordăm,
pentru început, făcând legătura cu momentele importante din
viața dvs., din perspectiva cronologică.
T.F.: Dacă ar fi să delimitez cronologic câteva etape,
probabil ar fi următoarele: perioada foarte fragedă – înainte de
plecarea la studii în străinătate – în care am făcut eforturi să
cresc în ochii mentorilor mei și să mă afirm prin compoziții care
demonstrează meșteșug mai degrabă decât reale convingeri
artistice; apoi ar veni perioada în care am fost plecat în
Canada, când s-a manifestat o oarecare nostalgie, un dor față
de fibra muzicală a spațiului natal, fapt care m-a singularizat în
cercurile artistice eterogene care m-au adoptat; o a treia
perioadă ar coincide cu revenirea în România, cu
reacomodarea, cu abundența unor proiecte și comenzi de
lucrări care m-au stimulat să rămân harnic și racordat la
universul muzicii noi, dar care a prilejuit și unele experimente în
ceea ce privește exprimarea mea muzicală; în fine, cea mai
recentă perioadă este una mai puțin prolifică, dar mai liniștită și
mai plăcută pentru mine, pentru că e decuplată de la nevoia de
a impresiona, de a satisface așteptările unui public anume sau
chiar pe cele ale școlii din care fac parte – în esență, o vârstă
5
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componistică la care tot ce creez are mai degrabă legătură
sinceră cu trăirile mele, cu preferințele estetice personale, decât
cu vreun comandament exterior.
A.A.: Mergând mai în detaliu, am observat colecția In
Black and White, miniaturile pentru pian. Au ele un scop
didactic?
T.F.: Nici într-un caz. Titlul în sine face aluzie la alte
lucrări pianistice din istoria muzicii, dar faptul că acest ciclu este
unul de miniaturi poate fi înșelător: cele zece piese presupun un
grad ridicat de dificultate tehnică și de înțelegere muzicală.
Poate nu întâmplător ele nu au fost încă interpretate integral, iar
pentru mine reprezintă un prilej de frustrare, în sensul în care
aceasta e prima mea compoziție pentru pian pe care nu am
interpretat-o eu însumi niciodată. Lucrarea s-a închegat în timp,
ca o serie de portrete şi parafraze muzicale, asupra cărora mam aplecat sporadic, ca o evadare de la proiectele mai ample la
care lucram. Poate și de aceea miniaturile urmează strategii
componistice diverse şi dezvăluie caractere muzicale aparte. E
adevărat, ele au fost gândite să poată fi executate separat,
grupat sau integral. Am avut bucuria ca partitura să fie
publicată la București, astfel încât sper ca interesul pianiștilor
pentru ea să nu întârzie să apară.
A.A.: Pianul reprezintă un element esențial în creația
dvs., ați compus și un concert pentru acest instrument; ce tip de
abordare – limbraj, structură și nu numai – ați ales pentru
instrumentul solist?
T.F.: După cum se poate deduce din răspunsul anterior,
formarea mea muzicală a început cu studiul pianului și pot
afirma că am ajuns să mă identific cu acest instrument prin
abordarea marelui repertoriu inclusiv pe scenă, în prima mea
tinerețe. Din această perspectivă, mi-am dorit întotdeauna să
scriu un concert pentru pian, lucru care s-a materializat pe
parcursul celui de-al doilea an de studii în Canada, într-un timp
record. Concertul e o lucrare într-o singură parte, pe parcursul
căreia variază tempo-urile și densitatea scriiturii, cu pianul
rămânând în mod constant și obsesiv instrumentul conducător.
Partitura a fost concepută în așa fel încât, chiar și prin
îndepărtarea componentei orchestrale, piesa să rămână viabilă,
6
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sub forma unui “anti-concert” solo. Am gândit desfășurarea
sonoră în spiritul muzicii morfogenetice, adică fără un plan
structural evident la nivelul întregului, ci ca o permanentă
succesiune de evenimente sonore spontane, generate de
cauze imediate, de “catastrofe” și evoluții imprevizibile. Baza
teoretică a acestei abordări se regăsește în biologia celulei sau
în teoria fractalilor, elemente care pentru mine au reprezentat
un pretext creativ, nu neapărat un model dogmatic. În realitate,
în curgerea sa, muzica Concertului lasă impresia unei
improvizații sofisticate a pianului pe un fond orchestral axat pe
timbralitate și spațializare. Ca detaliu inedit, am inclus în
aparatul orchestral muzicuța și acordeonul, plus o suită de
instrumente de percuție mai puțin obișnuite. Am avut bucuria de
a interpreta ca solist în prima audiție a lucrării, alături de
orchestra studenților de la Western University, iar înregistrarea
aceea mi-a facilitat ulterior accederea ca membru în Uniunea
Compozitorilor și Muzicologilor din România. Am și în legătură
cu Concertul pentru pian un mic regret, și anume acela că el nu
a fost niciodată interpretat în România.
A.A.: Mi-a atras atenția opera de cameră Profesorul de
pian, compusă după nuvela La Țigănci. De ce ați ales această
sursă de inspirație? Cum ați realizat, muzical, legătura între
personajul principal și simbolistica lui Mircea Eliade?
T.F.: Opera Profesorul de pian s-a născut ca parte
componentă a tezei mele de doctorat. Căutam să realizez o
compoziție de proporții, care să fie însoțită de o fundamentare
teoretică și estetică, iar opera ca gen lipsea din portofoliul meu
în acel moment, așa că alegerea a fost una firească. Subiectul
și, implicit, apropierea de Eliade se datorează unei întâmplări:
investigând la biblioteca universității din Vancouver diverse
traduceri în limba engleză ale unor opere literare românești, am
descoperit un volum de proză fantastică ce includea și nuvela
La Țigănci. Fiind convins de potențialul dramaturgic al poveștii,
am cerut permisiunea editurii pentru a adapta acest text într-un
libret de operă, tot în limba engleză. Această adaptare a
presupus inclusiv schimbarea titlului și a numelor personajelor;
titlul Profesorul de pian, sau The Piano Teacher în original, are
mai degrabă legătură cu protagonistul poveștii decât cu faptul
7
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că eu sunt pianist la origine. Evident, există puncte în care mam identificat cu artistul creat de Eliade, cu viziunea sa asupra
lumii, cu destinul său, toate în cheie simbolică. Croind libretul,
am păstrat episoadele care mi s-au părut semnificative, le-am
asociat cu desfășurări sonore contrastante, unele statice și
misterioase, altele dinamice și apăsătoare. Principalele
ingrediente tehnice care au contribuit la definirea acestora sunt
armonia și orchestrația. În special, am încercat să reliefez
câteva replici-cheie, respectiv revenirea obsesivă asupra unor
sintagme în cadrul monologurilor, care joacă rolul unor
recitative, să spunem. Personajelor, diverselor întruchipări
simbolice ale acestora, le sunt asociate identități timbrale unice,
cum ar fi cele ale harpei, pianului, clopotelor, etc.
A.A.: Profesorul de pian este o abordare inedită a
genului liric. Ce v-ați dorit să exprime, ce să aducă nou în fața
publicului? Subiectul e puțin explicit iar cadrul scenic este unul
minimal. Acțiunea are o structură parcă în spirală, există motive
care apar aproape leitmotivic...
T.F.: Cred că ineditul e asigurat din start de natura
operei literare pe care se bazează Profesorul de pian. Astfel,
avem o combinație de ficțiune supranaturală și simbolism, plus
că nu există momente ale subiectului convenționale și nici o
intrigă clar definită; e ca o poveste care începe de nicăieri și
conduce nicăieri, trecând printr-o serie de echivocuri. Muzica
mea încearcă să surprindă acest aspect, plutirea, lipsa de
direcție, atemporalitatea... sau mai degrabă timpul fracturat și
reversibil. Mărturisesc că strategia aceasta a fost urmată
deliberat și în alte compoziții ale mele ulterioare, mai cu seamă
în lucrări camerale de mai mici proporții. Un alt element inedit în
cadrul operei ar fi contopirea mai multor personaje într-un
singur rol scenic: de exemplu, toate cele trei fete, grecoaica,
evreica și țiganca, sunt întruchipate de o singură soprană, fapt
care reprezintă o provocare pentru arta actoricească a
acesteia, dar și pentru concepția regizorală a spectacolului. De
asemenea, vatmanul, vecinul și birjarul sunt aduși la viață de un
singur bariton. Motivele acestei abordări sunt în egală măsură
de ordin practic, pentru a ușura punerea în scenă, dar și de
ordin simbolic, pentru a accentua starea de confuzie. Lăsând la
8
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o parte muzica operei, subiectul acesteia nu e menit să aducă
publicul în punctul de a înțelege ceva, ci să-i stârnească
întrebări, să-l pună pe gânduri. Ați pomenit de leitmotive… ele
există, într-adevăr, fiind asociate cu diverse elemente de
dramaturgie. Aș pomeni doar motivul tramvaiului, reflectând
spațiul profan, motivul labirintului, reflectând spațiul sacru, sau
motivul orologiului – de fapt, un soi de personaj imaginar –
manifestat prin bătăi periodice mereu transfigurate, orchestrate
diferit, uneori violente, alteori aproape imateriale. Mă consider
norocos că Profesorul de pian a văzut lumina scenei de două
ori până acum, prima oară într-o producție preponderent
studențească la Academia de Muzică din Cluj, iar apoi într-o
variantă de concert la Sala Radio din București, ambele fiind
primite călduros de către public și, îndrăznesc să cred, de către
breaslă.
A.A.: Ați abordat și genul poemului coregrafic, în
lucrarea Lira lui Orfeu, compusă în cadrul unui grant cu subiect
dedicat mitului lui Orfeu în istoria muzicii. Este prima întâlnire
cu creația de balet?
T.F.: Da, Lira lui Orfeu se încadrează în categoria acelor
experimente creative despre care vă spuneam mai devreme.
Nu doar că a fost prima întâlnire cu baletul, dar a fost și prima
mea explorare pe teritoriul muzicii minimaliste. E vorba de un
minimalism “cu față umană”, dar, în orice caz, o abordare
tehnică și estetică total diferită de ceea ce adusese muzica mea
până în acel moment. Grantul care a prilejuit această lucrare se
desfășura alert și am avut puțin timp la dispoziție pentru a
concepe partitura. Probabil că e compoziția la care am lucrat în
ritmul cel mai susținut și mai intens, câte 7-8 ore pe zi. În mod
providențial, totul a coincis cu o rezidență de creație care mi-a
fost acordată la Muzeul Enescu de la Tescani, pe parcursul
unei luni de vară. Datorez inspirația pentru conceperea baletului
și pentru finalizarea lui într-un timp record acelui spațiu
stimulator și atmosferei de efervescență artistică pe care mi-a
asigurat-o.
A.A.: Cum se derulează procesul creator cu
componentă coregrafică atunci când nu aveți studii coregrafice?
9
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T.F.: Am știut în primul rând că partitura mea va ajunge
în mâinile unor profesioniști; mă refer în special la coregraf,
scenograf, corpul de balerini. Astfel, nu a fost nevoie să
imaginez decât în linii mari desfășurarea scenică, sau relația
muzicii cu elementele tehnice extra-muzicale pe care nu le
stăpâneam. Am împărțit poemul în mai multe scene bine
definite dramaturgic și sonor, iar procesul creator s-a desfășurat
exact ca în cazul unei muzici cu program. Nu sunt neapărat un
adept al programatismului, dar trebuie să recunosc că acesta
simplifică uneori lucrurile, prin faptul că ancorează compozitorul
în diverse conexiuni. Colaborarea efectivă cu specialiștii în
coregrafie care urmau să dea viața Orfeului meu a venit abia
după închegarea partiturii și a condus doar la ajustări minore de
ordin muzical. Probabil a fost de ajutor și faptul că muzica
baletului e quasi-minimalistă, cu o curgere destul de
convențională și predictibilă.
A.A.: Ați ales o abordare oarecum tradițională, cu o
arhitectură echilibrată, dar ca limbaj, expresie, ce zonă estetică
ați accesat?
T.F.: După cum am dezvăluit mai devreme, poemul
coregrafic e alcătuit din mai multe episoade, care coincid cu
momente ale subiectului, ale itinerariului orfeic. Am încercat să
recreez ethosul sonor arhaic printr-un limbaj preponderent
diatonic, chiar oligocordic, cu trimitere directă la lira antică.
Sigur, lucrurile devin mai sofisticate pe parcurs, dar în esență,
muzica se concentrează pe structuri ostinate, pe caracterul
repetitiv al discursului, pe nuclee melodice și armonice
esențializate, pe structuri modale și pre-modale. Toate acestea
sunt manipulate în așa fel încât să rezulte creșteri și
descreșteri, chiar culminații tensionale care să coincidă cu
momentele dramaturgice relevante. Întreaga lucrare e grefată
pe o arhitectură simetrică, atât din punct de vedere intonațional,
cât și dinamic-tensional. Axa de simetrie, respectiv momentul
cel mai încărcat către care se produce acumularea și de la care
pornește rarefierea, coincide cu momentul Infernului. Între
aceste coordonate, apar momente ce pot fi caracterizate drept
lirice, altele grotești, unele pur dansante, altele heterofonice sau
rubate. Poate merită menționat faptul că, în concepția acestei
10
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lucrări, Euridice și Lira sunt una și aceeași, subtilitate reflectată
inclusiv timbral, prin asocierea personajului cu harpa. Cu alte
cuvinte, mitul apare ușor transfigurat, tragismul său fiind
accentuat, prin faptul că lui Orfeu nu-i este răpită doar
dragostea, ci, în mod simbolic, chiar arta, însăși menirea de a
exista.
A.A.: În același spirit mi-ar plăcea să ne vorbiți despre
Cumpăna vremurilor, lucrare relativ recentă în care observ
delicate diferențe de stil față de, să zicem, muzica compusă cu
10 ani în urmă (Lira lui Orfeu).
T.F.: Cumpăna vremurilor a fost prilejuită de
aniversarea Centenarului Marii Uniri, în anul 2018. Am pornit de
la premisa că ideea de cumpănă este definitorie atât în plan
temporal-istoric, cât și în planul geografic al spațiului pe care-l
locuim. Aceste elemente se reflectă în structura și dramaturgia
muzicală a compoziției mele. Ea se desfășoară ca o muzică
fluidă, texturală, cu contururi discrete, fără gesturi sonore
ostentative. Unele figuri mai animate apar şi dispar sub formă
de abateri melodice de la o pânză sonoră uniformă. Fluxul şi
refluxul sonor sunt asigurate prin aglomerări şi rarefieri
texturale, prin mijloace dinamice tradiţionale, dar şi prin
expansiunea, respectiv contracţia registrelor. Dincolo de cadrul
său intonaţional relativ limitat, lucrarea tinde spre un oarecare
nivel de complexitate obţinut prin poliritmie, rudimente de micropolifonie, heterofonie şi subtilităţi timbrale. Rolul vocii sopranei
este de a urma curbele melodice și expresive, fără a ieși în
evidență în manieră solistică. Știma vocală este concepută ca
parte integrantă a ansamblului, participând la țeserea și
destrămarea texturilor sonore globale. Unduirile acestei
vocalize expresivizate pot sugera urcarea, respectiv coborârea
din cumpăna reliefului, ecourile unui cântec din depărtare,
șoaptele vântului, conturul șerpuit al cărărilor de munte, frânturi
ale unor imagini din vis, etc. În ceea ce priveşte efectul sonor
global, piesa are o curgere sinuoasă, ce conturează câmpuri
armonico-texturale suprasaturate diatonic, a căror perpetuă
schimbare se realizează lent, imperceptibil, întocmai mișcării
unor umbre, sau metamorfozării unui organism viu. Din această
perspectivă, lucrarea poate fi considerată minimalistă, sau
11
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încadrată în categoria “soundscape”, deci nu chiar atât de
diferită față de ceea ce se regăsește în Orfeu…
A.A.: Sunteți interesat de plasarea dvs. ca și compozitor
în spațiul actual? Cum vă vedeți vis-à-vis de colegii de
generație?
T.F.: Nu cred că sunt un compozitor reprezentativ al
momentului actual, nici măcar al generației din care fac parte.
În orice caz, fără a dori să mă dezic de atributele stilistice caremi sunt dragi, am încercat mereu să mă sustrag oricărei
etichetări. Sunt conștient că, în raport cu ceea ce se întâmplă în
peisajul componistic european actual și chiar cu preocupările
compozitorilor tineri de la noi, sunt un autor destul de
convențional, ca să nu spun retrograd. După cum am mai
afirmat, mă favorizează climatul în care nu trebuie să
demonstrez ceva, în care pot lucra fără crispare, fără presiunea
de a mă ralia unui trend, cultivând o voce care îmi aparține
sincer și care rămâne cât de cât conectată la capacitatea de
receptare a publicului meloman, nu doar a unuia de super-nișă.
A.A.: Ce credeți că e mai important, într-o perioadă a
istoriei muzicii la fel de dinamică ca societatea de azi, aducerea
a ceva nou cu orice preț sau mai degrabă afirmarea adevărului
artistic propriu cu orice preț? La “preț” mă gândesc la public, de
pildă...
T.F.: Constat că nu e prima oară când răspunsul meu
pare a anticipa întrucâtva următoarea întrebare pe care mi-o
adresați. Cu la fel de multă sinceritate vă spun că nu am habar
ce e mai important, sau dacă măcar există un răspuns corect la
această întrebare. Ceea ce nu înseamnă că nu mi-am pus eu
însumi deseori această problemă... Probabil că alegerea e
diferită de la un individ la altul, iar generalizarea ar fi lipsită de
legitimitate. Mai mult decât atât, pe parcursul carierei sale, un
muzician își poate reevalua optica asupra rolului inovației, al
originalității, asupra importanței convingerilor artistice proprii, a
responsabilității actului creativ, a relației cu publicul. Eu mă aflu
într-un moment de echilibru, în care aș refuza să creez ceva
doar de dragul de a fi în spiritul vreunei tendințe componistice
de ultimă oră, dar nici nu aș suprima o pornire creativă
autentică doar pentru a fi pe placul unui segment larg de public.
12
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Cred în misiunea noastră de a educa și a fascina publicul, de al atrage și îngroșa numeric, dar încerc să nu fiu complet
desprins de realitate; e un fapt confirmat istoric: muzica nouă /
cultă / de concert, oricum vrem s-o numim, nu se va adresa
niciodată decât unui procent infim al publicului larg.
A.A.: Ce proiecte aveți în lucru; un vis de compozitor?
T.F.: Întotdeauna mi-a plăcut să lucrez la mai multe
proiecte concomitent. Cristalizarea ideii unei compoziții poate fi
un proces fulgerător, dar munca de execuție, de punere în
pagină e laborioasă, necesită dedicație, răbdare, spirit
autocritic, nervi tari. Pe măsură ce înaintez în vârstă, constat că
aceste calități încep treptat să mă părăsească. De aceea,
pentru mine este vitală glisarea de la o preocupare la alta,
evadarea temporară din mecanismul acaparator și monoton al
finisării unei singure piese. În consecință, proiectele mele în
lucru sunt uneori piese menite a fi distrageri de la alte proiecte.
Ceea ce mi-ar plăcea să duc la bun sfârșit, dintre toate lucrurile
începute pe parcursul ultimilor ani, ar fi un cvartet de coarde – o
premieră pentru mine în ce privește acest gen, un lied pe
versuri în limba italiană, care ar întregi un ciclu denumit Trois
chansons d’amour (în lipsa acestui lied final, setul a circulat
deja sub titlul de Două cântece de dragoste) și, nu în ultimul
rând, o suită de trei schițe orchestrale – o lucrare programatică
inspirată de frumusețea celor trei orașe canadiene în care am
viețuit pentru o bună perioadă de timp. E prima oară când
dezvălui existența acestui proiect, sper să fie de bun augur. În
ceea ce privește visul compozitorului, cred că el vizează
reapropierea de rădăcinile mele de pianist-interpret. Îmi doresc
mult să găsesc răgazul, energia și motivația pentru a exersa la
instrument, pentru a reveni pe scenă interpretând propriile
lucrări și nu numai.
A.A.: Mulțumesc!
T.F.: Mulțumesc și eu pentru acest dialog!

13
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SUMMARY
Andra Apostu
A Conversation with Tudor Feraru
Tudor Feraru is a musician that approaches a type of style that
is defined by his inner truth. Just like he confesses, he is
unhooked from the need to impress and this gives him unlimited
creative freedom, maybe the most important attribute for a 21st
century composer.
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STUDII

Studiul arhetipurilor muzicale (IX)
Noțiunea de Eternitate
privită din perspectivă arhetipală
Corneliu Dan Georgescu
Un vechi basm popular ne povestește că Făt Frumos a
găsit, după nenumărate peregrinări și căutări, „Țara
tinereții fără bătrânețe și a vieții fără moarte”, unde ar fi
putut trăi fericit, uitând de toate. Dar el nimerește din
greșeală în „Valea plângerii”, își amintește deodată
„Lumea obișnuită” pe care o părăsise și nu poate rezista
ispitei de a se întoarce. Acel loc nu mai există însă.
Acolo, în „Lumea obișnuită”, timpul – care nu jucase nici
un rol în „Țara tinereții fără bătrânețe și a vieții fără
moarte” – trecuse altfel. Întorcându-se, vede cum totul se
transformă în praf și cenușă, inclusiv el. Poate că basmul
vrea să ne spună că Făt Frumos găsise Eternitatea, fără
a fi fost în stare să rămână acolo; tot ce trebuia să facă
era numai să evite „Valea plângerii”, condiție pe care nu a
respectat-o.
Dar – ce este în definitiv Eternitatea? Și ce sens are a
vorbi despre Eternitate și Muzică?
Voi începe această expunere a unei teme deloc ușor de
abordat apelând la punctul de vedere al lui Immanuel Kant
(1724-1804), fondatorul filozofiei transcendentale și unul dintre
cei mai mari gânditori pe care i-a dat vreodată umanitatea. Nici
15
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acest excurs în sine nu reprezintă o sarcină comodă, dar cred
că numai astfel poate fi pe deplin înțeles sensul noțiunii de
Eternitate și poate fi găsită o modalitate potrivită de a discuta
această temă.
Mai ales contextul istoric în care a apărut revoluția
de gândire kantiană trebuie considerat. După secole de
Scolastică, centrată mai ales pe argumente extrase din
biblie și din Aristotel, după apariția Umanismului și a
Renașterii în secolele XIV-VI, apoi a Determinismului
(René Descartes, 1596-1650) și Empirismului (Thomas
Hobbes, 1588-1679, contemporan cu Francis Bacon,
1561–1626, John Locke, 1632–1704, Gottfried Wilhelm
Leibniz, 1646–1716), după o serie de mari descoperiri în
domeniul științei – între altele, în astronomie, prin
Nikolaus Kopernik (1473-1543 – legile planetelor), în
fizică, prin Isaac Newton (1642-1643 – gravitația, legile
mecanicii clasice), sau de explorări ale unor regiuni ale
globului pământesc până atunci necunoscute (prin
Cristofor Columb, Ferdinand Magellan, Vasco da Gama),
Iluminismul propovăduiește în secolul XVIII, ca un fel de
încoronare a acestor cuceriri, încrederea în supremația
Rațiunii umane, a puterii sale fără limite de a cunoaște
totul, deci, ideea conform căreia realitatea ar putea fi pe
deplin descifrată și astfel, stăpânită.
Unul
dintre
principalii
reprezentanți
ai
Iluminismului a fost și Immanuel Kant, el oferind poate
cea mai faimoasă definiție a sa: „Iluminismul semnifică
ieșirea omului din imaturitatea sa autoprovocată.
Imaturitate este incapacitatea de a-ți folosi mintea fără
ajutorul altuia” [Kant 1874:9]. Dar, în contextul
principalelor curente, esențial optimiste, ale vremii –
Raționalismul („toate cunoștințele provin din gândire,
experiențele nu contează și pot fi înșelătoare”) și
Empirismul („experiența este singura sursă de
cunoaștere, nimic nu poate pătrunde în minte care să nu
fi fost perceput înainte prin simțuri”) –, Kant proclamă
concepția pesimistă a limitelor ireductibile ale gândirii
umane, inițiind în filozofie o revoluție comparabilă cu cea
16
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produsă de Kopernik în astronomie.
În legătură cu tema studiului de față, Eternitatea,
mă voi limita la câteva idei din opera sa „Critica rațiunii
pure / Die Kritik der reinen Vernunft” (1781) [*1], parte a
așa numitei „trilogii critice” [Kant 1781, 1788, 1790], poate
principala sa construcție, la care a lucrat timp de zece ani.
Cuvântul „critică" din titlu nu semnifică „a nega, a
demonta", ci „a examina, a verifica". Această carte a pus
bazele filosofiei transcendentale și a constituit un
adevărat șoc pentru contemporanii săi, deoarece punea
sub semnul întrebării tocmai ceea ce era considerat până
atunci sigur, intangibil.
Cunoașterea, potrivit lui Kant, este întotdeauna
influențată de aparatul nostru de gândire. Și pentru că nu putem
percepe și judeca nimic fără acest aparat de gândire, nu vom
ajunge niciodată la adevărata realitate. Gândirea noastră nu
descrie realitatea, ci o creează, o construiește (concepție
asemănătoare Constructivismului secolului XX). Ea se bazează
pe noțiuni a priori (spațiu, timp), își construiește categorii
(cantitatea, calitatea, relația, modalitatea), nu poate produce
însă decât antinomii, contrarii aparente, amândouă necesare.
Există idei transcendentale esențiale, toate fiind imaginabile,
dar nu demonstrabile: începutul lumii, sufletul, nemurirea,
libertatea, adevărul, dreptatea, Dumnezeu. Aceste noțiuni sunt
în aceiași măsură posibile ca și imposibile. Mintea umană nu
poate rezolva această dilemă: nu „mintea se învârte în jurul
lucrurilor”, ci „lucrurile gravitează în jurul minții”. Ergo: Înțelegem
doar lucrurile pe care mintea noastră le poate concepe și
înțelege, și numai în felul în care ea le poate înțelege. Toate
cunoștințele noastre sunt întotdeauna „construite" de gândirea
noastră. Aceasta înseamnă că facem lumea inexplicabilă,
explicabilă prin anumite „construcții auxiliare”.
Concluzia acestei introduceri și motivația ei: nici
Eternitatea, tema studiului de față, o idee transcedentală
și o antinomie în sens kantian, nu va putea fi vreodată
demonstrată; dar ea poate fi concepută, și acest fapt are
17
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consecințe practice. Ea nu este rezultatul unei experiențe,
a unei percepții, ci le precede, și anume, în funcție de
ceea ce gândește, poate gândi fiecare. Numai din
această perspectivă are sens textul ce urmează.
***
În psihologia analitică a lui Carl Gustav Jung (1875-1861)
[Jung 2011], care mi-a servit ca model pentru întreaga mea
construcție pe tema arhetipurilor muzicale pe o perioadă de
peste 40 de ani – nu există un arhetip al Eternității. Dar nu
există nici arhetipurile substanțelor primordiale (Aqua-TerraAer-Ignis) sau un arhetip al contradicției binare de tip YinYang, arhetipuri pe care le-am tratat în studii anterioare. Pentru
simplul motiv că Jung se ocupă explicit doar de arhetipurile
psihice ale inconștientului colectiv (cum ar fi arhetipurile
Persona, Umbra, Animus, Anima sau arhetipurile Nașterii,
Morții, Maternității, Copilului – numite de mine, din motive de
consecvență și pentru a accentua deosebirea între forma
uzuală a cuvintelor și cea care definește un arhetip – Genesis,
Mors, Maternitas, Puer).
Pe de o parte, însuși Jung tratează însă și
arhetipul Dublei-nașteri (Duplex Nativitas), care nu
corespunde vreunei realități psihice, ci doar unei fantezii
cu substrat mitic. Alături de situații psihologice reale
obiective, sunt considerate deci și fantezii subiective,
fantezii ce răspund însă unei necesitați psihologice
general umane, arhetipale. Această aparentă îndepărtare
de „setul de arhetipuri clasice” nu înseamnă că s-a
renunțat la punctul de vedere care plasează permanent în
centrul său psihicul uman.
Pe de altă parte, aproape orice obiect sau noțiune
poate fi privit din perspectivă arhetipală, și anume, din
perspectiva sursei sale sau a efectului său în psihicul
uman. Poate părea o îngrădire a punctului de vedere, dar
el privește în realitate ceea ce ne poate interesa mai mult
într-o asemenea discuție: nu noțiunile în sine, ci rolul jucat
de ele în psihicul uman. Iar tema Eternității reprezintă o
18
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preocupare permanentă a oamenilor din cele mai vechi
timpuri, o năzuință omenească elementară, foarte posibil
existentă în forme latente în cele mai primitive concepții
despre lume, reprezentând o necesitate psihică
arhetipală. Voi considera deci, pentru concizia exprimării,
un arhetip al Eternității (pe care-l voi numi în cele ce
urmează, de asemenea din motive de consecvență,
arhetipul Aeternitas), fiind vorba, de fapt, de o noțiune
transcendentală privită din perspectivă arhetipală. Este
însă o noțiune cu totul specială, care poate oferi în
același timp și o experiență esențial senzorial-psihică,
posibil a fi trăită și exprimată prin artă, respectiv prin
muzică, posedând deci toate atributele unui arhetip:
alături de universalitatea sa, și posibilitatea existenței
unor multiple forme de expresie.
A vorbi despre un presupus arhetip Aeternitas înseamnă
a „atinge” domeniile mitologiei, filozofiei, istoriei, fizicii,
cosmologiei, literaturii, artei. Dar mai ales religia a fost unul din
contextele care au conceput și cultivat sistematic ideea
Eternității, sub forma Divinității, a Paradisului, a „vieții de apoi”
(asupra unei relații între Eternitate și Religie voi reveni). Noțiuni
sinonime înrudite cu Eternitatea (în engleză: eternity, franceză:
éternité, italiană: eternità, germană: Ewigkeit, greacă:
αιωνιότητα / aioniótita, rusă вечность / vecinosti) sunt în limba
română: veșnicia („în vecii vecilor”), nemurirea, nemărginirea,
nesfârșitul, nemăsurabilul, infinitul, perenitatea, persistența,
lipsa granițelor, a limitelor. Se subînțelege în acest caz nu atât
depășirea unor anumite granițe, cât inexistența lor, ca și în
cazul duratei: poate fi vorba nu atât de o anumită durată, oricât
de extinsă, ci de un timp nelimitat, sau de lipsa, inexistența sa
(„timpul nu are un început și un sfârșit”, respectiv „timpul nu
există”, sau, similar și ca o consecință: „lumea nu are un
început și un sfârșit, deci trebuie să fie veșnică”).
Evitând implicarea în domeniile enunțate, care
relevă complexitatea insondabilă a acestei noțiuni, în cele
ce urmează, mergând consecvent pe linia jungiană, voi
încerca să răspund doar la câteva întrebări relativ simple,
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cum ar fi: Cărei necesități psihice îi corespunde acest
arhetip? Ce semnificație are el? Ce sens are arhetipul
Aeternitas în muzică? Cum poate fi el exprimat muzical?
Mai trebuie precizat de la bun început, conform
viziunii kantiene expuse, că abordarea unei asemenea
teme în studiul de față nu va permite definiții și formulări
univoce, ca în cele mai multe din cazurile precedente,
lăsând foarte multe întrebări fără răspuns. Intenția mea a
fost în primul rând aceea de a pune în discuție unele idei.
Dar nu trebuie uitat nici faptul că arta este lumea
fanteziei, a imaginației libere de orice constrângere
logică, o lume care poate reflecta și împlini visurile cele
mai îndrăznețe. Se poate aștepta ca muzica să genereze
pe plan psihic ceea ce pe plan fizic ar fi imposibil.
***
Conceperea unui răspuns acceptabil la vechea întrebare
„ce sens are viața omenească, dacă ea este finită și se încheie
inevitabil și definitiv prin moarte”, a fost o preocupare
permanentă a oricărei culturi, reprezentând o dilemă psihică
fundamentală și rezonând în multe domenii ale gândirii. Primul
și cel mai simplu răspuns dorit a fost „viața nu se încheie prin
moarte”, acest răspuns spontan urmând să fie justificat prin
teorii mai mult sau mai puțin convingătoare, care reflectă nivelul
cultural al societății respective, uneori și nivelul dezvoltării ei
științific-tehnice (antrenând de exemplu concepții cosmogonice
sau observații de natură fiziologică). Dacă viața ar continua și
după moarte, în forme nouă inaccesibile, se poate afirma că
noțiunea de veșnicie, Eternitate implicate, ar putea oferi un
răspuns la această întrebare. „Dovezi”, explicații și detalii, mai
mult sau mai puțin iluzorii, există din abundență. O „corectură”
logică a acestei supoziții precizează că este vorba, de fapt,
doar de „caracterul veșnic al vieții” privite însă ca specie, nu ca
individ: ceea ce se perpetuează și după moartea fizică a
individului este specia. O altă „corectură” se referă la caracterul
pur simbolic al unor asemenea teorii: persistența unei vieți se
realizează nu fizic, ci în și prin memoria urmașilor. În toate
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aceste cazuri este vorba de o intenție, oscilând între naivitate și
aparent cinism, de a asigura un echilibru psihic într-un moment
de îndoială, o sarcină pe care o poate prelua arta cu mult
succes, și, în mod special, muzica.
***
În ceea ce mă privește, o abordare indirectă
intuitivă a Eternității am întreprins începând înainte de
1979, cu prilejul tratării temei „muzicii atemporale” și
continuând în 2020, printr-un studiu dedicat monotoniei
privite ca arhetip [Georgescu 1979:35-42, 2021:11-33],
tema principală, situată constant în substrat fiind – în
toate aceste cazuri, ca și în multe altele – ideea
perenității, a duratei fără început și sfârșit, de fapt, a
Eternității.
Privind capacitatea muzicii de a trata arhetipul
Aeternitas, într-un mod similar analizei tragicului muzical
sau a narativității muzicale [Georgescu 2017:18-39,
2019:897-904], nu mă voi referi nici aici la acele
compoziții ce se servesc de un program literar-muzical
sau de un titlu care să exprime acest arhetip, ci la felul
specific în care structurile muzicale în sine pot îndeplini
această funcție. Din același motiv, nu voi considera nici
accepțiunea generală, conform căreia, orice „muzică
bună” evocă metaforic atemporalitatea, Sublimul,
Eternitatea. Nu este vorba de subestimarea unor
proceduri curente, ce și-au dovedit pe deplin validitatea,
ci de dorința de a explora calități specific muzicale, ce nu
ar putea fi folosite de nici-o altă artă.
În acest sens voi prelua și extinde aici unele
formulări oferite cu prilejul descrierii „muzicii atemporale”
[1979]. Deoarece, ca și între Tragic și Sublim, și între
Atemporal și Eternitate există o rezonanță semnificativă,
dacă nu chiar o coincidență, „ascunsă” de moduri diferite
de a se încerca descrierea unei antinomii ce nu poate fi
descrisă. Oricum, Eternitatea este o noțiune ce privește
înainte de toate timpul, respectiv inexistența sa.
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Terenul de acțiune al structurilor muzicale ce vizează
„atemporalul” ca și Eternitatea este constituit în psihicul uman
de cele două planuri fundamentale în percepţia timpului,
inclusiv percepţia timpului în muzică: percepţia succesiunii şi
cea a duratei [Fraisse 1957:10-11].
Percepţia succesiunii (adică a raportului de poziţie, de
ordine a fenomenelor) presupune existenţa unei organizări
temporale instinctive, a unui „orizont temporal”i, utilizarea unei
scale „trecut-prezent-viitor”, în care memoria joacă un rol
esenţial [Fraisse 1957:13]. Percepţia succesiunii nu este
posibilă decât în cazul modificării unei stări, deci al recepţionării
unei „noi informaţii” asupra unui sistem supus atenţiei; într-un
sistem în care nu ar exista nici-o schimbare, noutate, nici timpul
„nu ar exista”, nu ar putea fi perceput.
Percepţia duratei (adică a raportului de mărime sau de
distanţă între fenomene) presupune compararea acestor mărimi
cu o serie de „pulsuri” (deci, de repetiţii regulate cu diferite
frecvenţe) cosmice sau biologice, un fel de „etalon ritmic”, în
scopul de a stabili unităţi de măsură standardizate ale unui
„timp social” [Fraisse 1957:10]. Exemple clasice de „pulsuri”
sunt ciclul anual sau cel diurn, respectiv ceasul – ora, minutul,
secunda –, sau bătăile inimii, respirația. „Pulsurile umane”
reprezintă probabil o formă de integrare în „pulsurile cosmice”,
de „acordare” la ele.
Iată câteva caracteristici structural-muzicale în acest
sens, specifice unei „muzici atemporale”:
- aspectul static al discursului muzical;
- monotonia, lipsa surprizelor, a informaţiei noi la diferite
nivele structurale;
- absenţa unui caracter direcţionat, a unei dramaturgii
convenționale, a unei evoluţii (sau existenţa unei
evoluţii deliberat atât de lente, încât pentru moment
rămâne imperceptibilă), a unei deveniri temporale
[Lohse 1968:130];
- caracterul iterativ (repetiţii cu sau fără variaţiuni, în
general minime, sugerând un „cerc închis”) sau, întrun sens mai general, periodicitatea la un anumit nivel,
de obicei microstructural [Rosolato 1972:33];
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- absenţa reperelor normal perceptibile, a „punctelor de
perspectivă” necesare unei „orientări în timp”, ca
urmare a caracterului prea general, „anonim”,
nedefinit al materialului muzical [Barrett 1974:
59][Lohse 1968:130] sau a efectelor „fuzzy”;
- momente în general importante ale formei muzicale cum
ar fi cele ale începutului, punctului culminant, finalului,
nu au nicio semnificaţie structurală proprie, sunt
„nivelate muzical”;
- existenţa unei „discontinuităţi structurale”: organizarea
se limitează la nivelul micro- sau macrostructural –
sau, în cazul în care amândouă există, ele nu sunt
legate între ele printr-o structură continuă [Arnheim
1968:228];
- „articulaţia sintactică flexibilă”: algoritmul compoziţional
nu cuprinde decât puţine sau nici-o relaţie
deterministă, asimilabilă unor „relaţii cauzale” între
evenimente, ci doar relaţii probabiliste între elemente
„polivalente”, interşanjabile, ceea ce face posibilă
combinarea relativ liberă a lor, fără a se ajunge însă
astfel la o dezordine totală [Arnheim 1968:228];
- „decuplarea de context”, ca urmare a unei rarefieri sau
izolări prin alte proceduri a evenimentelor unul faţă de
altul, până la a fi percepute ca total independente
(spre exemplu, depăşirea anumitor limite temporale
nu mai permite organizarea stimulilor în „imagini”:
sunetele prea lungi sau separate prin pauze prea
lungi, de asemeni, cele prea scurte, „nu mai au nici
trecut, nici viitor, ci doar prezent”) [Arnheim 1968:228];
- derularea suficient de amplă pentru a permite instalarea
unui efect quasi-hipnotic;
- menţinerea unui atmosfere expresive constante (prin
anularea contrastelor, a opoziţiilor binare clasice de
tip rapid-lent, acut-grav, forte-piano, solo-tutti,
melodie-acompaniament);
- uneori, ambitusul larg, folosirea registrelor extreme ale
instrumentelor; anumite sunete, culori timbrale
excepționale.
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Structura unei asemenea muzici poate reprezenta adesea
un proces infinit, chiar dacă, într-o manieră uzuală, i se impun
un început şi un sfârşit convenţionale. Iar posibilitatea „opririi
scurgerii timpului” prin repetiții, deci „extensia clipei până la
Eternitate” sugerează ideea mai generală a recunoașterii
Totalității într-un detaliu, a „întregii naturi în firul de iarbă”.
Circumstanţa în care percepţia duratei în general este
esenţială este starea de aşteptare [Arnheim 1968:228].
Această stare este pusă în valoare conştient în muzică,
ca de altfel în orice altă artă ce se desfăşoară în timp,
cum ar fi teatrul sau filmul. În cazul „muzicii atemporale”
s-ar putea vorbi despre o „aşteptare frustrată”. În acest
punct converg cele două direcţii aparent atât de
divergente ale unei „muzicii atemporale” evocatoare a
Eternității, caracterizate prin lipsa totală de informaţie
nouă (caz extrem: repetiţia unui singur element),
respectiv prin excesul de informaţie nouă (caz extrem:
noutăți permanente, o „melodie infinită” în înţelesul
propriu al cuvântului). Într-adevăr, fie că se renunţă a se
mai aştepta ceva sau că se poate aştepta orice, însuşi
mecanismul logic al aşteptării este reconsiderat. Într-un
context atemporal, respectiv „etern”, nu este nimic de
așteptat.
Rezumând, distorsiunea percepţiei succesiunii şi a
duratei constituie deci nucleul, mecanismul generator al
procedeelor „muzicii atemporale” și, implicit, joacă un rol
important la sugerarea Eternității în muzică. Percepţia
succesiunii este distorsionată prin absenţa relativă a schimbării,
a contrastelor, a unei informaţii efectiv noi, prin imposibilitatea
de a stabili o ordine oarecare într-o multitudine de repetiţii
exacte a unor elementelor identice, deci nedistincte, prin
absenţa relaţiilor cauzale care ar putea motiva instaurarea
„aşteptării” (şi, ca urmare, a „jocului” între eventuala ei
satisfacere sau contrariere), deci, prin inexistenţa unei „topologii
temporale”. Percepţia duratei este distorsionată prin absenţa
reperelor (a momentelor sau „punctelor remarcabile”) între care
ar fi posibilă stabilirea unor raporturi de măsură parţiale sau
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totale, prin imposibilitatea sau inutilitatea comparării duratelor
necontrolabile (prea extinse sau absolut egale), prin „plutirea”
într-o discontinuitate structurală care nu permite „integrarea
temporală”, deci măsurarea segmentelor ei.
S-ar putea crea impresia falsă că orice „muzică săracă în
idei noi” ar sugera automat Eternitatea; desigur însă că, la
fel ca în oricare alt context, valoarea calitativă a
materialelor muzicale respective și efectul lor estetic sunt
și aici esențiale în delimitarea dintre Muzică și o înșiruire
oarecare de sunete.
Într-o mai mare măsură decât în cazul „muzicii
atemporale” sau al monotoniei – domenii cu care, arhetipul
Aeternitas se înrudește pe plan structural – în cazul sugerării
Eternității este vorba însă și de ethos-ul unei muzici, domeniu
ce privește implicit multe din structurile muzical enunțate mai
sus, dar în care și alte date pot deveni importante (de exemplu,
contextul în care se execută o muzică, funcția atribuită ei, țelul
ei, asocierea cu alte arte). În acest studiu se consideră însă pe
prim plan doar situația în care arhetipul Aeternitas și ethos-ul
respectiv se exprimă prin structuri muzicale caracteristice,
structuri ce își construiesc și un fel de estetică proprie, uneori în
conflict cu estetica convențională. Chiar și numai din acest
punct de vedere, este evident că nu se poate pune un semn de
egalitate între „muzica atemporală” (în cadrul căreia principiul
de construcție iterativ joacă un rol esențial, iar ethos-ul este
neglijat) și arhetipul Aeternitas (în cadrul căruia principiul de
construcție iterativ este privit liber, iar ethos-ul poate juca un rol
important).
***
În mod concret, arhetipul Aeternitas este implicat în
muzica veche de cult bizantină (muzica psaltică), în cea
gregoriană (amândouă avându-și sursa probabilă în muzica de
cult a orientului apropiat, adoptată, cel puțin parțial, prin
intermedierea și remodelarea ei în cultura grecească antică),
ocazional în muzica clasică europeană, de la Perotinus la
Palestrina, de la Monteverdi la Bach, la Beethoven și la
Messiaen. Câteva exemple concrete: practica isonului (poate
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cea mai caracteristică formă muzicală de sugerare a Eternității
existentă vreodată – „permanenta prezență” din muzica
psaltică), lipsa ritmului sau exclusivitatea „ritmului drept” (cu
note egale) din muzica gregoriană; ample „momente” cum ar fi
introducerea la „Mattäus-Passion” și fragmente din concertele
sau preludiile unor piese pentru orgă de J. S. Bach, începutul
părții a I-a din simfonia a 9-a de Beethoven (care a avut multe
ecouri în muzica secolului al XIX-lea, de la Schubert la Mahler),
începutul concertului pentru pian nr. 1 în re minor sau a
simfoniei a I-a în do minor de Johannes Brahms, preludiul la
opera „Rheingold” („Aurul Rinului”) de Richard Wagner; anumite
segmente specifice, ce își au locul lor special în fiecare din
simfoniile lui Anton Bruckner; izolat la Debussy, Messiaen, apoi
la Stravinski, Bartók, în muzica modernă poloneză (la Panufnik,
Krauze), sau românească (la Aurel Stroe sau Ștefan Niculescu,
în „viziunea 'Arcade'”, respectiv în ideea sincronizării pe bază
repetitivă a unor motive expuse inițial polifonic; la muzica
proprie renunț să mă mai refer) etc. Alte forme de evocare a
Eternității găsim în particular în muzica minimal-repetitivă
americană (în primul rând La Monte Young, dar și la
predecesorii John Cage sau Morton Feldman) sau cea parțial
repetitivă est-europeană (Arvo Pärt), în unele muzici meditative
numite „ușoare”, inspirate de estetica respectivă, și mai ales
într-o serie întreagă de muzici tradiționale non-europene (cum
ar fi cea hindusă sau indoneziană, dar adesea și cea africană),
respectiv în muzici inspirate de acestea. Nu întotdeauna este
vorba de o muzică sau un compozitor anume, uneori doar de
anumite opere sau chiar anumite pasaje dintr-o compoziție.
Însă dece aproape întotdeauna doar introduceri, începuturi,
fragmente? S-ar părea că autorii nu au curajul să rămână acolo
unde i-a dus o revelație trecătoare, să meargă mai departe pe
drumul întrezărit, care le-a părut un teren nesigur, ce trebuie
repede părăsit pentru ceva obișnuit, „normal”, sigur.
Reiau ideea conform căreia, câmpul de manifestare
esențial al arhetipului muzical Aeternitas a fost, conform unei
lungi tradiții, muzica religioasă, respectiv, muzica executată în
serviciul divin, situație în care un anumit ethos era asigurat prin
formule verbale, respectiv texte specifice sau gesturi, acțiuni
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rituale. Ritualul religios catolic (καθολικι – „universal”) cuprinde
în cadrul ordinarium missae cinci părți: Kyrie, Gloria, Credo,
Sanctus, Agnus Dei [*2]; părți care, altfel denumite, stau la
baza și a slujbei religioase ortodoxe (Ορθόδοξια – „adevărata
învățătură”), slujbă structurată conform altor principii. Cu multe
adaptări, cea mai importantă fiind aceea a introducerii coralelor
luterane, ele au fost preluate și de către biserica protestantă, ea
înșiși cunoscând diferite variante. Alte situații pot include
componente diferite (de exemplu, în Requiem: Introitus:
Requiem aeternam dona eis, Domine; Kyrie; Sequenz: Dies
irae; Offertorium, Domine Jesu Christe; Sanctus, Benedictus;
Agnus Dei; Communio: Lux aeterna) [*3]. Toate cele enunțate
aici au suferit repetat schimbări în decursul istoriei. Dacă ethosul specific religios asigură evocarea Eternității, structura
muzicală în sine susține acest ethos mai ales în măsura în care
se bazează pe cântul tradițional gregorian sau bizantin. Dar nu
voi analiza mai departe acest context religios „anexat”
structurilor muzicale, analiză pentru care oricum îmi lipsește
competența.
Rezumând, în muzica de cult creștină europeană se
poate observa că este vorba, în cele mai multe și specifice
cazuri, de aceleași structuri muzicale sau de structuri
asemănătoare celor specifice „muzicii atemporale”: un anumit
fel de „minimalism repetitiv” sau non-repetitiv, o anumită
dramaturgie, mai bine zis, non-dramaturgie. Nu același lucru se
poate susține dacă avem în vedere alte muzici de cult, sau
uneori chiar muzica creștină non-europeană, dar și multe
compoziții culte dedicate cultului creștin care apelează la
limbajul muzical specific epocii respective: nici pe departe toate
cantatele sau misele executate într-o biserică sau toate părțile
lor sunt „atemporale”, deci implică arhetipul Aeternitas pe plan
structural muzical. Pare probabil că o muzică de cult în sine nu
este întotdeauna legată de acest arhetip. Dacă se poate vorbi
totuși despre sugerarea metaforică a Eternității și de către o
muzică „non-atemporală” inclusă în ritualul bisericesc, acest
fapt nu poate fi realizat, așa cum am mai precizat, decât prin
mijloace extra-muzicale (text, simboluri, gesturi, elemente
rituale).
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***
Nu pot da un răspuns univoc la eventuala întrebare, dacă
noțiunea de Eternitate este compatibilă, să zicem, cu Rossini și
opera comică, sau cu Johann Strauss și valsurile sale, sau cu
latura folcloristic-grotescă a lui Stravinski; sau cu unele orientări
ale muzicii numite global „ușoare” sau de dans (sau de operetă,
de fanfară, de estradă). Criteriul calității estetice a muzicii (ca și
eventualul ei program literar) ar da un răspuns pozitiv
neconcludent: desigur, orice operă de artă genială „frizează
Eternitatea”, aceasta putând fi evocată și prin titlu sau program
literar, dar, repet, aici ne interesează în primul rând structurile
muzicale care exprimă ethos-ul evocator al Eternității. Altfel
formulat (și independent de genuri sau etichetări): este în
muzică Eternitatea compatibilă cu divertismentul, distractivul,
grotescul, parodia, ironia, comicul, vulgarul, frivolul, obscenul?
Dar cu bizarul, absurdul, supra-realul? Răspunsuri ipotetice ar
putea fi: dacă se folosesc structurile muzicale enumerate mai
sus ca fiind caracteristice, nu mai contează prea mult genul
muzical, textul sau contextul; este cazul, de exemplu, al unor
așa numite „muzici ușoare” contemplative, cu efect psihedelic.
Nu este vorba aici deci nici de „eticheta aplicată” sau de
calitatea operei de artă, ci de structurile muzicale în sine
utilizate: ele sunt acelea care decid efectul psihic al muzicii,
efect existent și dacă auditorul nu are cunoștință de alte
informații anexate muzicii propriu zise sau nu îl interesează.
Însă în cazul în care ceea ce am numit „ethos-ul evocator al
Eternității” este contrazis de flagrant prin structuri caracteristice
ce sugerează ironia, comicul, vulgarul etc. nu mai poate fi vorba
de arhetipul Aeternitas.

***
General privit, o altă întrebare esențială ar fi totuși: după
cum muzica în sine este, prin definiție, arhetipală (în sensul că
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ea are întotdeauna, mai mult sau mai puțin manifest, un nivel
arhetipal, care precede nivelul semantic și estetic în procesul
percepției muzicale), ar putea fi ea, de asemenea prin definiție,
și evocatoare a Eternității, prin însăși atributele ei fundamentale
(existența ei în timp, structura fizică periodică armonică a
sunetului, ritmul, pregnantul ei efect psihic, forța ei magică,
posibil generatoare de transă, forma unică, specială, de
„raționalitate meditativă” pe care o implică etc.)? Aici, mai mult
ca oricând, este vorba de păreri subiective, de un anumit
Weltanschauung, de măsura în care vrem să generalizăm. Nu
este nici ușor, poate nici util, a separa artificial între ele noțiuni
înrudite cum ar fi acelea de Infinit, „atemporal”, Sublim,
Eternitate, a „trece peste” efectul psihic al structurilor muzicale.
Dar desigur că trebuie avut în vedere și modul și intensitatea
expresiei Eternității arhetipale: dacă MUZICA este una singură,
nu toate muzicile sunt la fel.
Într-un interviu acordat muzicologului polonez Thomas
Kaminski în 2016 am afirmat că, după părerea mea,
funcția fundamentală a muzicii ar fi tocmai aceea de a
exprima Eternitatea; cu alte cuvinte, pe de o parte,
muzica în sine are „în sânge” vocația Eternității, pe de
alte, nici-o altă artă nu poate evoca mai bine această
idee. Insistența cu care am pledat pentru „vocația muzicii
de a sugera Eternitatea” l-a determinat pe muzicolog să-și
intituleze textul interviului „Mr. Eternity”, ceea ce, cum a
explicat el, pe lângă ironia discretă, subînțelege un
anumit sens al expresiei în limba poloneză, acela de
„Profesor de Eternitate”, sens „împrumutat” din titlul unei
poezii poloneze clasice de Zbigniew Herbert, în care
cuvântul „pan” este asimilat cu „Mr.”: „Pan od przyrody”,
în traducere „Profesorul de Natură / Biologie”. Nu este nici
un secret în faptul că a vorbi despre Sublim sau Eternitate
prezintă întotdeauna și riscul de a fi privit ironic de către
cei ce nu au acces la aceste noțiuni transcedentale).
***
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Comentarii concluzive:
Necesitatea acută de a depăși granițe (fie ele noționale,
profesionale, biologice, geografice sau temporale) conduce
instinctiv la trăiri fanteziste și constituie un teren propice pentru
o perspectivă „pe deasupra realității”. Nu oricine se poate
mulțumi să se limiteze la cei patru pereți ai locuinței sale, la
restricțiile impuse de regulile sociale sau de profesia sa, adesea
îngust înțeleasă, la granițele țării sale, la perspectiva unei vieți
ce se va încheia odată definitiv. Ideea infinitului, a nesfârșitului
se impune prin însăși viața banală de zi cu zi, ca un fel de
compensație necesară a ei. Dar chiar și un simplu șir de
numere naturale poate genera oricui ideea infinitului numeric,
după cum contemplarea cerului înstelat ne sugerează ideea
spațiului și timpului infinite. Asistăm zilnic la răsăritul și apusul
soarelui sau anual, la perindarea anotimpurilor, toate, cicluri
evident fără sfârșit, infinite, care ne depășesc puterea de
înțelegere. Revenind la imaginea cerului înstelat, aceasta a fost
întotdeauna sursa a nenumărate vise, a stimulat tendința de a
concepe lucruri de neînțeles prin judecata normală, de a-și
imagina ceva ce nu se poate fi cuprins prin această judecată
(„Dumnezeu domnește în cer” și nu altundeva).
Dar Infinitul nici nu trebuie căutat atât de departe;
conform Burke [1757], Kant [1790], Schiller [1801]) fiecare om
poate avea senzația că, dacă, de exemplu, suntem supuși fără
speranță forțelor oarbe ale naturii, suntem neputincioși în fața
lor, nimic nu ne poate afecta forța noastră morală intimă – un fel
de „infinit psihic personal”, la îndemâna oricui, cel puțin teoretic;
revelația acestei forțe motivează senzația de Sublim, care, în
acest sens, nu are nimic comun cu Frumosul. Trăirea
Sublimului deschide calea spre perceperea Eternității într-o
formă cu totul specială. Această trăire „nu se poate învăța”, ea
este, poate fi, doar un fel de revelație necontrolabilă, inefabilă,
trecătoare.
Alături de compensația oferită de noțiunea de
Eternitate celor ce nu pot accepta limite, fiecare om care
a trăit o pierdere grea, o despărțire dureroasă sau a fost
victima neputincioasă a unei nedreptăți flagrante, are o
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nevoie vitală de o compensație psihică și poate apela la
iluzii de tipul vieții veșnice, a unui loc și a unui timp în
care își va recupera pierderile, unde domnește
atotputernică dreptatea. Un spirit de tip idealist este aici
favorizat în comparație cu unul de tip materialist, care nu
poate crede în asemenea „basme”. Dar chiar și cel mai
materialist dintre oameni, aflat într-o mare dificultate sau
criză interioară, poate avea cândva o mică îndoială, se
poate întreba dacă nu este și puțin adevăr, un adevăr de
neconceput, dar obiectiv, în asemenea „basme”, de care
se leagă și anumite speranțe vitale. Pentru că a renunța
la ele definitiv este o probă unei tării psihice de care nu
dispune oricine.
Deci, ideea de Eternitate, Arhetipul Aeternitas, ne
susține, ne încurajează, ne redă echilibrul psihic în
momente de criză. Se poate afirma că o rugăciune
adresată lui Dumnezeu de către un credincios acționează
liniștitor tocmai prin implicarea efectului psihologic al
arhetipului Aeternitas: rolul general de susținător psihic și
moral al religiei nu poate fi pus la îndoială. La un nivel
abstract, îndepărtarea, privirea „de la distanță” a unui
anumit obiect, considerarea unor contexte din ce în ce
mai largi, relaxează, „dizolvă” obsesiile negative, ne
readuce în noi pacea; acest proces este inclus și în binecunoscutul efect pozitiv al contactului cu natura, dar și cu
muzica. Și – mai ales – cu Atemporalul și prin el, cu
Eternitatea.
Știința afirmă însă azi (dar, conform Kant, nu ne va putea
niciodată nici demonstra, nici contrazice convingător) că
universul însuși nu este nelimitat în timp și spațiu, așa cum s-a
crezut mult timp; el ar avea o anumită vârstă (apreciată la cca.
13,5 miliarde de ani), deci s-a născut, are o evoluție și va pieri
cândva. Se pare că aici „nu mai este loc” pentru noțiunea de
Infinit. Oricum, conform Jung, se poate spune că acest punct de
vedere reflectă atitudinea unei societăți care „nu mai crede în
Infinit”, deci nici în Eternitate, este preocupată mai degrabă de
limitarea, „îngrădirea” acestor noțiuni.
31

Revista MUZICA Nr. 2 / 2022

Dar este Infinitul în sine ceva de neconceput, ceva
nemăsurabil, își merita aura sa quasi-ezoterică, adesea
însoțitoare? O simplă aritmetică ne dovedește contrariul:
dacă vom compara șirul infinit al numerelor naturale A
(1,2,3,4,5…) cu șirul infinit al numerelor fără soț B
(1,3,5,7…), vom constata că primul infinit este… de două
ori mai mare decât al doilea infinit, deși nu vom putea
atinge niciodată ultimii termeni ai acestor șiruri și nu vom
putea număra niciodată termenii lor. Deoarece același
lucru se poate spune și despre relația între șirul infinit al
numerelor naturale A și cel infinit al numerelor cu soț C
(2,4,6,8…), se poate conchide că infinitul A este de două
ori mai mare decât B sau C, și constă din suma lor. Cum
poate fi Infinitul „mai mare” sau „mai mic”, dacă el este
nemăsurabil, cum se poate concepe o adunare între două
infinituri? Cu toate acestea, putem compara aceste
infinituri, deci le putem oarecum controla. Astfel se relevă
și caracterul antinomic al acestei noțiuni.
Conceperea de principiu, respectiv refuzul Infinitului, de
obicei savant justificate în ambele cazuri (prin religie, filozofie,
artă), deosebește între ei oameni, definește culturi, concepții
despre lume incompatibile, deschide sau închide orizonturi; ele
sunt amândouă cuprinse în Infinitul în concepția lui Kant, fiind
vorba de o antinomie ce nu poate fi nici demonstrată, nici
combătută.
În fine, nici arhetipul Aeternitas nu „trebuie” sau
nu poate fi demonstrat sau combătut, dar nici „învățat”.
Fiind un arhetip, el se poate naște spontan în fiecare om.
Jung afirmă că noțiunea de Divinitate, conceperea lui
Dumnezeu (în care el vede o extensie extremă a
arhetipului Paternitas, dar în care se poate vedea și o
formă a arhetipului Aeternitas) este o necesitate umană
obiectivă; acest arhetip a apărut și va apare permanent în
cursul istoriei, dar și în fiecare individ. Întrebarea poate fi
doar sub ce forme. Ca psiholog, Jung se referă desigur la
ecoul psihic al acestui arhetip, mai bine zis, la sursa sa în
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psihicul uman. Chiar dacă acest punct de vedere este
acceptat, se pune întrebarea dacă el „asigură” obligatoriu
o legătură între presupusele arhetipuri ale Divinității și
Eternității. Dar nu mi-aș permite să încerc să dezbat aici
o asemenea temă, precizând doar faptul că Arhetipul
Aeternitas pare a exclude orice concretizare, finalism,
centru, scop, logică sau morală (care separă de exemplu
raiul de iad, amândouă însă eterne). Trebuie amintit însă
și faptul că el nu implică nici destructurare, dezordine,
haos, imoralitate etc. ci pare că le neglijează, „privește
peste ele”; el tinde să ofere o accepție extrem
generalizată, înglobând orice altă noțiune, ce ar avea
nevoie eventual de o „susținere morală”. Deci, arhetipul
Aeternitas nu pare să coincidă cu arhetipul Paternitas,
inclusiv cu cel al Divinității, el pare mai degrabă să le
includă, cel puțin din punctul de vedere al psihologiei. Dar
simbolica lor comună le poate apropia din nou. Nu am
deviat decât aparent de la tema mea prin acest ultime
considerente: vom regăsi în muzică toate aceste dileme.
Într-adevăr, cele afirmate, inclusiv întrebările rămase fără
răspuns (precum și cele care nu pot primi un răspuns) se
reflectă în muzică, nu în ultimul rând, din nou, în ceea ce
numim ethos-ul muzical. Dacă ideea de Eternitate, respectiv
Arhetipul Aeternitas, ne susține, de redă echilibrul psihic,
atunci și acea muzică, artă capabilă prin definiție să exprime
arhetipuri psihice, va îndeplini acest funcții; cum anume la nivel
structural muzical, am încercat să arăt prin enumerarea unor
atribute ale „muzicii atemporale”, comune cu multe din cele ce
ar sugera Eternitatea în muzică. Problema este dacă, în calitate
de auditor, avem nevoie sau nu de o asemenea muzică. Cine
nu are nevoie sau nu poate concepe ideea de Eternitate, nu va
putea înțelege nici despre ce este vorba aici sau într-o
asemenea muzică. Din nou, la fel ca în cazul Sublimului, nici în
acest domeniu nu este nimic ce trebuie sau se poate învăța. Și,
în definitiv, nici măcar explica, așa cum am încercat eu într-o
oarecare măsură să fac aici – și încă limitându-mă strict la
nivelul psihic.
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Revenind la lumea fantastică a basmului, evocată
în introducere: poate că „Țara tinereții fără bătrânețe și a
vieții fără moarte” – deci o țară care ignoră timpul,
tensiunile, strădaniile, conflictele, suferința, dramele
(corespunzând unei muzici „atemporale”), o lume ce
cunoaște metaforic Eternitatea – ar putea exista, dacă nu
ar exista și tentația „Văii plângerii” – deci, reînvierea
trecutului, „privirea înapoi”, revenirea la constrângerea
timpului, a (căutării) cauzalității, a luptei (respectiv a unei
muzici văzute ca dramă). Dar basmul nu ne spune cum
se poate evita „Valea plângerii” și dacă acest lucru este
posibil.
Neckarsteinach, Decembrie 2021
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SUMMARY
Corneliu Dan Georgescu

The study of musical archetypes (IX)
The notion of Eternity
viewed from an archetypal perspective
Immanuel Kant's transcendental philosophy, especially some of
his ideas expressed in "Die Kritik der reinen Vernunft"
concerning antinomies, is an optimal starting point for treating
the notion of Eternity from an archetypal perspective. This
concept cannot logically be either demonstrated or denied, as it
represents a human psychic necessity, a compensation at the
psychic level of irresolvable critical situations or of questions
that cannot be answered regarding the meaning of life,
freedom, justice, Good.
Present in the most different periods, cultures or contexts
(mythology, cosmology, philosophy, history, physics, literature,
art, but especially in religion), the archetype called by me for
reasons of consistency, on the line of C. G. Jung's theory of
archetypes viewed freely, the archetype Aeternitas, can be
imagined especially in music. Having obvious tangents at the
musical structural level with what I called in 1979 "atemporal
music" and with the monotony also viewed from an archetypal
perspective, the archetype Aeternitas raises the question of
whether not, by its very essence, respectively by certain generic
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properties of this art (such as its existence in time, the harmonic
properties of sound, the special relation with the psyche,
possibly its magical, hypnotic qualities or in the direction of
trance), music is not particularly capable of expressing the idea
of Eternity, of course, differentiated according to other factors
such as gender, function, ethos of the respective music.
As with the Sublime or the Tragic, the archetype of Aeternitas
cannot be "learned" or explained. The perception of such
notions is not something of its own, it depends on the possible
psychic availability of the perceiver for them. Similarly, the
perception of the archetype Aeternitas in music, implicitly the
existence and the perception of such music depends on the
need felt by an alleged auditor in this regard, on his ability to
accept and operate with transcendental ideas, with antinomies.
The fantasy world in the popular fairy tale "Youth without old
age and life without death" metaphorically suggests to us that
this country, a country where Eternity reigns, could be found,
the only hindrance to definitive integration into it being the
wandering into the "Valley of Lamentation", which implies
"looking back" and breaking up, "re-entry into time", the loss of
Eternity.
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Imaginary gestures of specta(c)torship:
Darie Nemeș Bota’s 'Urban Seashell'1
Mihai Băcăran

1

This article was first published in Trivium. A multidisciplinary journal of
humanities of Chandernagore College, Vol. 5, Issue 1, 2021, pp. 24-39.
Reprinted with permission. The present text contains small but significant
differences with respect to the version published in Trivium.
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1. Urban Seashell
I imagine that I am standing on the sidewalk on the
Royal Parade in Parkville, Melbourne, Australia. It is the end of
summer, life seems to be going towards an old/new and very
problematic 'normal' after yet another round of strict COVID19
restrictions (I am grateful that, for the moment, the pandemic
seems to be under control here, I am terrified by the 'normality'
that we are striving towards).
It is 5 pm and it is rush hour (naturally). In my right hand,
approximately one palm from my right ear, I hold an empty
pine-apple fruit can (naturally). For 30 seconds I listen in
silence. I move the can slowly on an inwards spiral on the same
plane with my ears, around my head. I change hands
somewhere behind the back of my head, and stop for a few
seconds when the can is in line with my left ear. I listen. I
continue the spiralling movement, slowly. The can passes in
front of my eyes. I stop again when the pineapple can is
somewhere behind the right side of my head. I listen. I start
imagining a deep sound coming from far away, almost
inaudible. It merges with the barely perceptible, reflected and
distorted sounds that come from the fruit can, and with the
much more prominent traffic noise. When I continue the inward
spiral of the can the imagined sound grows in intensity and
pitch. I stop again when the can reaches the edge of the field of
perception of my left eye. The imagined sound is almost an
embodied sensation now; I feel it in my feet. It gets confused
with the vibrations of the traffic. I continue the spiral; the can
makes one more lap and stops very close to my right eye. The
imagined sound rises in pitch and intensity, travelling upwards
through my body towards the top of my head. I look with one
eye into the can, with the other at the traffic, I avoid looking at
the other people on the street. They do not avoid looking at me.
I feel awkward. The imagined sound rises all the way to my
forehead. It is loud and acute. It almost covers the traffic noise.
I continue the spiralling movement until the can covers my left
ear. The imagined sound stops. I hear the traffic, I hear the
distorted sounds afforded by the can that covers my ear. It feels
39
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like listening to a seashell. I imagine that I am hearing the
waves of the sea. I listen for 30 seconds. I put the empty
pineapple can in my backpack (naturally) and walk away.
I imagine that I am performing the gestures of
specta(c)torship required by a piece of 'imaginary music', Darie
Nemeș Bota’s Urban Seashell (original title in Romanian
'Scoica Urbană').1
2. Imaginary Music
It is probably worth mentioning from the beginning that
this will not be an attempt to explain an art(?)work,2 nor to
discover its deeper meaning or the artist’s/musician’s intention.
Quite on the contrary, I propose these pages as traces of an
(imagined) gesture of specta(c)torship that follows impulses
inherent in the (imagined) encounter with the work without
trying to circumscribe it or to solve it into a stable meaning. In
other words, this is a betrayal of sorts rather than a faithful
reading, an attempt to follow the directions that the work opens
up, while leaving it behind. There is no shortcut to
specta(c)torship, the spectator interested in the work will have
to experience it, to risk performing (and in the last instance to
risk being performed by) the process of specta(c)torship that
the work affords and requires.3 The role of the critical reading is
not to facilitate this experience but to complicate it, to fold it
against itself, to intensify the problematic that it opens up.
1

The score allows for several possible interpretations, several possible
processes of specta(c)torship. The imagined experience that I describe here
does not exhaust the possibilities of the score.
I have to note that my understanding of the piece is indebted to repeated
conversations with the composer Darie Nemeș Bota, yet, nonetheless, the
opinions that I express in the following pages do not pretend to account for his
aims and intentions when writing the piece. See below.
2 'Art' cannot be properly understood as a stable category, but only as a
process that involves a recursive problematization of the definition of 'art.' The
superscripted parenthetical question mark is meant as a reminder of this
perpetual challenge towards what 'art', 'artwork', 'artist' or indeed 'spectator'
could mean, a challenge inherent in what 'art' is and how it functions.
3 A process of specta(c)torship which in this particular case might mean
learning Romanian language, finding the score, familiarizing oneself with the
experimental musical notation employed, practicing one’s ability to imagine
sounds and finally performing the indications of the score as closely as
possible.
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Urban Seashell appeared in Redescoperind Muzica
Imaginară (Unearthing Imaginary Music), a recent collection of
imaginary music coordinated by Irinel Anghel.1 The book is a
homage paid to Octavian Nemescu (1940-2020), Romanian
avant-garde composer, who coined the term 'muzică imaginară'
(imaginary music) and started experimenting with the concept
and the practice that it engenders in 1975.2 For Nemescu
imaginary music is a musical genre, just like symphonic music,
electroacoustic music, opera, or jazz (these are some of
Nemescu’s examples), characterized by the fact that the music
is not exteriorized but emerges only as an inner imaginary
experience. A musical experience that is fundamentally antispectacular and not accessible for spectators and critics,3 at
least not for spectators and critics in the common sense of
these terms. Irinel Anghel insists in the introduction to
Unearthing Imaginary Music that for Nemescu the imaginary
music is not a free play of the imagination but a guided
exercise.4 Imaginary music has scores (some of them rather
complex and accessible only for the highly trained, others
easier to grasp and to follow for everyone) and the stakes of the
gesture of specta(c)torship is to implement the instructions of
the score as faithfully as possible - that being said, obviously,
there cannot be any limit to possible deviations and
misreadings. The significance of Nemescu’s imaginary music in
the context of Romanian avant-garde music as well as its place
in the larger trends of experimental musical modernism are
discussed by Irinel Anghel in the introduction to Unearthing
Imaginary Music, and would no doubt constitute noteworthy
threads for further exploration. Nonetheless, these concerns will
remain outside of the scope of the present article. Our attempt
here is merely to interrogate the experience of the spectator
with respect to a musical composition that inscribes itself on the
trajectories opened up by this concept, specifically we are
interested in the process of specta(c)torship afforded for by the
score of Urban Seashell.
Irinel Anghel ed., Redescoperind Muzica Imaginară (București: Asociația
Jumătatea Plină, 2020).
2 Octavian Nemescu, 'Muzica Imaginară,' Revista Muzica, 3-4 (2015): 3-29.
3 Nemescu, 'Muzica Imaginară', pp. 3-5.
4 Anghel, Redescoperind Muzica Imaginară, p.8.
1
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Such an attempt seems rather paradoxical at the first
glance since Nemescu argues that there are no spectators for
imaginary music, but only 'practitioners' - and in doing so tries
to underline that the disempowering passivity of the spectator is
eliminated in the type of experience that this musical genre
proposes.1 Yet it is not as simple as claiming that the spectator
becomes 'active' practitioner in imaginary music. Always
following the score (even if unfaithfully), the spectator
necessarily retains a certain degree of 'passivity' - letting
themselves be 'guided' by the score - and this 'passivity' is
inherent to what imaginary music is: a guided improvisation.
Moreover, it is impossible to maintain that the spectator was
'passive' in the first place; the process of listening, the process
of looking are instances of world-making, actions in a complex
partition of the sensible, thus inherently 'active,' or rather
rendering absurd any clear distinction between the 'active' and
the 'passive.'2 I propose to use the term specta(c)torship in
order to account for the complex interweaving of 'activity' and
'passivity' that characterizes the engagement with imaginary
music, an interweaving that cannot simply be collapsed into an
opposition that would assign passivity to the spectator and
activity to the actor/musician/practitioner.3 The parenthetical 'c'
Nemescu, 'Muzica Imaginară', p. 5. We should note the consonance of
Nemescu’s endeavour towards practitioners rather than spectators with larger
trends of the modernist avant-garde to promote the active involvement of the
public at the expense of what is considered to be the passivity of the
spectator.
2 See Jacques Rancière, Le Spectateur Émancipé (Paris: La Fabrique
éditions, 2008), pp. 7-29. By partition of the sensible, following Rancière, we
mean that specific social positions are associated with specific power
structures that constrain the perception of the sensible world (constrains on
what can be seen, heard etc., and what remains invisible, inaudible,
imperceptible), and thus that problematizing the way one perceives the world
is inherently an active political gesture.
3 The playful spelling specta(c)torship is inspired by Augusto Boal’s term
'spect-actor.' Very much in line with Nemescu’s view discussed above, but
more directly political, Boal sees the spectator as being passive and proposes
theatre forms that would eliminate passivity and provoke political action thus
turning the spectator into 'spect-actor' both on the theatre stage and on the
'real' political one. See Augusto Boal, Theatre of the Oppressed (1974;
London: Pluto Press, 2008), p. xxi. I will use specta(c)torship here to refer to a
paradoxical interplay of activity and passivity.
1
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is supposed to stand here for the articulation between a
necessary (yet impossible) activity and a necessary (yet
impossible) passivity that come to be at play in a threefold
manner: the active/passive listening is conjugated with a set of
active/passive movements and an active/passive exercise of
imagination.1
We will start by observing the always intimate relation
between listening and movement. If music is widely
understood as a medium fraught with emotion - often opposed
to visuality that is supposed to have a special affinity with
rationality - , that might be (at least in part) because music
literally moves you, music moves you into a movement (which
can very well be stillness) that is conjugated with the affective
flows that produce it and that are produced by it. A movement
that at times can coagulate in well established, codified,
corporeal rituals such as the stillness of the embodied spectator
in the classical concert hall2 or the feverish motions of a
collective of closely packed intertwined bodies moving to the
rhythms of a live rock concert (for example), but also a
movement that remains every time an immediate response to
the requirements and affordances of the soundscape that is
conjugated with. The listener always moves along or against
the impulses that emerge in listening, and in doing so it
recursively striates the intensive soundscape that affords for its
movement. This is simply to say that listening is an embodied
experience that conjugates the intensive soundscape with the
1

The parenthetical 'c' is also supposed to point towards a specific (if
imaginary) crisis of identity that we will see emerge in the process of
specta(c)torship.
2 Without any pretension that this would be an atemporal constant that is
never interrogated, one could speculate regarding the extent to which the
formal characteristics and ambitions of western classical music conjugated
with the stillness of the spectator attest for an inclination towards a musical
experience that strives to reach beyond embodiment, a tradition that is
inclined towards abstract patterns that instantiate a 'beyond' of earthly
materiality—and Nemescu’s imaginary music acknowledgedly inscribes itself
in this tradition that strives towards immateriality. As Irinel Anghel observes,
imaginary music is above matter, any translation into exterior sounds is a fall,
a fall back into matter. See Anghel, Redescoperind Muzica Imaginară, p. 9.
We will touch on this problematic here by considering the (im)materiality of
sound in imaginary music.
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intensive movement that is inherent to embodiment, that the
movement of the body that is listening is constitutive of the
listening gesture and that the listening gesture affords for
impulses towards movement.1 When music is a question of
well-defined rhythms, melody and harmony, this is almost selfobvious. But what happens when we (re)discover (along a
modernist trajectory) sound in its untamed (im)materiality?
What moves and what is being moved? Is there anything
different?
3. Listening and Movement
The experience that Urban Seashell proposes
conjugates a specific choreography (standing or sitting near a
big road, moving the pineapple can around the head) with the
cacophony of sounds of a multi-lane road, with the subtle and
barely audible distortion of this soundscape as it is reflected
from the pineapple can, and with the imaginary sound that
exists only in the gesture of specta(c)torship - a sound that is
not a sound wave, yet that is very real in its (im)materiality.
What moves and is being moved in this gesture of
specta(c)torship?
In order to understand this, we have to turn to Gilles
Deleuze’s insight in Difference and Repetition that the
sensibility of the senses refers back to a primary sensibility that
we are.2 In other words, in a philosophical framework
predicated on a theory of individuation (that is a framework that
accounts for the emergence of the individual out of a dynamic
relational space, rather than presupposing the figure of the
individual as an unquestioned ground of being) we have to
distinguish between sensibility as perception - that is, sensibility
referred to the figure of the embodied subject - and sensibility
1

Of course, this conjunction of listening and movement is even more complex
for the musician/performer whose movements, intimately related with a
gesture of listening, directly produce the sound. And the position of the
spectator in Urban Seashell has to be linked with that of the performer, or the
practitioner, both in as much as it uses the pineapple can as a rudimentary
musical instrument, and in as much as it performs the imaginary inner sounds.
2 Gilles Deleuze, Difference and Repetition (1968; New York: Columbia
University Press, 1994), pp.72-3.
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as that which makes us who we (never quite) are - an intensive
field that accounts for the emergence of the embodied
subjectivity in the first place. We can think about this as a
distinction between emotions grounded on perceptions (and
that ground the perceptions of the embodied subject) on the
one hand, and affects on the other (a distinction that will always
have to remain tentative and provisory, rather than a positive
hard truth).
With Brian Massumi in the introductory notes to his
translation of Deleuze and Guattari’s A Thousand Plateaus, we
will say that affects are prepersonal intensities,1 intensities that
move us into being who we (never quite) are. Unnamable
interplays of sensibility, beyond the possibility of being captured
and coagulated as my sensations, beyond the possibility of
being subsumed to signification, subjectification, and the figure
of the organism. That is to say, interplays of sensibility that lack
meaning and that do not coagulate towards the experience of
an 'I'; interplays of sensibility that are not perceived by 'my
body', but rather that produce 'my body' and its perceptions. To
be alive is to become in an intensive affective field, to affect and
to be affected towards the being of an embodied individual that
never quite comes to be. In other words, to be alive is to be
moved into being who you never quite are - hence the
impossible passivity of movement. The agent, the embodied
individual, is paradoxically nothing but the patient of the
movement of its own becoming.2 In other words, there are
intensive fields, that in their interplay are the abstract (because
not subsumed to a figure of representation) yet most concrete
(the very possibility of embodied experience) environment in
1

Brian Massumi, 'Notes on the Translation and Acknowledgements,' in Gilles
Deleuze and Felix Guattari A Thousand Plateaus (1980; Minneapolis:
University of Minnesota Press, 1987), p. xvi.
2 We draw here on Brian Massumi’s understanding of movement with respect
to what he calls the body without image: ‘When a body is in motion, it does
not coincide with itself. It coincides with its own transition: its own variation.
The range of variations it can be implicated in is not present in any given
movement, much less in any position it passes through. In motion, a body is in
an immediate, unfolding relation to its own nonpresent potential to vary.’ Brian
Massumi, Parables for the Virtual: Movement, Affect, Sensation (Durham:
Duke University Press, 2002), p. 4.
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which an embodied subject can come to be. It is with respect to
the embodied subject that the intensive fields can be
demarcated in an interior and an exterior; can be coagulated in
perceptions, movements and emotions. Yet the border between
interior and exterior, the very possibility of the body, has to be
relentlessly performed1 - performed at an impersonal level, yet
an impersonal level that, paradoxically again, is not outside of
the responsibility of the embodied subject.
Thus, it is not that there is a stable embodied 'I' in the
world, equal with itself, that comes to hear sounds exterior to it.
Rather there are intensive relational fields (and properly
speaking 'being' is a problematic term here) that in their mutual
interaction excrete the being of an embodied 'I' (not as a one-off
ex nihilo creation, but as the convoluted history of life) and of its
world (what following Gilbert Simondon we should call its
associated milieu),2 and in the very process of doing so, some
of these intensities come to coagulate, from the perspective of
the embodied subject that they excrete, as sounds that are
perceived. In other words, on a large time scale, it is the
(im)possibility of sound that models a body into having the
complex auditory system that we do (that models the organism)
in a lengthy and convoluted interplay between individuals and
their associated milieus. And, of course, the sound in its
actuality emerges only once there is this system, once a field of
intensities can be coagulated into sounds by this organic
apparatus, once an embodied 'I' can hear. Likewise, on a not so
large time scale, we will see, what I hear shapes who I am, how
I (un)define myself and the world. We always are only in
becoming towards otherness (individually and collectively, at
large and small time scales), in becoming towards the
(im)possible absolute other.
See in this sense Judith Butler, Gender Trouble, pp.128-41. While Butler’s
argument is concerned with the performativity of gender, it can be
nonetheless followed in thinking about other instances of performing the
organic body.
2 For Simondon’s understanding of becoming (of individuation) as a dynamic
of the couple individual-milieu see Gilbert Simondon, L’individuation à la
lumière des notions de forme et d’information (1958; Grenoble: Éditions
Jérôme Millon, 2013), pp. 24-25.
1
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Emotions, on the other hand, are not affects while, of
course, being nothing but affects:1 emotions are affects referred
to the figure of the embodied thinking subject, affects but only in
as much as they participate in constructing the triplet organism,
signification, subjectification (that is, affects in as much as they
are cancelled towards recognition and representation).
Emotions are assemblages of intensities in as much as they
contour the subject as a solution to the intensive affective
problematic, a solution that is nonetheless always deferred and
differed: vectors towards the subject, towards the identity with
itself of the embodied individual. Music that operates with welldefined rhythms, melody and harmony operates with emotions,
it evokes the figure of the embodied subject and coagulates the
affective fields around it, thus moving the subject towards being
itself, towards constructing itself by recognizing itself (by
recognizing stable relations, rapports) in the sound patterns that
it is presented with, in the relations that define rhythms, melody,
harmony. To be sure, a construction of the subject that always
borders deconstruction - in music one only recognizes oneself
as the unfathomable other.
In a system of thought grounded in representation such as the one that we unavoidably operate in (and against) - ,
itself dependent on recognition (both very visual figures), the
consistency of the object with itself and the consistency of the
subject with itself are strictly interdependent.2 Nonetheless, with
sound something strange happens, the object of experience, in
its ephemerality is never quite itself, can never be grasped in
itself. Even recorded and replayed, the sound object is reperformed, but not retained as such. The identity in sound has
to emerge as a vector, as an impulse, as a direction, and
cannot be captured as a thing in itself, identity has to be
performed by the listener by recognizing dynamic patterns.
Every time anew.3 Recognition is problematized as an everWe are extrapolating here from Deleuze’s formulation of the relation
between intensities and that which is perceived, see Deleuze, Difference and
Repetition, pp. 144, 230-1.
2 See Deleuze, Difference and Repetition, p. 133. And, more generally for the
critique of representation, Deleuze, Difference and Repetition, 129-67.
3 We could tentatively propose that this is the challenge that in the domain of
the visual was brought about by modernist experiments in visual abstraction.
1
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evolving dynamic that never quite achieves its goal, there is an
exercise of memory and imagination always involved in
recognizing sound patterns, not only in relating the sound heard
now with sounds previously heard (that is very similar with what
happens in visual recognition), but in relating the sound with
itself (with the imaginary (im)possibility that orients its
emergence) across a constitutive temporal gap. And, in as
much as subject and object are mutually dependent in
recognition, the embodied subject identical with itself comes to
be necessarily problematized in the same movement. Clear
rhythm, melody and harmony are vectors that organize
difference (sound in its (im)materiality) in patterns that function
towards the coagulation of identity (never quite reaching it),
towards the subject contouring itself in moving towards itself in
emotion (in affectivity that coagulates in patterns grounded in
the figure of the embodied subject as the future anterior of
emotion).
When the process of specta(c)torship engages with (and
it is engaged by) sound in its (im)materiality, beyond
recognizable patterns, chances are that emotions might fail to
coagulate, but also that the embodied subject is
(de)constructed, destabilized towards its outside by failing to
operate the recognition that grounds thought as representation.
That which is moved into moving, the embodied thinking
subject, the spectator in its corporeality comes to be
concretized as a question mark rather than as the identity with
itself of a 'human' body. A very concrete and embodied
question mark, in as much as it is contoured in negative by the
possibility of sound, yet without a principle of identity that would
allow one to say 'I' without doubting it. A thinking subject
already inscribed on a line of flight away from itself. The
question that emerges is: what are the conditions under which
the process of specta(c)torship comes to engage (and be
engaged by) sound in its (im)materiality (beyond recognizable
patterns)?
It is upon this destabilization of embodied identity that
Urban Seashell introduces the problematic of imagination
(asking the spectator to perform the imaginary sound upon the
background of the distorted traffic noise) and this is highly
48
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relevant in our framework borrowed from Deleuze’s critique of
representation.
4. Imagination
In Deleuze’s account, the possibility of thinking beyond
representation relies on a chain of disturbances of the faculties
of thought (the theory of the faculties in Deleuze’s Difference
and Repetition is a reworking of the Kantian model). If for Kant
the possibility of thinking is underlined by a harmonious
interplay of the faculties, for Deleuze the harmonious interplay
collapses the intensive affective space into representation,
while thinking properly speaking, thinking against thought,
thinking towards the new and the unthinkable, is a disturbance
of the harmony of the faculties.1 In the first instance, for
Deleuze, we are forced to think by a fundamental encounter
with intensive flows that cannot be subsumed to recognition,
that is, by an encounter with affective flows that cannot be
rendered back either to the figure of an object or to emotions
that would contour the embodied subject. This is what Deleuze
calls the sentiendum that which cannot be empirically perceived
(because it cannot be recognized, it remains unaccessible for
the subject), but which is the basis of all perception. And it is
the sentiendum that, slipping away from recognition, provokes a
crisis in which imagination faces its own limit, the imaginandum,
the unimaginable which grounds the possibility of any
imagination. Likewise, memory is disturbed and confronted with
the memorandum the empty form of time which cannot be
recalled but that at the same time is the immemorial that affords
for the possibility of any memory, and further, in its turn,
cognition is forced to think its limit, the cogitandum, the
unthinkable, that which cannot fit in the system of knowledge as
representation, yet that which grounds the genesis of
representation.2 And what is (de)constructed together with the
system of representation in this disturbance of the harmony of
the faculties is necessarily the embodied thinking subject.

1
2

Deleuze, Difference and Repetition, pp. 134-7, 145-6.
Deleuze, Difference and Repetition, pp. 139-41.
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The process of specta(c)torship that Urban Seashell
opens up suggests that we will have to amend Deleuze’s chain
of disturbances by proposing that the sentiendum can come to
be a disturbance, can come to be that germ that provokes
thinking in thought (de)constructing the system of
representation and the embodied subject with it, only upon the
ground of the performed imaginandum - performing the
unimaginable limit of imagination. Sound can slip beyond
recognition (into acting upon the subject as a destabilizing
affect) only at the point where the imagination is folded against
itself. The (unnamable) unimaginable limit of imagination would
be touched here by the impossible gesture of re-imagining
absurdly1 the dynamic of the affective fields that produce
embodied subjectivity (the very embodied subjectivity that is in
the process of thinking them), re-imagining, that is, the
performance of our own embodied identity in its intertwined
becoming with its associated milieu (in this case, specifically,
with the given soundscape). The affective disturbance that
could come to be the sentiendum would be perceived and
cancelled in emotion or (mis)recognition that confirms the
subject and the object (instead of problematizing it) except if
one is already the (active) patient of the imaginandum that
affords for the (de)construction of subjectivity:
I imagine that I am standing on the sidewalk on the
Royal Parade in Parkville, Melbourne, Australia. The music that
I am hearing through my headphones moves me, and is moved
by me with every breath, with every step, with every moment of
stillness. The rhythm, the melody, the harmony (harmony, that
is, at least for me, at least for the culture that I am part of), the
relations that I unconsciously recognize between the sounds,
precipitate me, in emotion, towards who I (never quite) am.
There are patterns that I can recognize, that I cannot exactly
retain, but that function as vectors towards the reassuring
comfort of recognition. Recognizing myself and recognizing the
1

That is, disharmoniously, since according to one possible etymology of
absurdity the root 'absurdus' originally means (among others) 'out of tune.'
See for example the etymology accepted by the Oxford English Dictionary
(https://www.oed.com/view/Entry/792?redirectedFrom=absurd#eid, accessed
17.03.2021).
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world around me. Yet, not quite. I am happy and I am sad with
this music, I become full of energy, even angry, and turn
contemplative with this music.1 But for the moment I’m just
taking the headphones off. I let the sounds of the traffic envelop
me - this unpleasant murmur thick with intriguing modernist
connotations (musical and extra-musical), as well as with the
memory and the presentiment of (not less modern)
catastrophes (think world wars, colonization, environmental
crisis). There is sound but there is barely any structure that I
could recognize anymore: a dynamic of noise (with its
connotations) that I become together with towards who I (never
quite) am. There is a soundscape and I am confirmed and
problematized by its dynamic. 'I' comes to name the intensive
dynamic of the couple individual-associated milieu – listener sound environment in our case - rather than a clearly defined
'human' subject. I am in as much as I am shaped by these
intensive fields that I come to perceive as sounds (that come to
be sounds in as much as I am listening to them), I am the
critical problems that this field of noise comes to be, its
breathtaking (literally) promises and menaces. I take the empty
fruit can out of my backpack and start subtly modulating this
noise, moving it, being moved by it, performing the
choreography requested by the score, towards (not quite) being
myself. With the distorted reflections afforded for by the
pineapple can I am moved by sounds that do not quite fit in my
world. I can still get away with it though… I know that these
sounds are merely reflections, distortions, abnormalities,
absurdities, I know they are not 'real.' But then I(?) start to
imagine, to imagine sounds that will never be, to confuse them
with the promises and the menaces of the traffic noise, with the
voices and the faces on the street, with the barely audible
distortions that are reflected from the pineapple can. And this is
the point where an unbreachable cesura emerges in
1

The claim is not that all music that operates with rhythm, melody and
harmony is necessarily eliciting an emotional response, but that there is a
certain intrinsic propensity towards emotion in the relations that define rhythm,
melody and harmony. It is a completely different discussion if this propensity
is indeed actualized and under which conditions, also a different question if
and how rhythm, melody and harmony can be played against themselves,
frustrating or delaying emotion.
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recognition, and consequently in the system of representation.
Not that I(?) am not aware of what is 'real' and what I(?) am
imagining, but on the contrary because an unthinkable
awareness emerges: the awareness of a limit of imagination
that affords for the (de)construction of the 'real,' if by 'real' we
mean actual (that which exists and can be perceived,
recognized). An awareness of that 'real' which cannot be
imagined, yet that is the very possibility of imagination starts to
disturb the coherence of my(?) representations, an unthinkable
awareness of that 'real' which makes the actual possible,1 of
that 'real' that is the virtual unimaginable limit of imagination the limit that affords for the coagulation of my(?) world in its
actuality (including my(?) embodied subjectivity), the coagulation
of the Nature that I(?) live in and together with (where Nature will
have to be understood as the associated milieu as it appears in
representation). The imagined sound that raises in pitch and
volume as it traverses the body, as it contours and fills the body
with an (im)material intensity, appears as a glitch in the very
material intertwined becoming of the body and its associated
milieu, a glitch in the intertwined becoming of the listening
subject and the sound waves that shape it into being who it
(never quite) is. An (im)material glitch of materiality that for a
brief moment allows the sound to appear as pure affect, as
unrecognizable intensity, and thus to act as a line of flight
beyond the unity and identity with itself of the thinking subject.
What cannot be imagined, while being the very possibility of
any imagination, is precisely the 'glitching', the emergence of
the (im) that permeates materiality and makes it possible.
This line of flight afforded for by the experience that
Urban Seashell proposes has to be understood as the
(de)construction of the embodied thinking subject and of its
Nature. The sounds act (against themselves) as intensive
differences that disturb the sensibility that I(?) (never quite) am,
as pointers towards the imperceptible intensity that makes
1

We are following Simondon and Deleuze here. For Simondon the 'real' is the
pre-individual being, thus strictly speaking something prior to space and time
and prior to the possibility of being thought, and that gives rise to being and
thought (Simondon, L’Individuation, pp.26-7). For Deleuze the virtual is 'real'
without being actual (Deleuze, Difference and Repetition, 208-9), that
dimension of the 'real' that affords for the (im)possibility of actual being.
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perception possible, and the whole individuating dynamic of the
couple individual-associated milieu comes to be disturbed. And
this line of flight happens in the paradoxical interplay of
activity/passivity in the conjugation of listening (opening oneself
up towards the intensive dynamic inherent in a soundscape),
movement (being moved into who one never quite is, being
performed by this intensive dynamic that in its turn is striated by
one’s movement) and imagination (absurdly folding imagination
against itself by imaginarily modulating the intensive dynamic of
one’s becoming, and thus glimpsing the unreachable limit of
imagination as the impossible yet necessary germ of thinking
beyond representation).
But, of course, I(?) am only imagining all this, I(?) am still
to have the courage to perform the slightly awkward indications
of the score. I(?) am imagining a gesture of specta(c)torship that
might never happen, that always already happened in as much
as I(?) am imagining it. And I(?) imagine a blurry presentiment
instead of conclusion (any strong theoretical conclusion must
always be a blurry presentiment): the necessity of an (always
erroneous) gesture of specta(c)torship in order to navigate the
crisis that the intertwined individuation of the couple individualassociated milieu currently faces: the environmental crisis that
we ourselves are. That is, the necessity of (de)constructing
one’s
embodied
identity
in
thinking
beyond/before
representation, the necessity of hearing absurd imagined waves
conjugated with the traffic noise - not in order to eliminate
representation but in order to account for its emergence and to
play it against itself, to account for its consequences. I(?)
understand Nemescu’s insistence that the imaginary music is
anti-spectacular as an incentive to think and to perform the
folding of spectare1 against itself, as this folding of
representation against itself that we tried to unpack in this
article. And consequently, still following Nemescu, I understand
this anti-spectacularity as a 'fight of the subject against itself'2 -

1

Spectare, the latin etymological root of spectacle, meaning 'to view, watch,
behold.' See the entry for 'spectacle' in 'Online Etymology Dictionary,'
https://www.etymonline.com/search?q=spectacle, accessed 12.03.2021.
2 Nemescu, 'Muzica Imaginară,' p. 4.
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although, admittedly the meaning that we give this phrase here
is quite far from the one that it has in Nemescu’s text.1 It is a
'fight of the subject against itself' that is intertwined with a
certain (de)construction of Nature, a (de)construction of the
world as representation. A (de)construction that could very well
also take as one of its forms the practice, imagined by
Nemescu, of (mis)reading Nature as a score for imaginary
music: with imaginary music visual, gustative, olfactory, tactile
sensations can be synaesthetically perceived as imagined
sounds, thus all sense organs becoming musical instruments
for a musical piece whose score is Nature itself.2
(Mis)understanding Nature towards an intensive relational
environment (an associated milieu that is an integral part of who
I(?) (never quite) am) by preforming it as an imaginary
soundscape. A Nature, we would say, (de)constructed towards
the relational fields of imagined sounds, towards imaginary
music, a Nature that attests in its (de)construction to the
dynamics of the affective intensive fields that cannot be sensed
yet cannot but be sensed - in as much as these affects irrupt on
an already destabilized intensive field of imagination that tends
towards its unattainable limits (towards that which cannot be
imagined yet that which is the possibility of every imagination).
SUMMARY
Mihai Băcăran
Imaginary gestures of specta(c)torship:
Darie Nemeș Bota’s 'Urban Seashell'
This article considers the process of specta(c)torship afforded
for by Darie Nemeș Bota’s imaginary music score Urban
Seashell, recently published in the collection Redescoperind
1

For Nemescu 'the fight of the subject against itself' is meant to underline that
imaginary music is an inner ritual that can be directed at purifying and

improving oneself. For us here 'the fight of the subject against itself'
means the striving to leave oneself behind in a practice that following
Deleuze and Guattari we could call a body without organs.
2 Nemescu, 'Muzica Imaginară,' pp. 3-4.
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Muzica Imaginară (2020, edited by Irinel Anghel). Urban
Seashell asks the spectator to perform a series of simple
movements on a sidewalk near a busy road, movements that
modulate the sound experience of the traffic noise. At the same
time, the spectator is asked to imagine a sound and develop it
in their imagination according to the indications of the score. I
take the (im)materiality of the resulting musical experience, the
conjunction of 'real' and imagined sounds, as the starting point
for theoretical considerations into the consequences of this
performative experience of specta(c)torship.
After briefly considering the meaning of imaginary music for
Octavian Nemescu, the avant-garde composer who proposed
this practice in the mid '70s, the article explores the paradoxical
conjunction of active/passive listening, movement, and
imagination that Urban Seashell, as a work of imaginary music,
opens up for the spectator. Building on insights from Gilles
Deleuze’s philosophy, I explore a possible understanding of
imagination - as it emerges from the experience that Urban
Seashell proposes - that allows us to glimpse the
(de)construction of embodied subjectivity and of its associated
milieu (in the understanding that Gilbert Simondon gives to this
term) as the fundamental stakes of the process of
specta(c)torship that Urban Seashell offers.
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RECENZII

Nicolae Brânduș - ANTIMEMORIA
Retrospectiva din volumul cu acest titlu îmi creează
imboldul de a mă transforma în martorul care a asistat la
majoritatea evenimentelor – nu doar publicistice, ci și artistice –
ale colegului care, în urmă cu aproape șapte decenii se
prezenta la examenul de admitere – pentru clasa de pian
principal a Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din București
– ca un virtuoz pregătit pe deplin pentru o carieră de concertist.
Privesc cu admirație și simpatie spre cel care, la cei 85
de ani ai săi, manifestă aceeași vitalitate și impetuozitate care îl
predispuneau pentru abordarea unor partituri, între care ale lui
Bartók aveau să ocupe un loc privilegiat și care îl inspirau
totodată în preocupările de compozitor.
Nicolae Brânduș este unul dintre promotorii
modernismului, alături de Vieru, Stroe, Niculescu sau Olah,
care simțeau afinități mai puternice față de caracterul incisiv al
muzicii lui Bartók decât față de „lirismul incorigibil” al lui Enescu.
Volumul Antimemoria este însă oglinda unei îndelungi și
consecvente meditații asupra artei muzicale, sub egida unor
încercări originale de formalizare a limbajului muzical.
Îmi amintesc cum, în vara anului 1978, porneam spre
Cluj, împreună cu el și cu alți compozitori consacrați prin
același crez în posibilitățile de înnoire a mijloacelor de
exprimare muzicală (Tiberiu Olah, Miriam Marbe, Adrian Rațiu)
pentru a fi admiși la doctorantură, sub îndrumarea Maestrului
Sigismund Toduță.
Dintre toți, singurul care a depus teza în termenul
prevăzut a fost Nicolae Brânduș. Cu aceasta se năștea prima
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încercare consistentă de formalizare a limbajului componistic,
rezumată și în mai vechea sa scriere intitulată Interferențe.
Prin bogata listă de creații inovatoare, prin promovarea
modernismului în simpozioane din țară și străinătate, el devine
în mod firesc și Presedintele „Societății Internaționale de
Muzică Contemporană” - Secțiunea Națională Română.
Intransigența sa în promovarea „muzicii noi”, în pofida
ideologiei de partid, a dat naștere și episodului memorabil,
survenit în timpul unei plenare a Uniunii Compozitorilor. Dacă
opoziția dintre așa-zișii tradiționaliști și moderniști era cât de cât
tolerată de oficialități, în momentul în care Nicolae Brânduș a
criticat privilegiile acordate unor „osanaliști”, cuvântul a explodat
ca o petardă aruncată în fața celui care îl reprezenta acolo pe
șeful suprem, așa-numitul „Popescu-Dumnezeu”.
Nicolae Brânduș n-ar fi el însuși dacă și în contextul
unor dezbateri filosofice pe tema „transdisciplinarității în
muzică” n-ar lansa si o reflexie de natură să pună în discuție
convingerile iluștrilor autori (Ștefan Lupasco sau Basarab
Nicolescu) care, după îndelungata experiență a „terțului exclus”
(tertium non datur) din logica tradițională, se arată entuziasmați
de ideea „terțului inclus”. Ea nu reprezintă altceva decât „logica
viului” despre care scrie geneticianul Jacques Monod, sau
bătrânul Zarlino care, în tratatul din 1543, scria : „Il medi gerera
l’harmonia” (adică termenul median creează armonia).
Aici apare întrebarea pusă cu ingenuitate de Brânduș,
privitoare la „planul de realitate în care s-ar situa surpriza?”.
Este o „întrebare fără răspuns”, cum sună și titlul unei
lucrări de Charles Yves, fiindcă acel plan ține de o iluminare
interioară pentru care cuvântul „transcendență” a devenit prea
banal. Nu însă și întrebarea, care pune în dificultate toți
sistematicienii prea încrezători în pledoariile lor.
Nicolae Brânduș este un campion al generației sale. Îi
urez „La Mulți Ani!” și o neostenită îmbogățire a palmaresului
său cu lucrări memorabile.

Alexandru Leahu
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Un document istoric
M-am bucurat mult să aflu că Editura Eikon a publicat
un volum important pentru muzicologia românească Antimemoria domnului Nicolae Brânduș, care a adunat articole
substanțiale ale domniei sale, scrise de-a lungul vieții. Cel mai
vechi articol este datat 1969, fiind un text despre CÂNTARE ca
„act creator care zămislește”.
Toate subiectele abordate sunt de maxim interes pentru
muzicieni, dar nu numai. Mintea iscoditoare a lui Nicolae
Brânduș care sapă în profunzimea gândirii muzicale ne oferă
perspective originale de analiză și înțelegere a fenomenului
muzical.
Multe dintre articolele cuprinse în această carte au fost
publicate de revista Muzica. Mă gândesc în special la seria
Logicii lumilor posibile și la cea dedicată Muzicii ca obiect
transdisciplinar. A fost o idee excelentă aceea de a aduna
aceste texte într-un volum ce se constituie ca un reper de
gândire teoretică avansată în domeniul artei sunetelor. Este un
document istoric care, cu siguranță va fi apreciat și căutat,
pentru că domnul Nicolae Brandus, pe lângă excelența sa în
compoziția muzicală, a fost mereu un artist care și-a pus și ne-a
pus probleme, deschizând acele necesare teritorii de reflecție,
fără de care evoluția nu ar fi posibilă.
După cum mărturisește autorul, contactul cu literatura
fantastică a lui Mircea Eliade i-a deschis ochii asupra Realității
de dincolo de cotidian, trezind conștiința complexității multidimensionale a timpurilor suprapuse, acea realitate structurată
pe niveluri, așa cum apare ea în cercetările academicianului
Basarab Nicolescu privind Transdisciplinaritatea, de la care
Brânduș își revendică o bază a construcțiilor sale teoretice.
Articolele au titluri incitante care ele însele pun în
mișcare atât rațiunea cât și imaginația cititorului: Despre unele
mecanisme ale comunicării orale și / sau caracterul skhizophrenic al interpretării muzicale, Valențe, Grade și Puteri libere,
58

Revista MUZICA Nr. 2 / 2022

Creație și Creativitate, Sacru și profan, Muzicologia – obiect al
muzicii, Gest de îmbătrânire.
Perspectiva sa asupra interpretării muzicale este
complexă, sondând libertatea expresiei și capacitatea de
invenție a interpretului, ca acces al acestuia în zone mai
profunde ale operei printr-o dedublare necesară ce reclamă
deopotrivă luciditate și emoție inventivă.
Întrebările pe care și (ni) le pune Nicolae Brânduș ne
apar ca niște sonde ce forează adânc în profunzimea
fenomenului muzical. În perspectiva transdisciplinară asupra
Creației și creativității insistă asupra diferenței dintre efemeridă
și creație culturală, prin care definește opera culturală că fiind
cea care „rezistă prin compoziția sa ideatică în timp și în
memoria culturală”. Desigur că, din perspectiva autorului,
această separare apare justificată, deși trezește la un creator
ca mine, de pildă, imaginea unei îngrădiri care nu mai este
operantă de ceva vreme. Pentru că există creatori care nu „fac
pariu” cu fixarea în memorie prin reproductibilitate ci poate cu
memorabilitatea unor acte-unicat, cu efemeritatea asumată a
nereproductibilului. Am avut aceste discuții cu domnul Brânduș
care îmi spunea: “Draga mea, ce faci tu e natură nu cultură!”
Acest lucru nu face mai puțin valoros din punctul meu de
vedere, un asemenea text, solid argumentat prin convingerile
autorului, cu atât mai mult cu cât creatorii de efemeride nu sunt
deranjați de această excludere de la masă istoriei culturii,
lucrând în mod voit cu antimemoria, într-un prezent care nu
ancorează pe axa timpului liniar.
Există și două articole despre Improvizație – un subiect
rar abordat în România. Poate și pentru că fenomenul artei vii
este mai greu de prins în cuvinte și în acest fel, de “disciplinat”.
Nicolae Brânduș arată însă că arta improvizației se studiază, că
ea trebuie aprofundată, pentru a nu eșua prin „abandonarea
criteriilor de competență”. Cum poate lucra un compozitor în
mod conștient cu improvizația ne este demonstrat prin exemple
din creația proprie, utilizând ciclul PHTORA – situat „într-o zonă
a invenției libere prefigurate într-un text muzical ce-și conține
totalitatea variantelor”, abordând problema libertății creative a
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interpretului, clasele de soluții ale textului muzical și teoria
invenției, pe care o definește și o dezbate.
Nu vreau prin acest text al meu să explic conținutul
articolelor Antimemoriei ci să va incit să le citiți, să vă întâlniți cu
strămutările dintre real și posibil în compoziție și interpretare.
Logica lumilor posibile dă înconjur în 18 eseuri actului
comunicării muzicale prin examinarea tensiunii implicației
interpreților „dispuși să-și reorienteze cultura interpretativă
primită în școli, pentru asumarea sensului real al invenției în
lectură” și să ajungă la „alte universuri de limbaj prin acces la
interioritate” – o cale de atingere a „performanței muzicale”.
Concepte și subiecte de mare interes sunt abordate de Nicolae
Brânduș, precum multipolaritatea și polidimensionalitatea,
suprafață și adâncime, structură și lectură, vidul creator și
generator al Lumilor posibile, starea de grație a performanței,
sinceritatea actanților, joc cultural, toate însoțite de analize și
aplicații în compoziții proprii.
Ceea ce va rămâne cu siguranță în memoria cititorului,
va fi abordarea originală a muzicii conform metodologiei
transdisciplinare formulate de Basarab Nicolescu care reclamă
existența mai multor Niveluri de Realitate, acceptarea
complexității și emergența terțului inclus care face saltul de la
un nivel la altul prin mijlocirea logicii verticale.
Stilul teoretic (iată că există și așa ceva) al lui Nicolae
Brânduș realizează o fuziune între abordările structuraliste și
cele metafizice, creând un teritoriu ideatic personal, de mare
forță, peste care autorul este fără îndoială, stăpân absolut.
Un alt câștig important al acestei apariții editoriale îl
reprezintă încorporarea a două CD-uri cu muzică de Nicolae
Brânduș: opera La țigănci și cantata Domnișoara Hus - lucrări
de referință pentru muzica românească, pe care sunt convinsă
că memoria culturală le va păstra la loc de cinste.

Irinel Anghel

60

Revista MUZICA Nr. 2 / 2022

MUZICA ÎN METAVERS
Oare înţelegem muzica?
Cu câţiva ani în urmă, am prezentat în cadrul unui
colocviu o comunicare având ca temă relaţia dintre comunicare
şi înţelegere. Orice discurs presupune un act de persuasiune,
prin care emiţătorul caută să-l convingă pe interlocutor să
accepte adevărul spuselor sale şi, mai mult, să acţioneze
conform cu scopurile pe care, el, emiţătorul, le are în vedere.
Tradiţional, verificarea înţelegerii mesajului se făcea prin
repetarea lui de către receptor, ceea ce constituia o preluare
mecanică. În context didactic, se recurge la punerea de
întrebări sau pro-punerea de probleme la care se aşteaptă
răspunsul. Dacă acesta nu este corect, discursul este reluat,
eventual reformulat. Am susţinut că mai relevantă decât un
asemenea procedeu este stimularea receptorului de a pune,
acesta, întrebări, de a ridica probleme. În orice caz, înţelegerea
presupune o partajare semiotică între parteneri. Aceştia trebuie
să aibă sisteme de semne măcar parţial comune, să fie
compatibile din punct de vedere semantic, respectiv să accepte
aceleaşi relaţii între semnificanţi şi semnificaţi. Atunci când
există o perfectă suprapunere între sistemul semiotic al
emiţătorului şi cel al receptorului, înţelegerea este deplină, iar
comunicarea se reduce la o simplă transmisie. În cazul unei
suprapuneri parţiale, mesajul nu este decât vag înţeles, dar
tocmai nebulozitatea lui stârneşte inspiraţia.
Unul dintre participanţi a adus obiecţia că un asemenea
mod de punere a problemei nu s-ar aplica discursului muzical,
care nu urmăreşte nici să convingă, nici să determine o reacţie
corespunzătoare vreunui scop urmărit. El aduce receptorul întro anumită stare psiho-fizică, în care acesta resimte pur şi
simplu plăcerea acustică şi împlinirea sufletească întru bucurie.
I-am răspuns că un efort de înţelegere a semnificaţiilor
discursului muzical, o abordare lucidă a acestuia, nu
diminuează plăcerea resimţită la audiţie, ci, dimpotrivă, o
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potenţează. Cunoaşterea, măcar în mare, a sistemelor
muzicale, a tonalităţilor, a formelor, este un constituent al
culturii generale, iar ea nu poate fi suplinită de practicarea,
chiar asiduă, a unui instrument. Percepţia senzorială este,
desigur, esenţială, mai ales că sunetul este omnipervaziv.
Cartea o poţi închide, pentru a visa, ochii îi poţi închide, pentru
te proteja de frumuseţea invadatoare a imaginilor, dar sunetul
te pătrunde oricum te-ai proteja, de aceea disciplinarea lui ca
muzică este atât de importantă. A simţi şi a gândi în acelaşi
timp provoacă o stare benefică, superioară celei determinate de
aleatorismul mediului ambiental la care suntem, cu voie sau
fără voie, expuşi.
Compozitorul Nicolae Brânduş este, şi el, convins că
sensibilitatea poate fi rafinată printr-o abordare intelectuală.
Cartea lui, Antimemoria (editura Eikon, 2021), cuprinde
mărturiile unui artist al cărui talent creator a fost educat şi
potenţat prin lecturi alese şi reflecţii profunde. Titlul trimite la
Antimemoriile lui André Malraux, care au stârnit atâta vâlvă în
anii 1960. Coincidenţa nu este gratuită. Ca şi ilustrul său
predecesor, Nicolae Brânduş nu este interesat să treacă în
revistă evenimentele din viaţa sa personală, procesul de
formare profesională sau anecdotica din viaţa de breaslă. Ar
putea spune, ca şi Malraux, „puţin îmi pasă de ceea ce
contează doar pentru mine” (que m’importe ce qui n’importe
qu’à moi ?). Niciunul nu este interesat să dezvăluie frământările
sale sufleteşti, „această mizerabilă grămăjoară de secrete” (ce
misérable petit tas de secrets). Cartea este destinată cititorului
pentru a-l face să înţeleagă reflecţia care stă la baza procesului
de creaţie, astfel încât acesta să nu mai rămână un mister de
nepătruns. Dar este destinată şi autorului însuşi, deoarece, prin
scrierea ei, el şi-a desluşit mobilul raţional care l-a condus spre
anumite opţiuni, l-a făcut să ia anumite decizii. Deviza lui
Nicolae Brânduş, explicit formulată, este „să citeşti mult, dar să
lucrezi încă şi mai mult”. Găsim în carte lecturile care i-au
fertilizat creaţia, eforturile de a-şi clarifica sie însuşi demersul
componistic, metodele prin care a încercat să concilieze
rigoarea cu libertatea. Încerc să situez lucrarea lui Nicolae
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Brânduş în contextul scrierilor care au ca obiect muzica şi nu-mi
vine uşor.
A scrie despre muzică
Cititorul dornic de un text care să îmbrace discursul
muzical, aşa cum textul critic însoţeşte în mod firesc demersul
literar şi pe cel plastic, rămâne, în general, descumpănit.
Analiza muzicologică presupune o gândire dinainte familiarizată
cu elemente de tehnică greu accesibile nespecialistului. De
altfel, formalismul ei descurajează tentativa de înţelegere.
Discursul emoţional şi asociaţiile literare des practicate sunt
înşelătoare şi, uneori, chiar lipsite de gust. Astfel, divagaţiile
romantice care au asociat luna cu sonata op. 27.nr. 2 a lui
Beethoven nu ajută pe nimeni. Pe de altă parte, a spune că
tonalitatea do major este pozitiv-afirmativă, re major este
îndeobşte sărbătorească, mi bemol major optimistă, sol minor
ambiguă, iar do minor tragică este mult prea schematic. Am
discutat pe vremuri această problemă cu dirijorul şi pedagogul
Constantin Bugeanu, cel care a format maeştri şi a adus pe
scena de concert lucrări ambiţioase, evitate de alţii, mai
intimidaţi, ca Simfonia a 2-a de George Enescu şi a 8-a de
Gustav Mahler. Am căutat împreună în literatură exemple de
comentarii reuşite şi am convenit asupra câtorva.
Thomas Mann a dobândit cele mai multe sufragii. În
Doctor Faustus, Conferinţa lui Kretzschmar despre sonata op.
111 de Beethoven, ca şi descrierile sugestive ale creaţiilor lui
Adrian Leverkühn sunt remarcabile. Thomas Mann recurgea la
amici specialişti, lua atent notiţe, apoi transpunea totul în roman
cu vorbele lui, simplificând şi metaforizând, astfel încât să dea
cititorului satisfacţia de se simţi un „cunoscător”. Amicii
specialişti s-au cam supărat, văzând succesul ideilor lor, odată
ce au fost oferite pe tavă cititorilor neofiţi. Theodor Adorno a
fost autorul comentariilor lui Kretzschmar, iar sistemul „inventat”
de compozitorul Adrian Leverkühn din carte nu era decât cel al
lui Arnold Schönberg. Dar plagiatul literar vizează doar
formulările identice, nu şi parafrazările.
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Un alt scriitor contemporan cu Thomas Mann, Aldous
Huxley (la care ţin mult, deşi Gertrude Stein îl desconsidera
pentru că nu era nici avangardist, nici tradiţionalist, nici foarte
bun, nici foarte rău), are pagini interesante despre muzică.
Capitolul din „Punct contrapunct” în care personajul Spandrell
comentează cvartetul op. 132 de Beethoven, ascultându-i
înregistrarea, în timp ce îşi aşteaptă ucigaşii dinainte
programaţi, este de reţinut. În literatura română, găsim obervaţii
interesante despre muzică în Concert din muzică de Bach de
Hortensia Papadat Bengescu. Violonistul şi compozitorul
Marcian găseşte inspiraţie în zgomotul dintr-o fabrică. El face
diferenţa dintre notele „mecanice” dintr-un acord şi cele
„sensibile”, care declanşează emoţia.
Nicolae Brânduş recurge cu economie la metafore
pentru a-şi susţine discursul. Nu-l interesează „literaturizarea”,
respinge simplificarea, fără a se cantona în tehnicism. M-a
interesat în mod deosebit capitolul în care face comparaţie între
structura compoziţiilor lui Mozart şi cea a lui Beethoven. Multă
vreme profuziunea de game şi de arpegii care leagă, la
Beethoven, părţile tematice mi s-a părut cam seacă. Am găsit
într-un studiu al lui Stravinski despre cvartetele lui Beethoven o
observaţie similară, care m-a reconfortat. Intervenţia teoretică a
lui Nicolae Brânduş se dovedeşte salutară. El explică faptul că
Mozart îşi dezvoltă discursul muzical trecând cu dezinvoltură de
la o melodie la alta, fără a pierde vreun moment din vedere
coerenţa ansamblului. Inventivitatea lui neobosită a determinat
reacţia contemporanilor excedaţi de bogăţia ei: „sunt mult prea
multe note”. La Beethoven, temele sunt despărţite de punţi
construite, înr-adevăr, din game şi arpegii. Mi-a plăcut una din
rarele metafore la care recurge autorul cărţii, pentru care punţile
sunt ca nişte picturi non-figurative, în timp ce părţile tematice
sunt similare cu „motivele” picturii reprezentaţionale. În felul
acesta, puntea nu mai este văzută ca o „umplutură” între
fragmente melodioase, ci ca o parte de sine stătăroare a
discursului muzical, parte care-i conferă acestuia dimensiunea
intelectuală, în timp ce enunţurile tematice potenţează
tensiunea emoţională.
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Libertate şi rigoare
Nicolae Brânduş, preocupat până la obsesie de
codificarea sistemului sonor, ne oferă o listă de semne care
guvernează, se presupune în mod aproape absolut, expresia
muzicală. (Mărturisesc că trecerea lor în revistă mi s-a părut
cam fastidioasă.) Mie îmi este destul de greu să urmăresc o
partitură cu portative, iar pentru o simfonie îmi trebuie răbdare
şi eforturi repetate. E.T.A. Hoffmann, binecunoscutul scriitor,
muzicolog „la bază”, a scris un studiu elogios şi aprofundat
despre Simfonia a 5-a de Beethoven, fără a o fi ascultat
vreodată, folosindu-se numai de partitură. Cu toată acribia
privind notaţiile, lui Nicolae Brânduş nu i se pare că ar controla
îndestul execuţia unei lucrări. De aceea afirmă că doar muzica
electronică ar ajunge să împlinească acest deziderat, ea
atingând summum-ul fidelităţii faţă de intenţiile compozitorului.
Totuşi, el însuşi nu a practicat-o în varianta sa exclusivă,
preferând să asocieze banda preînregistrată cu intervenţiile
interpreţilor în carne şi oase (de dorit, şi cu suflet). Interesant că
interpretarea din concert era înregistrată pe aceeaşi bandă care
era apoi folosită drept fundal sonor pentru următoarea
reprezentaţie. O variantă tehnologică neabordată în carte este
înregistrarea în studio. În cazul ei se poate ajunge la o aşanumită ediţie ne varietur a unei versiuni interpretative, prin
reluarea fiecărei fraze până aproape de perfecţiune. Puţini
interpreţi se pliază cu graţie naturală cerinţelor acestui demers,
în care singurul public este format din microfon şi din inginerul
de sunet. Glenn Gould, despre care se spune că ar fi înregistrat
separat dreapta şi stânga, este un exemplu izolat. Elanul actului
interpretativ este greu de menţinut, după cum spune Jonathan
Briss, un pianist care s-a confruntat cu dificultăţile situaţiei.
Briss relatează că Artur Schnabel, ale cărui imprimări au fost
efectuate folosindu-se o tehnologie mai puţin avansată, era
agasat de rugăminţile de a repeta execuţia unui pasaj. „Ca să
iasă mai bine!” insistau inginerii. Artistul răspundea: „Ar ieşi
poate mai bine, dar ar fi mai puţin frumos”.
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Deşi vrea să deţină mereu controlul, Nicolae Brânduş
doreşte să cultive şi valorile libertăţii. Foarte interesat de
improvizaţie, în care excelau marii interpreţi clasici şi romantici,
iar, în zilele noastre, interpreţii de jazz, el ajunge, dacă nu chiar
să o respingă, să o limiteze drastic. Argumentul său stă bine în
picioare: lăsat în voia spontaneităţii, interpretul recurge rapid la
clişee pe care le asamblează cu mai multă sau mai puţină
abilitate. Îl înţeleg foarte bine, pentru că frazele pe care le scriu
în primul jet sunt, şi ele, gata făcute din locuri comune, de
aceea trebuie reluate, cizelate, aprofundate, rafinate. Am
asistat o dată în Sala Radio la recitalul unui faimos pianist de
jazz rus. Acesta, înzestrat şi exersat, ne-a oferit un potpourri de
fraze şi parafraze după Liszt, Bartok şi alţii. De aceea, în locul
improvizaţiei, Nicolae Brânduş preferă invenţiunea, care
păstrează parfumul noutăţii, fără să recurgă la poncifuri. Ca să
împace libertatea spontaneităţii cu rigoarea raţionalităţii, el
recurge la soluţia oferită de economia capitalistă. Conform
acesteia, libertatea nu este altceva decât disponibilitatea de
opţiuni. Cu cât alegem dintr-un evantai mai vast de propuneri
prestabilite, cu atât suntem mai liberi. Ca urmare, compozitorul
elaborează secţiunile unei lucrări în mai multe variante, lăsând
interpreţilor „libertatea” de a alege, în fiecare concert, una dintre
ele, eventual la voia întâmplării.
Muzica spaţiului virtual
Deseori, artistul refuză sa îşi comenteze el însuşi opera,
fie pentru a o explica, fie pentru a o promova. De altfel, la
Junimea, Titu Maiorescu impusese ca autorul, după ce-şi
citeşte lucrarea, să rămână mut, dar ascultător. În cazul artei
conceptuale, comentariul artistului face parte integrantă din
operă, care câteodată se rezumă chiar la acesta. Nicolae
Brânduş nu ezită să-şi explice lucrările, îndeosebi pentru a-şi
face clare intenţiile. Unii ar putea invoca faptul că Beethoven nu
şi-ar fi consumat energia cu aşa ceva. Mozart, însă, a făcut-o.
Scrisorile către tatăl său cuprind descrieri detaliate ale
strategiilor de compoziţie, alegerea tonalităţii, alternarea
modulaţiilor etc. Este adevărat că a găsit în Leopold un
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interlocutor avizat, ceea ce Nicolae Brânduş găseşte mai greu.
Gustav Mahler le spunea fanilor săi că, dacă vor să-l înţeleagă,
ar trebui să-l citească pe Dostoievski. Beethoven avea drept
cărţi de căpătâi Vieţile paralele de Plutarh şi piesele lui
Shakespeare, probabil în admirabila traducere a fraţilor
Schlegel. Nicolae Brânduş şi-a găsit inspiraţia în opera
filosofului Stefan Lupasco, care a aprofundat, între altele,
principiul terţului inclus, şi în cărţile lui Basarab Nicolesco, care
a făcut totul pentru a face mai digerabilă gândirea lui Lupasco.
Personal, nu sunt un admirator al lui Lupasco, despre care cred
că, dacă este o bombă filosofică, este una fumigenă. Ştiu, însă,
că un creator poate să-şi găsească inspiraţia într-o lucrare care
nu trebuie să fie neapărat o capodoperă. Există „cărţi cult”
neomologate de canon, care au cercul lor restrâns de admratori
fideli. James Joyce a preluat tehnica monologului interior din
romanul pe deplin uitat astăzi, Les lauriers sont coupés, al
autorului obscur Edouard Dujardin. Din cărţile pe care le-a
studiat cu acribie, Nicolae Brânduş a preluat conceptul de
transdisciplinaritate până la a-l face al său. O delimitare a
acestei noţiuni poate fi utilă. Interdisciplinaritatea apare atunci
când o metodă sau un model teoretic dezvoltate în cadrul unui
domeniu de cercetare se aplică într-un altul. Astfel, Gregor
Mendel a aplicat analiza combinatorică, parte a matematicii, în
biologie, punând bazele geneticii moleculare. Norbert Wiener a
creat cibernetica, arătând cum reacţia inversă poate fi
transpusă din inginerie, în sistemele economico-sociale. Când
un grup de cercetători, fiecare expert în domeniul său,
colaborează pentru a studia un sistem complex din mai multe
puncte de vedere, avem de a face cu o abordare
multidisciplinară. Transdisciplinaritatea este caracteristică
acelor arii de preocupări care nu pot fi epuizate prin combinarea
metodelor din alte domenii, respectiv prin reuniunea seturilor de
concepte proprii acestora. Astfel, compozitorul Ştefan
Niculescu, într-o discuţie privată, afirma peremptoriu că muzica
este matematică când, de fapt doar structura, scheletul ei este
matematic, ea trecând dincolo de limitele lor, ajungând în transdisciplinaritate.
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Cred că zona transdisciplinară la care tinde Nicolae
Brânduş este cea a metaversului. Termenul este relativ nou, de
aceea merită o succintă clarificare. Metaversul este o variantă
adusă la zi a realităţii virtuale. Lumea formată din elemente
intangibile, a cărei existenţă este o „halucinaţie consensuală”,
realizată prin simulare, există încă de la începutul secolului al
XXI-lea, prin aplicaţii cum ar fi Second Life. Deosebirea este că,
în cazul mai vechilor lumi virtuale, frontiera lor cu realitatea
tangibilă era bine delimitată. Exista, desigur, o anumită
interdependenţă, de pildă cumpărarea online declanşa o serie
de procese în lumea tangibilă, cum ar fi transferul bancar sau
livrarea obiectului la uşă. Astăzi, datorită, în parte, tehnologiei
realităţii augmentate, limitele dintre realul tangibil şi virtualul
simulat sunt permeabile, trecerile dintr-unul în celălalt se fac în
mod lin. În schimb, metaversurile sunt etanşe unul faţă de
celălalt. Fiecare ale propriile sale reguli de funcţionare şi de
comportament, propriile semnificaţii, valori şi convingeri
partajate de participanţi, într-un cuvânt, propria sa cultură.
Situaţia este asemănătoare cu diferenţierea dintre sistemele
muzicale. Continuul sonor, adică zgomotul, este acelaşi pentru
toţi, dar fiecare mare cultură utilizează moduri diferite de a
disciplina zgomotul, de a-l pune într-o anumită formă. Aşa au
apărut sistemele muzicale: al armonicelor naturale, pentatonic,
proporţional, temperat. Auzim cu toţii acelaşi zgomot, dar nu
auzim aceleaşi sunete definite ca note. Tot astfel, un metavers
va avea muzica lui, incongruentă cu muzica dintr-un alt
metavers. Mi-l imaginez pe Nicolae Brânduş, mai bine zis văd
cu ochii minţii avatarul lui virtual, compunând muzica unică a
metaversului preferat.

Adrian Mihalache
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SUMMARY
Nicolae Brânduș – ANTIMEMORIA
Eikon Publishing House has issued an important volume for the
Romanian musicology – Antimemoria by Nicolae Brânduș, a
collection of articles written by the author along his life. All
subjects are of high interest for musicians and not only. The
inquisitive mind of Nicolae Brânduș digs profoundly into the
depth of the musical thinking and offers original analytical
perspectives and solutions for a better understanding of the
musical phenomenon.
Another important gain of this editorial issue is the embedding
of two CDs with Nicolae Brânduș’s music: the opera La țigănci
and the cantata Domnișoara Hus - important Romanian music
references which the cultural collective memory will always
honor.
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ISTORIOGRAFIE
O comoară a muzicologiei românești
ce-și așteaptă valorificarea
Fondul George Breazul din cadrul bibliotecii
Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor (VIII)
Vasile Vasile

Bustul lui George Breazul realizat de Ion Jalea

Trecând spre documentele minei aurifere cu
conținut muzicologic, pornim de la ideea că George Breazul
continuă deschiderile predecesorilor, Teodor T. Burada şi
Mihail Posluşnicu, realizând monumentala sinteză, numită
inspirat Patrium Carmen, în care adună şi sistematizează datele
istoriei muzicii din ţara noastră, pregătind drumul viitoarelor
nouă volume ale Hronicului muzicii româneşti, datorate
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abnegaţiei şi acribiei academicianului Octavian Lazăr Cosma230.
Cartea lui Breazul reunește trei domenii: etnomuzicologia,
bizantinologia - muzica bisericească și muzicologia. Primelor
două le-am oferit spațiul paginilor anterioare, urmând ca aici să
fie conturate materialele cu caracter muzicologic din fondul
adunat în timpul vieții cărturarului, unele prezentate și în
paginile din urmă.
Lucrării amintite se adaugă studiile ample, articolele și
cronicile, parțial adunate în cele șase volume amintite de
Pagini din istoria muzicii românești – rezultate din adunarea la
un loc a unor materiale risipite în presa vremii, adunate de soția
muzicianului - completate de monografiile dedicate lui Gavriil
Musicescu și D. G. Kiriac precum și de sintezele menționate: La
bicentenarul nașterii lui Mozart - despre care am făcut deja
unele aprecieri - și Un capitol de educație muzicală231.
Toate au la bază documente aflate în propria arhivă,
Breazul fiind - așa cum am mai afirmat – primul valorificator al
materialelor ce alcătuiesc ceea ca am numit „o mină de aur a
muzicologiei românești”, mult prea puțin cunoscută și mai ales
pusă în valoare, în ciuda faptului că adăpostește elemente
excepțional de importante pentru istoria muzicii și a culturii
românești.

Principalele cărţi de muzicologie publicate ale lui George Breazul
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Breazul a practicat deopotrivă cronica evenimentelor
muzicale la care era martor, dar a abordat și studii bazate pe
documente vechi sau pe lucrări generale, ori de specialitate, în
scrisul său neputându-se stabili o graniță între aceste tipuri
muzicologice.
Atras de dezideratele educației muzicale criticul –
muzicolog își va extinde activitatea spre acest domeniu,
elaborând materiale curriculare, programe, manuale, culegeri
de cântece cu destinație didactică, articole în care militează
pentru soluții viabile și realiste ale activității educaționale și
artistice școlare și reconstituie pagini memorabile din istoria
învățământului românesc în două studii ample. Calitatea lui de
profesor al noii discipline – Enciclopedia și Pedagogia muzicii ale cărei directive le stabilește, îl determină să caute cele mai
potrivite soluții pentru educația muzicală a tinerilor, stabilind
anumite legături între viața artistică școlară și cea culturală.
Acest conglomerat al scrisului brezist își găsește o reflectare
foarte fidelă în materialele documentare din biblioteca sa,
concretizate parțial în lucrări de specialitate în limba română dar
și în alte limbi europene, în fișe, ciorne, crochiuri, dactilograme,
materiale publicate și publicabile etc. Investigarea întregului
fond moștenit de la muzicolog mi-a permis conturarea
coordonatelor
mari
ale
excepționalului
material
documentar.
Debutul muzicologic se înregistrează în revista
Muzica în numărul 1, din ianuarie 1921, când vede lumina
tiparului primul său articol referitor la educaţia muzicală în
şcolile secundare232. Acest debut în revista de specialitate
vizând educația muzicală a fost dublat de cel muzicologic, o
dovadă a simbiozei celor două domenii în scrisul său. În
următoarele pagini ale revistei apare un scurt portret al marelui
muzician, Gheorghe Ştephănescu, articol ce anticipă
deschiderea enciclopedistă a muzicologului, confirmând
interesul pentru muzica românească233.
La 19 februarie 1925 Maximilian Costin îl ruga să nu
întârzie cu articolul despre Arhiva fonogramică şi îl invita să-i
trimită şi alte materiale necesare numerelor viitoare ale revistei
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Muzica, aşa cum citim din următoarea carte poştală, având pe
verso fotografia lui Enescu.

Carte poştală reprezentând pe
George Enescu,
cu textul lui Maximilian Costin privind
colaborarea cu George Breazul – XI. 481

Visul celor doi muzicieni, ctitori ai unei reviste de
specialitate, ajunsă în prezent la vârstă centenară, nu se
destramă nici după plecarea lui Breazul la Berlin, la studii. Din
Tescanii Bacăului, unde se afla alături de soția sa, descendentă
a tescănenilor, la 6 mai 1922, Maximilian Costin îi scria, la
Berlin: „…fără tine, Breazule, mi-ar fi greu şi displăcut să mai
fac un singur pas pe drumul ce am apucat, singurul cu putinţă
pentru mine totuşi (…) Dar pentru că ne-am găsit, Breazule, nu
trebuie să ne pierdem. Să luptăm pentru a rămâne mereu unul
lângă altul, măcar cu gândul, dacă altfel nu se va putea şi
trebuie să se poată”234. Ulterior, cei doi vor semna o metodă de
vioară235.
Încă în 1928, ca urmare a activității sale publicistice și
etnomuzicologice, Nichifor Crainic îl considera pe George
Breazul „întemeietorul criticii muzicale științifice la noi”236.
Elevul său, Gheorghe Ciobanu, alătură aprecierea unui
eminent profesor berlinez despre George Breazul „este primul
discipol român care s-a specializat enciclopedic şi intenţionat în
ştiinţa muzicologiei”237. Directorul prestigioasei instituţii
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europene Internationales Musiker – Brief – Archiv îl numea întro scrisoare ce i-a adresat-o „Riemann al României”.
Ada Brumaru, vedea în fostul ei profesor „un savant
dăruit cu irezistibilă vocație în puterea de comunicare a spiritului
său cercetător”238. Studiul citat dovedește o imparțialitate
exemplară, aspect reliefat cu ocazia centenarului nașterii
muzicologului: „Breazul nu l-a iertat pe George Georgescu
pentru spiritul tiranic cu care lupta pentru a stăpâni integral
organizațiile muzicale. A pus pe hârtie în fața lumii adevăruri
care nu vor fi fost prea comode statutului său, cu oarecare
eleganță și ironie civilizată totuși. «Feuda» lui George
Georgescu a fost comandată de un «mare senior» (…) într-un
faimos articol polemic, din care aflăm date despre o
manifestație pentru Perlea și o contramanifestație în favoarea
lui Georgescu, deși „ambii de mare valoare artistică și ambii
absolut necesari mișcării noastre muzicale” 239. Studiul citat
evidențiază faptul că muzicologul înfruntă cele două poziții,
arătând că ele dovedesc faptul că „au fost uitate muzica
românească și nevoile lor. Sunt ignorate valorile muzicale prin
însuși faptul că Perlea, înzestrat cu o natură psihică meditativă,
o valoare artistică excepțională (sublinierea autoarei) ar fi
meritat de mai multă vreme să aibă o situație din care să poată
trăi - și material și spiritual”240.
Breazul este, în același timp, autorul unor materiale
lexicografice publicate în marile dicţionare de specialitate
europene amintite și textele acestora sunt păstrate atât în
ciorne și dactilograme chiar și în extrase din volumele
respective. În ele propune muzicologiei europene figuri
reprezentative ale muzicii românești. În monumentala
enciclopedie germană - Die Musik in Geschichte und
Gegenwart – întâlnim prezentări ale unor personalități de
seamă ale muzicii noastre: Ciprian Porumbescu Gavriil
Musicescu. Iacob Mureşianu, D. G. Kiriac, Ion Nonna Otescu,
Filip Lazăr, Dinu Lipatti, Marţian Negrea, Alfred Mendelsohn şi
Lakatos Istvan ș. a. Nu se împlinise un an de la decesul lui
Breazul când directorul literar al prestigiosului lexicon, Wolfried
Brennecke, îl aprecia pe muzicologul român „un colaborator
extraordinar de important (…) prin vastele sale cunoștințe ale
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vieții muzicale românești, cât și prin stăpânirea perfectă a limbii
germane” și-i cerea soției celui dispărut să caute printre
manuscrisele sale articolele referitoare la Theodor Rogalski,
Constantin Silvestri și la muzica românească, populară și cultă
și la viața muzicală241. În alte dicţionare enciclopedice fiul
Romanaților înscrie comuna natală, Amărăşti, pe harta culturală
a lumii, cum se întâmplă în Encyclopédie de la Musique –
Fasquelle, care-l reţine în calitate de muzicolog „qui a publié un
grand nombre d’ouvrages et d’articles, sur la musique roumain
ou sur la musique en Roumanie”242. Și în această enciclopedie
Breazul prezintă profilurile muzicienilor români reprezentativi ai
celor două secole, unii amintiți mai sus și lista se completează
aici cu alții: Eusebie Mandicevski și Paul Constantinescu și cu
cei solicitați de conducerea enciclopediei: Theodor Rogalski și
Constantin Silvestri etc. Spre sfârşitul volumului face o succintă
prezentare a muzicii româneşti, conturând în ea elementele ei
specifice243. Un material asemănător despre specificitatea
muzicii româneşti a fost publicat în anul 1943, în revista bulgară
Serdika şi apoi, un altul consacrat lui Gheorghe Cucu în
volumul XXIII din Marea Enciclopedie Sovietică, apărută la
Leningrad. În volumul XXXIV al Marii Enciclopedii Sovietice va
publica profilul lui Ciprian Porumbescu. Comparând cele două
prestigioase enciclopedii se pot constata transferuri de portrete
dar şi texte diferite.
Există în fondul purtând numele lui George Breazul
dovezi foarte clare pentru înscrierea sa în prima linie a
frontului muzicologic românesc. Printre aceste dovezi merită
luate în seamă sutele de studii de specialitate și miile de
articole, păstrate în fondul descris, cărțile sale care au făcut
carieră, conferințele și emisiunile radiofonice precum și
pledoariile sale în favoarea dezvoltării unei vieți muzicale
adecvate țării noastre.
Necesitatea sprijinirii de către stat a vieții și a
creației muzicale este un subiect ce revine cu insistență în
scrisul său. În 1921 cerea „subvenționarea revistei” Muzica,
lipsa de sprijin a publicației interesată de viața și creația
muzicală dovedind „o slăbiciune primejdioasă prestigiului
autorității”244. În 1926 criticul formulează cerințe pentru
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sprijinirea oficială a vieții muzicale, propunând ca manifestările
muzicale ale Societății Compozitorilor Români să fie scutite de
taxe, ceea ce ar înlesni accesul marelui publica la marea
muzică. E interesant faptul că textul acestei pledoarii se
păstrează în ambele forme: tipărit și scris de mână de însuși
Breazul.

Muzica, Timișoara, An VI , nr. 7 – 8, septembrie – octombrie 1926,
p. 219 – XVI, 568

Entuziastul tânăr cărturar aşează pe o platformă foarte
extinsă, planul său de făurire a unei culturi muzicale
naţionale, bazată pe spiritualitatea populară, pe cea bizantină
bimilenară şi pe cea vizând constituirea unor instituţii moderne
care să asigure ridicarea culturală a neamului său. De aceea,
pornea de la „lipsa de interes manifestată faţa de chestiunile
relative la arta muzicii”, care „au făcut ca acum, când în toate
direcţiile de activitate culturală românească se fac studii pentru
cercetarea, distingerea şi afirmarea caracteristicului firii noastre,
numai în direcţia muzicii să ne găsim împresuraţi de piedici, de
dificultăţi care împovărează pentru încă multă vreme
posibilităţile de studii ştiinţifice muzicale şi de discernământ” –
76

Revista MUZICA Nr. 2 / 2022

cum nota într-un studiu, pregătitor pentru Arhiva
fonogramică245. Printre cele mai noi realizări în domeniul
muzical sunt amintite Opera de stat, concertele simfonice,
conservatoarele de muzică – „imitate sau organizate după
impresiile pe care le-a cules într-un voiaj de plăcere prin Apus
un amator de muzică”. Nu avem însă „colecţii de transcrieri ale
cântecelor populare, cum nu avem un muzeu de instrumente şi
jucării muzicale româneşti, în care am putea studia realităţile
artistice ale melosului popular şi acustice ale uneltelor muzicale
naţionale” – cum evidenţiază autorul articolului ce deplânge
faptul că „nu ne-am învrednicit până azi să studiem temeinic
problema muzicii noastre, nici nu ne-am pus serios asemenea
probleme”, lăsându-ne dominaţi de spiritul „empirist, cu aceleaşi
buruieni şi leacuri vrăjitoreşti cu care ţăranul român, îşi tratează
suferinţele”. Considerând că această stare poate fi depăşită, el
scrie că „se resimte şi la noi nevoia de a recurge la
documentarea şi adâncirea ştiinţifică a chestiunilor muzicale, de
a se face cercetări potrivit metodelor de investigaţie ştiinţifică”.
Tonul criticului devine dur atunci când condamnă pe confrații
care se dovedesc față de creațiile românești „cârtitori”,
încurajând pe organizatorii care văd în auditorii români niște
„gâște de jumulit ale impresarilor și membri în comisii. Muzica e
în grija celor numiți care concertează de preferință în sala
Ateneului Român, sub auspiciile cunoscutei noastre fundații
culturale. Ei sunt factorii activi ai muzicii, așa zise românești. Ei
călăuze și emuli”246.

Extras – XIV – 252 - din ziarul Cuvântul, București, 14 noiembrie 1927, p. 1
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Arhivist convins încă din prima tinerețe, Breazul a
păstrat pentru posteritate în propria bibliotecă una din dovezile
activității sale dirijorale, de promotor al valorilor muzicale –
afișul concertului pe care l-a inițiat și condus în 1913.

Afișul concertului Societății corale Doina din 1913, dirijat de George Breazul XIII, nr. 2143

O ordonare pe criterii tematice a acestor numeroase
materiale - rezultată din cercetarea documentelor inventariate în
cele 17 registre – poate fi făcută pe principalele coordonate ale
evoluției muzicii în țara noastră, pe care le urmărim în
continuare.
78

Revista MUZICA Nr. 2 / 2022

Viaţa muzicală românească este urmărită în seria de
cronici ale concertelor organizate sub egida Societăţii
Compozitorilor Români începând din 13 decembrie 1924, cele
mai importante fiind cele din anii următori: 1925: 21 februarie 28
martie 5 aprilie, 25 aprilie. 23 mai, 30 mai; 1926: 7 martie, 18
martie; 1930: 10 martie – toate dovezi ale urmăririi de către
criticul muzical a derulării concertelor simfonice organizate de
noua formă instituționalizată a muzicienilor, activitate conturată
în studiul consacrat aniversării a 90 de ani de la întemeierea
obștei muzicienilor din România247. Arătam în acel studiu că,
deși nu aparținea acestei organizații a muzicienilor, George
Breazul a participat la activităţile ei şi a elogiat și încurajat
manifestările muzicale pe care aceasta le organiza şi le
patrona. „Este prima dată, credem, când Societatea
Compozitorilor Români se arată în public cu lucrări numai de–
ale membrilor săi şi nu este îndeajuns de mare mândria ce
trebuie să încercăm şi să trezim, chiar în cei mai sceptici,
asupra prestigiului pe care arta noastră muzicală îl capătă”. În
program figura și un dans din opera Oedip. Criticul considera că
autorul fragmentului din opera sa capitală descinde „din
rândurile augurilor” – deci al preoților prevestitori ai viitorului
muzicii naționale, autorul prezidând „numai, foarte de departe,
din plina maturitate a unei personalități strădaniile alor noștri”.
De asemenea, atrage atenţia că vedea în această primă
manifestare publică a breslei muzicienilor „o puternică dovadă a
posibilităţilor creatoare româneşti”248. În: Universul literar din 7
martie 1926 subliniază rolul însemnat al Societății în cultura
noastră.
Timp de aproape o jumătate de secol Breazul a fost
ochiul cel mai vigilent şi mai avizat asupra vieţii muzicale
româneşti, cele două volume, al III-lea şi al IV-lea ale Paginilor
din istoria muzicii româneşti, înmănunchind articolele sale de
critică muzicală, acea critică pe care o putem numi de
direcţie, deschisă anterior, în domeniul literar de Titu
Maiorescu şi care se referă la activitatea interpretativă şi
creatoare, dar şi la cea educaţională, între acestea găsind
legături apte să contribuie la dezvoltarea personalităţii şcolarilor
de cele mai diferite vârste și a pregătirii lor în calitate de
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participanți la asemenea manifestări. Susținător activ al unor
astfel de manifestări, criticul devine principalul apărător al
manifestărilor muzicale bucureștene, sprijinul fiind vizibil și din
pledoariile pentru implicarea statului în susținerea vieții artistice:
construirea unei săli de concerte - 14 martie 1925, rezolvarea
nevoilor vitale ale vieţii muzicale româneşti - august – octombrie
1929, educaţia simfonică a publicului - 18 noiembrie 1929,
fundarea unei biblioteci muzicale - 31 iulie 1927 ș. a. m. d.
În toamna anului 1929 criticul saluta „organizarea unei
orchestre simfonice românești”, marcată de cele „două
demonstrații simfonice prezidate de Ernst Kunwald și George
Enescu, primul dirijând «Berliner Simfonic – Orchestre», iar al
doilea această formațiune orchestrală germană dar și orchestra
«Uniunea Artiștilor Instrumentiști (Sindicat profesional)»249.

Extras din cronica – 15 octombrie 1928 – XIV – 256

Ochi atent la toate manifestările muzicale românești,
George Breazul încondeiază activitatea societăţii corale
Carmen - 27 decembrie 1924; urmărește celelalte formații
muzicale bucureștene și încurajează activitatea corală susținută
și de alte formații - 30 decembrie 1929, 29 decembrie 1930 etc.
Materialele adunate și privindu-l pe Marcel Botez dirijorul
societății Cântarea României pot alcătui elementele esențiale
pentru conturarea personalității eminentului dirijor și profesor
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bucureștean, pe nedrept dat uitării. Asemenea materiale nu
trebuie să rămână simple cronici gazetărești deoarece
reprezintă importante surse pentru reconstituirea istoriei vieții
muzicale românești, în primul rând al celei bucureștene.
Activitatea Filarmonicii și a Operei îl preocupă în mod
prioritar. Așa cum am mai afirmat, multe dintre aceste cronici
trebuie considerate izvoare ale istoriei muzicii românești. În
1930 criticului nu-i scăpa faptul că între timp, „concertele
simfonice deveniseră „mai ferite de vicisitudinile politice” - și
puteau menține, „cu toată criza economică, ritmul normal al
sigurei existente”, desfășurându-se „sub auspicii oficiale - când
înalta oblăduire regală, când condiționate de subvenția statului
și se organizează în jurul unei personalități muzicale, în specie,
dirigențială”, enumerând pe Eduard Wachmann, Dimitrie Dinicu,
George Georgescu”. Realizarea reprezentațiilor de operă este
încetinită de „faptul că multilateralitatea aspectelor și
complexitatea elementelor constitutive ale unui ansamblu de
operă, își află cu nemăsurat mai multă greutate un exponent,
corespunzător și reprezentativ într-o personalitate”250.

Extras din cronica lui G. Breazul - Simfonicele. Enescu și Andricu – XIV - 264

Criticul român urmărește cu aceeași consecvență
prestaţiile pianiştilor români, interpreţi ai unor lucrări
universale: Florica Musicescu, Constanţa Erbiceanu, Silvia
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Chelaru Şerbescu, un loc aparte acordându-l în scrisul său
pianistului Dinu Lipatti, așa cum am arătat în 1996251.
Nici pianiştii occidentali care au concertat la
Bucureşti nu sunt neglijați, prestaţiile lor fiind percepute și
prezentate cu statutul de evenimente. Printre pianiștii europeni
ale căror prestații au atras condeiul lui Breazul, merită amintiți:
Alfred Cortot, Emil von Sauer, Ernst Riemann, Claudio Arrau,
Béla Bartók, Edwin Fischer, Walter Gieseking, José Iturbi,
Wilhelm Kempff, Arthur Rubinstein etc.
Printre violoniştii reținuți pentru prestaţiile lor
bucureştene, interpreți ai unor creaţii de mare popularitate,
prezentate la București, se numără: Fritz Kreisler, Jacques
Thibaud, Jascha Heifetz, lor alăturându-se violonceliştii Pablo
Casals, Gaspar Cassado, Emanuel Feuermann ș. a.
Muzica de operă reprezentată în țara noastră și în
primul rând în Capitală ocupă un loc aparte în scrisul lui Breazul
și cu ea se face trecerea spre studiile ample de muzicologie, de
tipul Începuturile teatrului muzical în Principatele Româneşti.
Este vorba despre materialele consacrate turneelor unor trupe
de operă în orașe românești dar și unor prestații ale cântăreţilor
George Folescu, Elena Drăgulinescu – Stinghe, Nicolae
Secăreanu, George Niculescu – Basu, Constantin Stroescu,
Petre Ştefănescu – Goangă ş. a.

Extras din cronica în care elogiază calitățile
sopranei Elena Drăgulinescu – Stinghe – XIV – 257
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Trebuie reținute cronicile consacrate prestațiilor la
București ale unor cântăreţi celebri: basul Feodor Şaliapin,
baritonul Sigismund Zaleski, tenorul Raiceff, tenorul Tito Schipa
și alții.
Am amintit mai sus pe unii dintre marii cântăreți
europeni de operă apăruți pe scenele bucureștene,
completând constelația artiștilor străini ce au contribuit la
consolidarea vieții muzicale românești. Fondul ne oferă date ce
susțin ideea extinderii interesului cronicarului și muzicologului
pentru viața muzicală și din alte centre ale țării. Producțiile
Conservatorului din Cluj cu Fidelio, manifestările muzicale de la
Chișinău și Cernăuți sunt doar câteva exemple.
Criticul muzical este convins de rolul deosebit al
muzicienilor europeni prezenți pe podiumurile românești și are
cuvinte de laudă pentru marii dirijori europeni care au
prezentat pe scenele de concert bucureştene lucrări ale marilor
epoci stilistice. Reţin atenţia criticului român renumiții
conducători de orchestră prezenți pe podiumurile bucureștene:
Arthur Nikisch, Oskar Nedbal, Henri Morin, Herbert Albert, Hans
von Benda, Karl Böhm, Ernest Kunwald, Ernest Ansermet,
Maurice Ravel, Pierre Monteux, Hermann Scherchen, Clemens
Krauss, Felix Weingartner, Willem Mengelberg, Enrico
Mainardi, Carlo Zecchi, Herbert von Karajan şi alţii. Contribuția
lor la clădirea și consolidarea vieții muzicale românești nu poate
scăpa criticului muzical militant foarte activ pentru alinierea țării
noastre la standardele artistice europene.
Atent la înscrierea în viața muzicală românească a
creațiilor autohtone, criticul muzical reține prezentarea în
concert a primei simfonii enesciene, a Rapsodiei lui Drăgoi și a
„trei impresionante cântece de Marțian Negrea”, interpretate „cu
lirismul și emotivitatea particulară” de tenorul Constantin
Stroescu. În aceeași cronică Breazul ia în discuție și calitățile
dirijorale ale lui Herbert von Karajan, demonstrate la București.
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Cronica lui Breazul din ziarul bucureștean Acțiunea
din 30 ianuarie 1944 – XIV - 52

Breazul ia atitudine fermă pentru protejarea publicului
care „nu este scutit de surprizele lipsei sale de orientare în
măiestria artei”, organizatorii acceptând uneori „musafiri…
nedoriți, dar poftiți”.

Cronică muzicală publicată în ziarul Cuvântul, din 20 martie 1928 - XVI – 271
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Muzicologul privește într-o perspectivă integratoare
activitatea instituţiilor universitare de învăţământ muzical şi
din mişcarea artistică şcolară și universitară, făcând
aprecieri asupra concursului coral interşcolar – 1921: asupra
muzicii instrumentale din învăţământul secundar: octombrie decembrie 1925; a producţiilor de sfârșit de an ale
Conservatorului de Muzică: 19 iunie 1927 și 24 iunie, a audiţiilor
muzicale pentru şcolari - 6 ianuarie 1930, a audiţiilor elevilor
Conservatorului de Muzică din Bucureşti - martie 1930 ș. a.
Cunoscător al vieţii muzicale din Basarabia şi
Bucovina, oaspete frecvent la Cernăuți și la Chișinău, criticul și
muzicologul are în vedere în materialele sale unele aspecte şi
nevoi ale vieţii muzicale basarabene, reflectate în cronicile din
aprilie 1929 și 10 aprilie 1933, sau culegerile de folclor din
Bucovina ale lui Matthias Friedwagner - 5 iulie, 29 iulie, 10
august 1941, la care am făcut referiri în prezentarea recentă a
primului volum îngrijit de Constanța Cristescu252 și premiat
recent de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor. Breazul a
dovedit un interes deosebit pentru folclorul din Basarabia,
fiind convins că acesta este parte integrantă din cel
românesc. În 1929 propunea Ministerului Cultelor şi Artelor
cercetarea trecutului vieţii muzicale basarabene, poetul Ion
Minulescu mulţumindu-i la 26 februarie 1929 şi cerându-i să
pună la dispoziţie „datele necesare relative la trecutul şi
activitatea desfăşurată de Conservatorul din Chişinău” - XI –
1779.
În același timp muzicologul crede necesară cunoașterea
de către publicul român a unor figuri de mari muzicieni
europeni sau a operelor lor, insistând asupra prezenţei
acestora în manifestările din ţara noastră: Muzicieni
dispăruţi: Hermann Kretzschmar - 29 noiembrie 1924; Feruccio
Busoni - 6 decembrie 1924, avansând propuneri concrete
pentru comemorarea lui Beethoven în România - 28 februarie
1927 etc. Orientarea muzicologului român spre Kretzschmar nu
e întâmplătoare, el fiind – așa cum îl caracterizează Ada
Brumaru, „personajul Wendeil Kretzschmar din romanul
«muzical» Doctor Faustus de Thomas Mann (…) unul dintre
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marile spirite inițiatoare ale muzicologiei germane egal în
influență cu Hugo Riemann”253.
Muzicologul este convins de necesitatea afirmării
europene a muzicii româneşti, așa cum se relevă în mai
multe articole, dintre care amintesc: Muzica românească peste
graniţă - 29 noiembrie 1924, Muzica românească în străinătate
- martie 1925.

Articol semnat de George Breazul în revista Muzica, Timișoara,
martie 1925 - XVI - 566

Muzicologul condamnă modalitățile defectuoase de
promovare a muzicii românești, deoarece „cabotinii ne
compromit în așa chip că nici uriașa figură artistică a lui Enescu
nu ne poate reabilita”. Criticul amintește de interesul sporit al
străinilor pentru muzica românească, citând numele
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profesorului Hagel, care i-a dat acceptul de a se cânta la
Filarmonica din Berlin Rapsodia în La de Enescu. „Deși în
majoritate tehnicieni la Charlottenburg, studenții români, au
umplut sala și, desigur, opera în sine, dar și studenții au
contribuit ca opera să fie ovaționată, să se strige «bravo»,
nemții chiar să se entuziasmeze și astfel opera să obțină
succesul cel mai mare din întreg programul”254. Am mai făcut
referiri în paginile din urmă la contribuţia lui George Breazul
la proiectarea în universalitate muzicii româneşti,
concretizată în publicarea unor microportrete ale muzicienilor
români, în dicţionare enciclopedice şi de specialitate din ţări
occidentale. Dicţionarul enciclopedic din 1993 îl consideră
„unul dintre întemeietorii istoriografiei muzicale româneşti”255.
Muzicii bisericești şi religioase – componentă a
spiritualității românești – muzicologul îi acordă o deosebită
atenție – reflectată în materialele documentare salvate de la
pieire, printre ele impunându-se cărțile de cult cu notație
psaltică, unele amintite în paginile din urmă, ce necesită
investigații profunde și profesioniste, deoarece ascund aspecte
importante ale acestor categorii de lucrări muzicale, liturgice,
monodice și corale, oferind jaloane pentru urmărirea trecerii de
la vechile culegeri în notație psaltică la cele polifonice și
armonice. Muzicologul vizează rolul corurilor bisericești
propunând soluţii de susţinere a acestor formaţii corale – 1920;
pledează pentru păstrarea tradiţiilor milenare ale cântării
monodice tradiționale - 7 martie 1926 și pentru înfiinţarea
Academiei de Muzică Religioasă – 16 iunie și 1 august 1927,
ajungând la propuneri pentru îmbunătățirea activității corului
Capelei Române din Paris iulie 1927 și la studiul complex, se
pare neterminat - Muzica primelor veacuri ale creştinismului apărut în revista Raze de lumină256. Nu se cunosc date
concrete – în afara unei scrisori adresată fratelui său, căruia îi
cerea să-i procure unele materiale de specialitate - pentru
traducerea în fapte a propunerii lui Oskar Fleischer, vizând
realizarea în comun a unei lucrări consacrate muzicii bizantine.
Nerealizarea acestui proiect reprezintă una dintre marile
pierderi pentru amândoi: Breazul rata posibilitatea lansării
alături de o autoritate europeană recunoscută a vremii, iar
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profesorul berlinez scăpa prilejul conlucrării cu un practician
autentic al acestui gen de muzică. Dar au rămas de la
eminentul profesor român deschideri spre acest orizont muzical
legat organic de spiritualitatea românească şi de plămada
sufletească a poporului nostru: studiile şi articolele în care
scrutează vechimea acestui domeniu muzical – vezi studiul
tocmai citat - personalităţile marcante care au ilustrat „muzica
bisericească străbună” – cum inspirat a numit-o – în frunte cu
dascălul său, Ion Popescu – Pasărea şi propunerile unor soluţii
viabile pentru revitalizarea acestei muzici cu tradiție milenară:
Muzica bisericească română, Învăţământul muzical în
Principatele Româneşti – de la primele începuturi până la
sfârşitul secolului al XVIII-lea. Nu trebuie uitată reflectarea
evoluției acestei muzici în Patrium Carmen, unde inserează
date și documente referitoare la vechea muzică bizantină și la
primele forme corale ale muzicii bisericești.
Nenumăratele fișe întocmite de posesorul bibliotecii
atrag atenția asupra părerii savantului despre muzica
creştină, ele contrazicând teoriile superficiale ale timpului ce
căutau şi limitau obârşiile acestei muzici în cultura antică elină
și mărgineau istoria muzicii românești la secolul al XIX – lea,
vechea noastră muzică fiind creată după o altă paradigmă
deosebită de cea occidentală și anume cea orientală, cu o altă
estetică, semiografie, semnificație, formă de prezentare,
modalități de creație etc. Breazul plasează originea muzicii
creştine în „cântarea psalmilor, a evreilor şi neîndoielnic
folosind tezaurul melodic al acestora”, cristalizându-se din
aceasta în timp „o muzică vocală care se deosebeşte foarte
mult de cea veche grecească şi care adaptează textele traduse
în greceşte şi latineşte ale Vechiului Testament şi acele imitate
după ale Noului Testament, după principii cu totul noi (…), le
adaptează la un restrâns număr de melodii tradiţionale, astfel
că nu textele, ci melodiile sunt elementul statornic şi melodia
trece mai mult ca la vechii greci pe primul plan”. Documentarea
se dovedește minuţioasă extinzându-se în lucrări de
specialitate, în cele mai diferite limbi: germană, franceză, latină,
greacă, italiană, engleză, rusă etc. Astfel, pentru perioada
medievală apelează la extrasele din lucrări de patrologie, în
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limba greacă şi latină, ale lui J. P. Migne, dar şi la letopiseţe
kievene şi ruseşti, însoţindu-şi însemnările cu extrase din
partituri de epocă. Nu-s neglijate textele specialiştilor vremii:
Jules Combarieu – La musique et la magie, Etudes de
philologie musical - Hugo Riemann – Handbuch der
Musikgeschichte - Georg Schünemann – Geschichte der
deutschen Schulmusik - Johannnes Wolf – Geschichte der
Musik etc. Pentru perioada bilingvismului liturgic practicat la noi
are la îndemână considerațiile lui Dimitrie Cantemir, asupra
căruia își îndreaptă atenția din mai multe perspective.

Fișa nr. 1570 – extras din Descriptio Moldaviae

Cele 93 de fișe din plicul ce avea titlul Unirea urmăresc
creația muzicală închinată marelui eveniment de la 24 Ianuarie
1859, consemnând atestarea horei încă în culegerea lui Sulzer.
Criticul este și muzicolog, semnând portrete de muzicieni
recunoscuți pentru valoarea creației lor: Gheorghe Dima - 16
martie 1931, Alfonso Castaldi – 1921, D. G. Kiriac - 16 ianuarie
1928, Ionel G. Brătianu - februarie 1922, George Georgescu –
1921, recenzii ale unor lucrări muzicologice (Istoria muzicii la
români de M. Gr. Posluşnicu - 6 mai 1928),
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Prezentarea Istoriei muzicii la români de Mihail Poslușnicu –
6 mai 1928 - XIV – 255

pledând pentru așezarea locul muzicii în angrenajul cultural Arta muzicală în cultura românească - iunie – iulie 1928 etc. Nu
sunt neglijați interpreții unor lucrări semnificative, deveniți,
personaje ale cronicilor din marile cotidiene, dirijori: George
Georgescu, Ion Nonna Otescu, Egizzio Massini, Ionel Perlea,
Constantin Silvestri, Ionel Perlea, Alfred Alessandrescu,
Antonin Ciolan, Theodor Rogalski, Mircea Basarab, sau
violonistul Sandu Albu ș. a.
Multe pagini din volumele de corespondenţă sunt
edificatoare pentru reliefarea eforturilor muzicologului de a afla
de la specialişti români și străini date esenţiale pentru figurile
intrate în vizorul cercetării: Daniel Speer, Ion Caioni, Elena
Teyber – Asachi, Anton Pann, Eusebie Mandicevschi, Ciprian
Porumbescu, Gavriil Musicescu, Iacob Mureşianu, D. G. Kiriac,
Ion Nonna Otescu, Theodor Rogalski ş. a. Prin intermediul lui
Joachim Moser își procură microfilmul despre Daniel Speer.
Nu se cuvine trecută cu vederea intervenția lui Vasile
Alecsandri pentru obținerea unui ajutor acordat de stat, lui
Alexandru Flechtenmacher, care a ajuns într-o cumplită mizerie,
deși a făcut foarte mult pentru muzica românească:
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Scrisoarea lui Alecsandri pentru ajutorarea lui Flechtenmacher –
Fond George Breazul – XVII – Scrisori 562

Se poate afirma că nu există creație muzicală
românească valoroasă asupra căreia muzicologul să nu se
pronunțe, putându-se vorbi de un adevărat program de
susținere și încurajare a creației autohtone. La fondul său
documentar se poate apela chiar pentru muzicieni a căror
creație este mai puțin cunoscută, cum ar fi, Ioan Scarlatescu,
Filip Lazăr (prelucrarea pentru 6 voci Paparudele, sau corul Din
crâng), sau Ilie Sibianu. Cu studii la Viena, e cunoscut foarte
puțin ca pianist și ca profesor, numărându-se printre cei care au
pus bazele școlii pianistice de la Iași și Cluj, printre elevii săi
numărându-se Emanoil Elenescu și Tudor Ciortea. Breazul a
conservat o creație corală a acestui muzician complex
necunoscut, care merită luată în seamă pentru completarea
profilului său, dar și a creației compozitorilor ce au prelucrat
coral melodii populare - (Cântec, în stil popular, pe versuri de
Octavian Goga, cu dedicația pentru Breazul).
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Cântec (în stil popular) de Ilie Sibianu –
IX - 4383 – 1921

Acestora se adaugă interpreți mai puțin cunoscuți, sau
cunoscuți parțial doar în ultima vreme, ca pianiștii Mândru Katz,
George Boskoff și Miron Șoarec, dirijorul Edgar Cosma și alții.
Timp de 14 ani Breazul a semnat cronica muzicală a
cotidianului Cuvântul (1920 – 1933), cântărind fiecare
eveniment cu responsabilitate și autoritate, oferind soluții viabile
pentru viața muzicală românească, înfruntând riscuri de tipul
provocării la duel de către Egizio Massini, deranjat de
aserțiunile criticului muzical. El ridica arta la dimensiunea
misiunii și îmbină analiza interpretării cu cea a creației.
Preocupările constante pentru istoria muzicii
româneşti au fost conturate și în studiul comemorativ amintit257
și în monografia publicată recent258 și s-au concretizat în
prezentarea cronologică adatelor reprezentative din trecutul
nostru spiritual, în masivul volum menționat Patrium Carmen,
extrase din cele mai diverse surse documentare păstrate în
continuare în propria arhivă bibliografică, începând cu datele
din trecutul traco-dacic, continuate cu mărturiile călătorilor
străini atrași de fenomenul muzical românesc, urmărind
rosturile psihologice, artistice, culturale şi estetice ale melosului
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popular, şcolile de psaltichie din îndepărtatele veacuri
medievale, până la marile personalităţi ale secolelor al XIX-lea
şi al XX – lea: Anton Pann, Ciprian Porumbescu, Gavriil
Musicescu, Iacob Mureşianu, Eusebie Mandicevschi, D. G.
Kiriac, Ion Vidu etc. ajungând la contemporanii săi, Sabin
Drăgoi, Tiberiu Brediceanu, Mihail Jora, Theodor Rogalski, şi
culminând cu George Enescu –personalităţi prezentate în
diferite studii şi articole publicate în timp, în cursul de Istoria
muzicii româneşti259 şi în materialele ce alcătuiesc primele
volume de Pagini din istoria muzicii româneşti.

Cele şase volume ale lui George Breazul - Pagini din istoria muzicii româneşti

Pentru prezentarea personalității complexe a lui
Dimitrie Cantemir apelează la materialele lui Teodor Burada,
dar și la bibliografia europeană.
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Fișa 1568 – extras din Biographie universelle des Musiciens…
de F. J. Fétis, 1836

Un dosar purtând titlul Cantemir cuprinde 113 fișe
extrase din lucrările savantului, în limbi străine și din referirile
unor cercetători europeni la eminentul reprezentant al muzicii.
Foarte interesantă este fișa extrasă din cartea lui
François Recordon, tânărul elvețian, secretar al lui Ion Vodă
Caragea, cuprinzând date despre muzica românească a
primelor decenii ale secolului al XIX – lea – Lettres sur la
Valachie - publicată la Paris, în 1821, cu insistențe asupra
dansurilor valahe. Este nu numai prima trimitere la această
importantă sursă bibliografică pentru istoria muzicii românești,
dar se pare și singura abordare a documentului primar.
În mai multe materiale Breazul considera că, în materie
de creație muzica românească, se conturaseră la timpul său,
două direcții:
1) cea „abstract – universalistă, care derivă concepțiile
muzicii românești din idealurile urmărite de istoria universală a
muzicii” în care înscria, din concertul prezentat, Simfonia I de
Dimitrie Cuclin și suita pentru cor și orchestră Procesiunea de
Paul Jelescu;
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2) direcția care afirmă categoric – conștient în măsura în
care procesul creației se săvârșește sub lumina conștientului și
raționalului – caracterul românesc, în care se înscriu
străduințele și plinele de făgăduință realizări ale celor doi tineri
maeștri, N. Agârbiceanu, cu îmbelșugate sonorități de
autenticitate românească și cu serioase mijloace de construcție,
dovedite în Uvertura solemnă și N. Brânzeu, abil mânuitor al
resurselor contrapunctului, în cantata pentru cor și orchestră,
densă de lirism religios în care corurile și orchestra cresc în
avântate ansambluri de rugă și preamărire (pe cuvintele
liturgice Pre Tine Te lăudăm și Aliluia și în ample tratări de
fugă”260.

Fragment din cronica muzicală a lui Breazul din Acțiunea, 17 decembrie 1940

Preocupările multilaterale ale profesorului şi ale
cărturarului de largă respiraţie culturală i-au servit imbolduri
pentru abordarea istoriei muzicii universale, susţinând
conferinţe, emisiuni radiofonice, cursuri, lăsându-ne studii şi
numeroase fişe destinate celor mai diverse aspecte ale
domeniului: genuri şi forme muzicale: liedul, sonata, simfonia,
opera, poemul simfonic, rapsodia, sau epoci stilistice, lucrări, ori
reprezentanţi ai literaturii muzicale, etc., ale căror ciorne,
crochiuri etc. sunt înregistrate în fondul ce-i poartă numele.
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Cele mai cunoscute rămân materialele consacrate lui Mozart –
la loc de cinste situându-se omagiul românesc la bicentenarul
genialului compozitor, publicat în 1956 și amintit deja,
prezentării lui Glinka261 şi a lui Beethoven, a cărui creaţie o
găsim în mai multe cronici muzicale, la centenarul morţii
titanului propunând manifestări omagiale262 etc.

Fișa cronicii din Universul literar 13 martie 1927

Despre compozitorul rus M. I. Glinka susţinuse la 1
iunie 1954, sub auspiciile Academiei Române, conferinţa
intitulată M. I. Glinka – întemeietorul şcolii muzicale naţionale
ruse 150 de ani de la naştere şi printre fişele nefinalizate se
găseşte şi cea intitulată Glinka şi noi. Mai multe fișe rezumă
forme de valorificare a folclorului rus în creațiile lui Glinka,
Mussorgski, Ceaikovski. La fiecare din aceste materiale, mai
ample, sau mai succinte, autorul are în vedere aspecte legate
de legăturile lor cu viaţa culturală românească. Întâlnim în
cronicile sale atitudini critice la interpretările unor lucrări
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simfonice semnate de Haydn, Mozart, Beethoven, Berlioz,
Franck, Ceaikovski, Dvoŕak, Debussy, Mascagni, Stravinski
Richard Strauss, Bartók, (aceștia patru din urmă prezenți în
România și în calitate de interpreți, dirijori, ultimul ca pianist),
Ravel, Szymanowski, Casella – cei din urmă menționați
onorând pupitrele concertelor simfonice şi ale reprezentaţiilor
de operă din Bucureşti - precum şi ale opusurilor lui Monteverdi,
Pergolesi, Rossini, Weber, Verdi, Wagner, Halévy, Mussorgski,
Puccini, Delibes etc.
Feruccio Busoni interesa lumea muzicală pentru
programul său de transformare a esteticii neoclasicismului într-o
„limbă muzicală general vorbită şi general înţeleasă”. Arnold
Schönberg este considerat „nestorul tendinţelor ultramoderne
în muzica germană”; iar despre Kurt Sachs reținea că „a izbutit
să descifreze inscripţiile cuneiforme de pe nişte lespezi de
cărămidă”, confirmând previziunile lui Riemann privind
pentatonismul, dar atrăgând atenţia că „nu bănuie Sachs ce
elemente pentatonice conţine muzica noastră populară”.
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SUMMARY
Vasile Vasile
The George Breazul fund at the Union of Romanian
Composers and Musicologists Library
The monography I wrote for the great ethnomusicologist,
musicologist, professor and musical critic George Breazul have
bound me to investigate a rich documentary fund named after
him at the Union of Romanian Composers and Musicologists
Library. It is all that Breazul collected over his entire life and
that, in part, served him for the studies he finalized, some of the
being published after his death. This enormous fund contains
books, scores, magazines, enciclopedias, letters, programs,
chronicles – most of them being in a manuscript form,
undiscovered – has a complicated history în Lămâiței Street in
Filaret area, threatened by the bombing of the World War II, the
failed attempt to move everything to Craiova and, at last, the
donation made for the Composers’ and Musicologists’ Union
library by Breazul’s wife, a true Penelope.
This article wishes to be a guide through a wide ocean –
George Breazul Library – maybe the most important private
libraries in our country, a real treasure of the Romanian
musicology waiting to be developed.
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