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INTERVIURI

De vorbă cu Andrei Tudor
Andra Apostu
Am avut marea
bucurie să discut
despre
muzica
ușoară de astăzi cu
compozitorul Andrei
Tudor.
El este unul dintre
cei mai dinamici și
actuali artiști din
zona muzicii ușoare
din România.
Îl găsim mereu implicat într-un proiect, mereu pe câte-o scenă
sau alta din țară, mereu compunând, aranjând muzică și
păstrând vie tradiția și cultura muzicii ușoare românești de
calitate. În muzica ușoară de astăzi avem destul de puține
repere valoroase. Este o realitate mai puțin fericită care se
transpune și la nivelul criticii de specialitate din același
domeniu. Cu toate acestea există artiști care nu se lasă
descurajați de fluxul mare de piese „la modă”; muzici scoase
„pe bandă” dar care nu rezistă mai mult de o lună sau două pe
posturile de radio. Există artiști care încă iubesc muzica ușoară
adevărată, melodia, versurile cu sens, artiști care păstrează în
arta lor o tradiție de zeci de ani fără ca piesele lor să pară
învechite. Andrei Tudor este unul dintre aceștia.
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Andra Apostu: Dragă Andrei, mi te amintesc din
copilărie de când te întâlneam la concursurile de interpretare
pianistică. Erai un tânăr pianist promițător, de ce ai renunțat la
cariera de solist, când toți ne dorim asta, mai ales când suntem
elevi sau studenți?
Andrei Tudor: Eu tot timpul m-am aflat între cariere
muzicale. Visul meu inițial a fost să devin pianist solist. Am
făcut cei 12 ani de școală la liceul George Enescu, cu un
profesor minunat – sunt poate printre singurii care au studiat 12
ani cu același profesor – domnul Constantin Nițu, căruia îi sunt
foarte recunoscător. De la domnia sa am învățat o mulțime de
lucruri. Probabil că nu am mers mai departe cu cariera solistică
datorită emoțiilor foarte mari care și acum mă încearcă în
momentul în care urc pe scenă, absolut de fiecare dată. Cariera
pianistică solistică mi se pare cel mai greu lucru – și tu știi
foarte bine ce înseamnă să înveți un repertoriu complet pe
dinafară. Să nu mai spun de pregătirea de luni de zile pentru 25
de minute în care îți descătușezi toată energia și tot ce ai
acumulat. Sunt luni de muncă pe care le poți ruina, într-o
secundă.
A.A.: Acum vezi lucrurile așa dar atunci ai continuat
studiul pianului în direcția asta, a unei cariere solistice.
A.T.: Am mers totuși, mai departe, la conservator, am
studiat cu doamna profesor Viorica Rădoi, cu domnul profesor
Șerban Soreanu. Prima facultate am terminat-o la pian. Eu fac
parte dintr-o familie de muzicieni – bunicul meu a fost
compozitor de muzică ușoară, tatăl meu a studiat tot pianul și a
fost ușor „corupt” de muzica ușoară, bunicul patern era pianist
corepetititor la operă și pianist în ansamblul armatei, unde
cânta numai muzică clasică. Tatăl meu și-a dorit foarte mult ca
eu să fac pian de performanță, am avut chiar și aceiași
profesori, maestrul Nițu, apoi maestrul Dan Grigore, dar în
același timp realiza dimensiunea sacrificiului cerut unui copil.
Așadar, nu a insistat, nu a pus nicio presiune asupra mea. Eu
nu simțeam, pe atunci, cariera solistică de performanță ca pe
un sacrificiu dar, în același timp, am fost permanent „virusat” de
echipamente pe care le vedeam la tata prin studio, îmi plăceau
4
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enorm muzica pop și muzica ușoară (și îmi plac în continuare)
și lucrurile au început să ia contur și într-o altă direcție.
Am terminat Conservatorul, deși în timpul studiilor
fugeam pe la toate festivalurile și concertele de jazz, jazz-ul
fiind a doua mea mare pasiune pe atunci. Îmi amintesc că
doamna Viorica Rădoi m-a ajutat enorm, am rămas cu lucruri
esențiale mai cu seamă din zona acompaniamentului, care mau ajutat și mai târziu la dirijat, modul în care trebuie să
urmărești solistul, etc. Am avut cu domnia sa o relație minunată
chiar și după ce m-a dat afară de la clasă. Asta s-a întâmplat
pentru că am fugit la un festival de jazz în Portugalia, cu o lună
înaintea examenului de pian iar doamna Rădoi m-a avertizat:
„dacă tu pleci acum la festival, eu te dau afară de la clasă!”. Eu
am mers pentru că reprezentam România într-un festival de
jazz, a fost grozav, am fost foarte bine primiți. Eh, și la
întoarcere... mi-am primit „răsplata” promisă. Cu toate astea,
am rămas prieteni buni și am un respect deosebit pentru
dedicarea absolută a dumneaei și ca pianistă și ca pedagog.
Apoi am continuat studiul pianului la maestrul Soreanu, cu care
am avut o relație foarte bună, el era foarte deschis înspre
muzica nouă și cea de jazz, făceam schimburi de CD-uri.
A.A.: Deci mereu cu pianul aproape...
A.T.: Totdeauna mă simt bine la pian, e primul și cel mai
loial prieten. Eu nu pot sta fără un pian în apropiere, îl am
instalat și pe telefon, acasă am și clapă și pian.
A.A.: Începuseși deja să compui, din studenție, în ce
zonă a muzicii te aflai cu compozițiile tale?
A.T.: Am început cu muzică pop dar mereu am fost
atras de partea de orchestră, jazz, big band, începusem să
colaborez cu muzicieni din zona asta și am fost mereu pasionat
de orchestrație. Contează și mediul în care te afli: îl vedeam
toată ziua pe tatăl meu cum scria, se așeza la pian, cu o masă
pliantă alături, și compunea. Iar eu îl imitam mereu când eram
copil. După anul IV de facultate (am cântat la examenul de
licență, sonata de Liszt), am rămas în zona jazz-pop, la partea
de pian. Acum m-am cam întors la cântat, de curând am cântat
propriul meu concert Fusion concerto în dublă calitate de dirijor
și pianist.
5
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A.A.: Și pentru că tot ai adus în discuție Fusion
Concerto, creația ta recentă, hai să vorbim despre ea.
Ascultându-l, am avut senzația că reprezintă, cel puțin pentru
moment, esența adevărului tău artistic.
A.T.: Mi-ar plăcea să cred că încă nu am ajuns la
desăvârșirea mea artistică. Dar Fusion Concerto atinge mai
multe zone. Prima parte este un pop fusion cu elemente de
muzică clasică într-o formă de sonată, partea a II-a este o
baladă de jazz care reprezintă toți „demonii” jazz-ului din mintea
mea, demoni care apăreau în lumea muzicii clasice – cum cânt
ceva clasic imediat îmi vine ceva și din jazz – iar partea a treia
e un Rondo, care păstrează ideea unui refren foarte pregnant
pe care l-am dezvoltat cât am putut de mult cu diverse
procedee de compoziție; totul pornește de la o temă pe care i-o
cântam fetiței mele când o adormeam. Nu am fost singur în
acest demers, vreau să îi mulțumesc maestrului Dan Dediu
care m-a ajutat enorm și mi-a dat o mulțime de idei.
A.A.: În Fusion Concerto tu ești pianist dar și dirijor? Ce
reprezintă dirijatul pentru tine și cum ai valsat de-a lungul
carierei tale între aceste trei ipostaze, compozitor, dirijor,
pianist?
A.T.: După ce am terminat secția de pian a facultății, am
vrut să dau examen la dirijat. Maestrul Anton Șuteu, apropiat al
familiei mele a zis NU! Tu vii la mine la compoziție deși eu
oricum mergeam la cursurile lui tot timpul. Pentru mine a fost un
om extrem de important, un om care m-a ajutat când eu nu
știam că am nevoie de ajutor. Pe vremea aceea, deja
compuneam muzică pop, eram și prin topuri de radiouri... Dar
eu ziceam nu și nu, vreau să intru la dirijat. El a insistat să
urmez masterul la el și am făcut întocmai. Își dorea și ca eu să
preiau acea catedră iar acest lucru nu se putea decât ca
doctorand ori eu eram tânăr, voiam să cânt, să plec prin lume,
să compun... El spunea întotdeauna că eu sunt continuatorul lui
în muzică. În clasa a II-a am cântat o melodie – prima mea
compoziție – care semăna incredibil de mult, avea aceleași
armonii cu piesa lui, Deschideți poarta soarelui. Aveam multe
gusturi comune, am fost prieteni foarte buni, doar că eu voiam
să urmez dirijatul. Până într-o zi când m-a chemat la
6

Revista MUZICA Nr. 4 / 2022

Conservator, m-a prezentat domnului Dediu și m-a obligat,
practic, să mă înscriu la doctorat. După prima probă de
admitere la doctorat l-am sunat să îi spun ce am făcut... două
ore mai târziu am aflat că nu mai este.
A.A.: Dincolo de muzica ușoară unde ți-a fost
confortabil să scrii, erai aproape de lumea aceea, îți erau
familiare multe lucruri... acum câțiva ani ai compus nici mai mult
nici mai puțin decât... un musical, Parcul de Distracții!
A.T.: Și ce plăcere mi-a făcut! Din păcate, nu avem o
mare tradiție a musicalului. Principala motivație pentru mine a
fost că am scris pentru orchestră. A fost dorința mea de a scrie
o lucrare mare! Am acest... oarecare complex, să zicem. Din
zona muzicală din care vin eu, lucrările au ca durată în jur de 3
minute, 3 minute și jumătate, 4 minute. De aici încolo, deja nu
mai intri în programele radio. Ori eu am nevoie de mai mult
spațiu ca să pot exprima tot ce îmi doresc. E foarte greu să
sintetizezi ceea ce vrei să spui, în doar trei minute.
Iar la musical, mi-a plăcut mult și scenariul pe care l-am
citit, din care mai apoi, mama mea a transformat anumite părți
și eu am compus muzica. Sunt lucruri foarte frumoase acolo,
mi-aș dori să se reia. Are o orchestră mare și mi-ar plăcea și să
îl dirijez și, mai ales, aș vrea să încep să scriu altul. Am bucuria,
mai nou, de a publica partituri. Am descoperit programul
Sibelius – eu până acum scriam doar de mână. Îl știam, dar în
ultimul timp l-am folosit foarte mult. E intuitiv, e ușor de folosit,
îmi place mult să îmi scriu partiturile acolo. Cea mai mare
bucurie a unui compozitor este, pe de o parte când îți termini
lucrarea, dar cea mai mare cred că este, atunci când ți se cântă
muzica, aceea e împlinirea tuturor ideilor. E tare grea
așteptarea, timpul ce trece până atunci. Fiecare motiv pe care îl
scrii e încărcat de emoție, de trăire, de așteptare... oare se va
cânta? Eu sunt chiar un artist norocos, pentru că am reușit să
îmi văd multe lucrări cântate, mai ales cele pentru orchestră.
A.A.: De unde ideea, dorința de a dirija?
A.T.: Asta a fost o așteptare lungă... Îmi doream să
dirijez încă de când eram în clasa a noua, a zecea, când am
început să îmi dau eu seama ce face un dirijor. Apoi, am
început să dirijez partituri găsite de mine aiurea, priveam mulți
7
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dirijori printre care și pe tatăl meu sau pe Ion Cristinoiu. Cred că
în 2007 am dirijat prima data. Eram un fel de director muzical la
Mega Star, unde mă ocupam de orchestră; dacă aveam un
episod de musical mă lăsau să îmi construiesc orchestra pe
specificul musicalului, dacă aveam arii din operetă, făceam
orchestrația pe acest tipar. A fost un mare avantaj că mă lăsau
să o adaptez. Atunci am dirijat, practic, timp de patru ani cât a
durat colaborarea, însă lucrurile nu erau complicat de gestionat.
Deși imprimam cam 12-14 piese săptămânal, ceea ce nu era
puțin, m-am descurcat, zic eu, foarte bine. Și atunci am simțit
încă o dată acest gust pentru dirijat. Am studiat dirijatul cu
maestrul Petru Andriesei și cu maestrul Valentin Gruescu. Am
avut noroc de oameni care își doresc să îi învețe pe alții cu
plăcere și cu dragul de a dărui.
A.A.: Dar și asta implică o mare cantitate de emoții, cum
ai reușit să le gestionezi?
A.T.: Am avut și am trăit din nou emoții mari dar tot mai
mari sunt când sunt la pian, cel puțin din punctul meu de
vedere. Țin minte când am cântat sonata de Liszt în studenție,
am avut niște emoții îngrozitoare. Poate și pentru că aveam altă
vârstă.
A.A.: Cum reușești să gestionezi relația psihologică cu
orchestra? Atâția oameni pe care trebuie să îi coordonezi, să îi
ghidezi, să îi corectezi uneori...
A.T.: Aici stau bine, nu am avut niciodată vreun conflict
cu orchestra. Dar ai responsabilitate mare ca dirijor, ești
expresia muzicii pe scenă în acel moment! Mare parte din greu
o rezolvă un instrument bun, orchestra adică, instrumentul
colectiv. Cred că este cea mai complexă experiență muzicală
pe care o poți trăi.
A.A.: Ca evoluție, ai putea să îți definești un stil doar al
tău?
A.T.: Înainte, când se înscriau piese la o preselecție de
Eurovision, de pildă, aveau un motto atașat, nu știai oficial cine
le-a compus. Dar noi recunoșteam stilul, asta e piesa lui Horia
Moculescu, asta a lui Mihai Alexandru, asta e a lui Ionel Tudor
sau Ion Cristinoiu (deși eu chiar am confundat, de multe ori,
piesele lor, au un stil asemănător). Acum... toți sunt
8
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cameleonici, toată lumea compune ca toată lumea. La fel și cu
muzica de film, o recunoșteam imediat. Eu sper totuși ca lumea
care e interesată de muzica mea, să îmi recunoască stilul. De
pildă, am o prietenă, muzician și textier, Dana Dorian, care îmi
recunoaște stilul după primele două sunete. Plus că eu mereu
am stat între lumi, lumea muzicii pop care a fost permanent cu
mine, muzica clasică (generic denumită așa, desigur), ulterior
jazz-ul... deci muzica mea este una „fuzionată”. Și nu cred că
pot fi doar un singur lucru, într-un singur fel, pentru că iubesc
foarte mult toate aceste domenii. Da, uneori fac mai multe într-o
zonă și o neglijez pe alta, dar duc dorul celorlalte aspecte: când
dirijez mult duc dorul compoziției, când scriu mult îmi e dor să
dirijez; ce pot spune e că am o constantă: cântatul la pian, el e
tot timpul acolo.
A.A.: Deci tu faci ceea ce simți, nu te-ai preocupat de a
teoretiza ceea ce faci?
A.T.: Da, fac ceea ce simt iar numărul mare de ore
dedicate acestei meserii, pe toate planurile, cred că m-au ajutat
enorm. Nu a existat niciodată presiune, totul vine dintr-o
dragoste enormă. Nici părinții mei nu m-au forțat vreodată.
A.A.: Care este lucrarea de care ești tu cel mai mândru,
un „giuvaer” de compozitor?
A.T.: Fiecare piesă reprezintă un moment. Poți avea un
copil preferat dacă sunt toți ai tăi? Fiecare piesă e parte din
tine, un adevăr al unui moment pe care ți l-ai asumat. E drept
că am piese pe care acum poate nu le-aș mai asculta dar chiar
și așa și alea îmi sunt dragi cumva.
A.A.: Spre ce crezi că te îndrepți? Un exercițiu de
imaginație, unde te vezi tu peste timp?
A.T.: Știi ce cred eu? Cred că muzica pop, chiar și jazzul – care dintotdeauna a fost o zonă de nișă, o zonă elitistă, la
fel cum este și muzica „serioasă”, „savantă” – se decantează în
timp. Timpul decide calitatea. Lucrurile bune se decantează în
timp iar fiecare dintre aceste genuri se comportă ca un vin bun,
care își arată calitățile după o vreme.
Am avut o serie de concerte – eu am încercat să o
numesc o „Istorie Simfonică a Muzicii Ușoare Românești” – în
care am luat cântece de la cele ale lui Ion Vasilescu până la
9
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cântece de prin anii 2000, le-am reorchestrat și am susținut
concerte la Opera din Cluj, la Opera din Brașov, la Filarmonica
Pitești etc. Iar muzica a fost primită extraordinar, oamenii erau
încântați că pot fredona refrenul.
A.A.: Și aici ajungi la vorba bunicului tău că “Melodia e
regina”?
A.T.: Mi-a spus când eram foarte mic, când l-am chemat
să asculte o piesă care avea groove, avea ce îi trebuie: „nu uita
că în muzica asta regina este melodia”. Într-adevăr, o melodie
bună rezistă. Eu am crescut cumva guvernat de acest principiu
și de asta îmi e și greu când aud acum melodii pe două note și
cu patru armonii... Construcția melodică era la mare prețuire,
apoi armonizarea. Mă gândesc că armonia e universul în care e
regină melodia, dar astăzi nu mai este așa.
Eu scriu ce simt să scriu. Nu aș putea face ceva în care
nu aș crede.
Și cred că acești oameni care compun muzica asta de
consum, încă nu au suficientă personalitate ca să poată
schimba ceva și scriu... ce se vinde. Sunt ca niște mici roboței
ai industriei. Am o mulțime de studenți care lucrează în case de
producție, peste tot există absolvenți de Conservator, în special
de la secția noastră de Compoziție muzică ușoară. Am studenți
buni, mă bucur mult de ei și de succesele lor, au multe piese
radiodifuzate. Și le-am tot spus: dacă fiecare dintre noi ar
schimba puțin, 1% din ce e pe piață, la un moment dat ar fi
foarte bine. Am doi studenți în care cred foarte mult și sunt
convins că vor răzbi dar încă nu au reușit și nu au fost lăsați să
își impună pretențiile lor artistice și financiare.
A.A.: Trebuie să te întreb asta: de ce vals în mi BEMOL
minor??
A.T.: L-am compus în primul an de facultate și l-am
publicat mai târziu. Îmi plac tonalitățile cu bemoli, mi bemol
minor sună bine... chiar dacă pe pian sunt aceleași clape,
fiecare tonalitate are un parfum al ei și în special relația dintre
acorduri, pentru că nimic scos din context nu înseamnă ceva,
dar relația dintre acorduri, da.
Îmi place ideea de „dark side” și „bright side” a
cadranului tonal, conform unui tânăr jazzman, Jacob Collier,
10
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care folosește aceste acorduri, armonii din cercul de cvinte, o
dată pe partea „bright” cu diezi și apoi pe partea „dark” cu
bemoli. Și pentru mine, această alegere are altă culoare, se
așează altfel în „stomacul” meu de compozitor.
A.A.: Ce părere ai despre zona muzicii de film din
România?
A.T.: Eu cred că aici sunt lucruri care se leagă și de
evoluția societății. Odată cu anii 90 și desființarea studioului de
la Buftea, compozitorii de muzică de film au început să lucreze
cu propriile resurse și cred că aici s-a creat o mică ruptură.
Regizorii au început să nu-și mai dorească acel sound în filmele
lor; aici nu e ca la Hollywood unde muzica e sufletul filmului.
Filmul românesc are sufletul și identitatea sa. Și în filmul
european, nu doar românesc, există foarte multe momente de
liniște.
A.A.: De ce crezi că s-a ajuns în acest moment cu...
liniștea în prim plan?
A.T.: Am senzația că s-a pierdut un pic din expresie în
toate aspectele vieții noastre, mi se pare că oamenii sunt mai
lipsiți de emoție. Nu se mai caută aceste muzici. Se practică
mult estetica urâtului acum, e foarte căutată și sigur că poate fi
mai la îndemână să condamni decât să iubești.
Am avut însă un concert la filarmonica din Brașov și am
încercat să reorchestrez muzică de film din pelicule importante,
muzici compuse de Anton Șuteu, Adrian Enescu, George
Grigoriu, Temistocle Popa, Radu Șerban, etc., pentru care nu
există partituri. Concertul a fost o reușită, piesele au fost primite
foarte bine de public!
A.A.: Ai schimba ceva în ceea ce se întâmplă astăzi în
plan muzical? Ți-ar plăcea ca lucrurile să meargă într-o altă
direcție în muzica pop dar nu numai, în muzică în general?
A.T.: Mi-ar plăcea ca oamenii să conștientizeze că arta
este hrană pentru suflet iar dacă nu ne hrănim cu ce trebuie ne
putem îmbolnăvi foarte tare și pe termen lung. Poate nu cu
efecte imediate, dar în timp, lucrurile nu vor sta prea bine. Mi-ar
plăcea ca oamenii să aibă mai mult timp pentru a simți. Lucru
care nu prea se mai întâmplă, oamenii sunt din ce în ce mai
„robotizați”, mai lipsiți de sentimente – emoțiile și sentimentele
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deja au devenit dezavantaje, slăbiciuni. Cred că dacă lumea șiar da seama că poate fi fericită cu puțin ar fi mult mai fericită cu
adevărat.
A.A.: Cum se derulează procesul de compoziție în
muzica pop? Primele sunt versurile?
A.T.: Nu e o regulă, să știi. Exista o meserie, cea de
textier – spun că exista pentru că nu prea mai sunt oameni care
fac asta. De regulă, compozitorul venea cu melodia apoi apela
la un textier care îi scria versurile pe fiecare silabă, adaptânduse muzicii, cumva. De aceea, de multe ori, versurile scoase de
pe melodii nu au mare valoare poetică. Dar sunt și situații când
versurile au foarte mare greutate. De pildă mama mea a scris
versurile pentru o piesă a lui Bogdan Cristinoiu, Un actor grăbit.
Ideea asta pusă pe melodia respectivă a fost o rețetă de
succes. Acum sunt alte metode, adaptate la actualitate. Iar
drepturile de autor iarăși sunt în discuție, de pildă la italieni sunt
acordate remunerații mai mari în pondere autorului de text
decât compozitorului.
A.A.: Ce părere ai despre diferența dintre compozitor,
illustrator, aranjor... cine e mai important? Când orchestrezi,
rearanjezi... nu devii tu autor?
A.T.: De multe ori vine cineva cu o idee genială, ți-o
fredonează și atât, dar tu faci toată munca de producție, o
aranjezi, o orchestrezi. Deci cine e mai important, cel care a
venit cu melodia pe un reportofon și nu știe nici să o scrie pe
note, sau cel care are aceste cunoștințe, profesionistul? Eu
încă nu am reușit să găsesc un răspuns. Acest lucru se poate
rezolva din procentele dreptului de autor generat ulterior –
posibil generat – de creația respectivă. Pe de altă parte, dacă
primează melodia – mă gândesc ce fredonează omul? Muzica
pop este un gen cu o largă audiență, autorul își dorește să fie
fredonat, nu? Nu structura armonică e esențială aici. Ce rămân
sunt melodia și versurile. Uite, cei de la Beatles nu știau să
scrie muzica lor pe note. Cred că munca de orchestrator e
foarte importantă. Dar nu îți poți declara niciodată munca fără
acordul autorului. Pe de altă parte, noi știm că pe Preludiul în
Do major de Bach, a venit Gounod și a scris Ave Maria. Care
contribuție e mai importantă? Linia e generată de structura
12
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armonică, nu e doar o melodie simplă, armonia este
fundamentală acolo.
A.A.: Ce se întâmplă cu generațiile noi?
A.T.: Sunt oameni bine pregătiți, dar nu mulți. Am totuși
încredere că, faptul că muzica se reinventează, va ajuta mult
evoluției. Din păcate nu mai există concursuri de creație în zona
muzicii pop, e foarte ciudat. Așa cum nu există nici o critică de
specialitate, doar cancan... E mare nevoie. Am în plan să scriu
ceva nou, nu pot da prea multe detalii, nu am voie. O să fie în
genul operetei, musicalului – oricum granița dintre ele e foarte
firavă. Planurile mele ar fi să reușesc să îmi definitivez piesele,
să le pun pe un disc, pentru că sunt împrăștiate, să încep să fac
puțină ordine. Îmi doresc să compun cât mai mult, să dirijez –
uite, mi-aș dori să dirijez și eu Patetica de Ceaikovski, nu știu
unde, când, cum, dacă pot...
A.A.: Îți doresc să reușești!
A.T.: Și când o să fiu eu mulțumit de tot ce am compus
– nu știu când va veni și momentul ăsta, o să mă apuc din nou
de cântat la pian.
SUMMARY
Andra Apostu – A Conversation with Andrei Tudor
It was a real joy to discuss about today’s Romanian pop music
with Andrei Tudor. He is one of the most dynamic and modern
contemporary composers in the pop music area in Romania.
We find him always involved in some projects, always on stage
here and there all around the country, always composing or
arranging something, keeping tradition alive and the culture of
high quality Romanian pop music. In this particular area we
have only a handful of really valuable artists. It is a less happy
perspective that is also present in the critics of the same artistic
domain. Still, there are artists that are not discouraged by the
heavy flow of „in fashion” music, issued „fast-forward” but with a
short life on radio playlists. We still have artists that love good
pop music, melody, good lyrics, people that cherish decades of
traditions in their compositions without being obsolete or out of
date. Andrei Tudor is one of these artists.
13
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STUDII
Aurel Stroe și Iannis Xenakis.
Scurte întâlniri stilistice providențiale1
Corneliu Dan Georgescu
Fiecare compozitor are premizele și modelele sale și
întâlnește inevitabil pe drumul său creator diferite personalități,
cu care poate rezona mai mult sau mai puțin. Nu rareori și cu
nimic mai puțin fructuoase sunt însă cazurile în care, pe
deasupra unor influențe generale, se poate recunoaște o
legătura directă între anumite opere concrete ale artiștilor
respectivi. În cele ce urmează mă voi ocupa nu de influențele
stilistice curente între compozitori, ci de circulația directă a unor
idei sau „gesturi componistice” concrete între ei, ceea ce aș
numi, spre deosebire de „contactul stilistic” convențional,
„contact ideatic”.
Sunt cunoscute cel puțin câteva asemenea „contacte
ideatice” decisive din istoria muzicii clasice, de fiecare dată
vizând aspecte diferite și având o semnificație diferită, atât
pentru artiștii respectivi, cât și pentru contextul lor cultural.
Astfel poate fi amintit cazul lui Heinrich Schütz (1585-1672), a
cărui evoluție componistică s-a desăvârșit prin rezultatele celor
două călătorii de studii ale sale efectuate la Veneția, unde a
cunoscut îndeaproape opera marilor maeștri ai timpului,
Giovanni Gabrieli (1554/57-1612) și Claudio Monteverdi (15671643), care au influențat până la coincidență două faze din
Comunicare susținută la simpozionul din 27 mai 2022, în cadrul
Săptămânii Internaționale a Muzicii Noi, București
1
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creația sa. Este de asemeni binecunoscut faptul că J.S. Bach
(1685-1750) nu și-a făcut probleme în a copia și, parțial, a-și
însuși o serie de concerte ale lui Antonio Vivaldi (1678-1741), al
cărui stil l-a integrat perfect în creația sa originală. Poate mai
puțin manifeste, dar nu mai puțin importante sunt împrumuturile
tematice și stilistice făcute de W.A. Mozart (1756-1781) din
opera italiană a timpului, reprezentată, între alții, de Giovanni
Battista Pergolesi (1710-1736). Un așa numit „împrumut ideatic
direct”, ca în unele dintre cazurile citate, este mult mai
important chiar decât folosirea comună timp de secole a unor
idei liturgice cum ar fi tema Dies Irae, care poate fi însă foarte
divers tratată din punct de vedere stilistic (vezi Antonio Salieri,
Luigi Cherubini, Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi,
Antonin Dvorak, Franz Liszt, Hector Berlioz, Camille SaintSaëns, Gustav Mahler, Sergei Rachmaninov, Benjamin Britten,
Hans Werner Henze, Ernst Krenek, Bernd Alois Zimmermann,
Dmitri Șostakovici – și încă mulți alții).
Mă voi referi în continuare la trei asemenea situații din
creația compozitorilor români Corneliu Cezar (1937-1997),
Anatol Vieru (1926-1998) și Aurel Stroe (1932-2008), cazuri
care au avut o deosebită importanță în muzica românească
modernă într-un moment cheie al dezvoltării ei: noua
deschidere către occident din anii 1960-65, după o lungă
perioadă de izolare forțată. Și anume, „deschidere” nu doar
spre muzica franceză sau germană, cu care contactele
persistau încă, într-o oarecare măsură, ci și spre muzica
americană, în acei ani aproape total necunoscută la București.
Este vorba în primul rând de ideea continuum-ului,
sugerând trei situații, numite aici simbolic: vidul inițial, „înainte
de facerea lumii” sau cel final, „după sfârșitul lumii”, sau
permanenta prezență, – în toate cazurile, sugerând
nemișcarea, nesfârșitul, abolirea timpului, „regăsirea infinitului
în clipa trecătoare”, deci, o dimensiune ce depășește viața
cotidiană. Desigur că se pot discuta multe aici, de exemplu,
dacă este vorba de un vid sau de un plin inițial sau final.
Întâlnim prima situație („vidul inițial”), de exemplu, în
începutul Simfoniei a IX-a de Beethoven în re minor Op. 125
15

Revista MUZICA Nr. 4 / 2022

(p.a. 1824), care a inspirat nenumărați compozitori, între care
pe Brahms în prima temă a concertului său nr. 1 pentru pian și
orchestră în re minor Op. 15 (p.a. 1859) sau în introducerea la
prima sa simfonie în do minor Op. 68 (p.a. 1867), pe Wagner,
în introducerea la opera Aurul Rinului (p.a. 1869), poate și pe
Enescu, în lunga pedală ce însoțește prima temă a Octetului
său în do major Op.7 (p.a. 1900).
Situația a 2-a („vidul final”) este reprezentată de către
aproape orice sfârșit al unei compoziții mai ample clasice
(preludii pentru orgă de Bach, dar mai ales Coda simfoniilor sau
concertelor clasice), un lung jubilatio apoteotic static pe un
acord major figurat, cu elemente repetitive.
Iar cea de a treia situație („permanenta prezență”) este
optim reprezentată prin isonul clasic din muzica psaltică
(bizantină), dar prezent și atunci când se apelează la
sonoritatea instrumentului folcloric cimpoi (cum ar fi în finalul
simfoniei nr. 104 în re major de Haydn, ce poartă ocazional
acest nume, atribuit mai târziu: „Simfonia cu cimpoi”).
Am acordat aici o atenție deosebită acestei teme –
continuumul – pentru că ea va fi prezentă, în diferite forme, în
toate muzicile abordate de mine aici.
Și preluarea acestei opțiuni în sine este un fel de
împrumut... Și el s-a axat pe relativ noua atitudine a anilor
1960, îmbrățișată de unii compozitori moderniști (unul dintre cei
mai consecvenți fiind György Ligeti: Athmosphères, 1961,
Lontano, 1965 etc.) ca reacție la discontinuitatea dominantă în
perioada post-dodecafonistă, care va culmina prin piese cum ar
fi Momente de Karlheinz Stockhausen (1965), compozitor care,
la rândul lui, va compune și el „pe această linie” piesa
Stimmung (1968). Dar chiar dacă ar fi posibil de „identificat”
primul compozitor care a folosit un continuum într-o lucrare a sa
în perioada de după 1950, el nu poate considera că ceilalți care
fac același lucru, ar fi preluat ideea de la el: ideea este prea
generală, continuum a existat, sub diferite forme, de când
lumea, în diferite perioade, el este ceva ce „stă la dispoziție
tuturor” virtual. Nici de această ipostază nu mă voi ocupa, ci de
situația în care o idee este într-o asemenea măsură
„pesonalizată”, încât preluarea ei poate fi imediat recunoscută.
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În acest sens, există un caz extrem al continuum-ului:
piesa Composition 60#7 de La Monte Young (1935), scrisă și
cântată în 1960, constă exclusiv dintr-un singur sunet nesfârșit,
o pedală pe o cvintă, plus indicația „să fie ținut timp îndelungat”
["to be long held for a long time"]: o ruptură radicală cu
abundența informației obișnuite în acei ani, de exemplu, a unei
muzici post-seriale, stochastice sau aleatorice. O indiscutabilă
reluare directă a acestei idei o reprezintă piesa lui Cornel
Cezar, Aum (scrisă și cântată în 1965), o pedală de asemeni
bazată pe un acord consonant ca și nesfârșit. Aceasta piesă,
alături de orientarea către o mistică extrem-asiatică a constituit
o noutate absolută pentru muzica românească a acelor ani, în
contextul unei deschideri destul de reținute spre zona
Stravinski-Bartók sau către serialism. Dacă originea ideii este
evidentă, prelucrarea ei de către Cezar nu mai este atât de
radicală, la el apărând și alte evenimente muzicale pe această
pedală (dar și această situație o întâlnim la La Monte Young).
Asemenea distincții vor apărea în cele mai multe cazuri
similare, în care o idee foarte pregnantă nu permite o preluare
100% exactă, care ar echivala cu o pastișă, dar rămâne pe
deplin perceptibilă, datorită pregnanței ei, chiar dacă modificări
importante o schimbă parțial.
În creația unui compozitor de asemeni american, mult
timp foarte puțin cunoscut nu numai în România, și anume
Charles Ives (1874-1954), piesa The Unanswered Question
(scrisă între 1906-30, p.a. 1946), foarte originală prin ideea ei
simplă și, cel puțin parțial, bizară, ocupă un loc deosebit.
Această piesă constă exclusiv din simpla suprapunere a trei
straturi de muzici diferite, evoluând independent: un continuum
în pianissimo pasiv, lent, difuz, la ansamblul de coarde,
întrerupt periodic de două muzici active: o grupă de suflători (un
grup de patru flauți, oboi sau clarineți) și un solo la trompetă
revenind obsedant. Nu mai puțin deosebită este piesa lui Anatol
Vieru (1926-1998), Clepsidra I, scrisă în 1969 la comanda
festivalului de la Donaueschingen și cântată în primă audiție
acolo, piesă constând de asemenea din trei straturi muzicale cu
funcții asemănătoare (numite de el: Perpetuum, Ephemeride,
17
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Solo), executate de coarde în pianissimo, respectiv de un
ansamblu mixt (inclusiv percuție) și de o trompetă solo. Această
piesă marchează în creația lui Vieru un punct culminant al
perioadei sale radical-moderniste și joacă un rol esențial în
muzica românească a timpului, și nu numai, prin aceea că o
aduce pe scena festivalului de la Donaueschingen. Importante
și fecunde au fost, în contextul informalului aleatoric sau al
improvizației colective, mai ales ideea unei organizări foarte
clare a muzicii, fie pe un singur plan, fie desfășurată pe straturi
independente; nu mai puțin rodnică a fost ceva mai târziu,
ideea alăturării unor structuri temporale diferite: o structură lent
evolutivă, alta normal evolutivă și o a treia, statică, repetitivă.
Această concepție aduce piesele lui Ives și Vieru alături, deși
există multe deosebiri importante în realizarea lor sonoră, la
nivelul substanței muzicale propriu zise, piesa lui Vieru
reprezentând, între altele, o adevărat colecție de culori
instrumentale moderne, de neconceput pe vremea lui Ives.
Tot în acei ani de relativă liberalizare politică și culturală
în România, apar și primele compoziții radicale ale lui Aurel
Stroe (1932-2008): numai un an după Uvertura Burlescă
(1961), compune el Monumentum (1960-61), apoi Arcade
(1962-63), Armonia pentru suflători (1963), Muzica pentru
Oedip la Colona (1963), Muzica de concert pentru pian și
orchestră (1964-65) și Doar prin timp este timpul cucerit (1965),
în fine Laude I și II (1966-68) și Canto I și II (1967-71), care
încheie această foarte bogată perioadă de creație. Curând, el
se va concentra pe ideea morfogenezei și a sistemelor de
acordaj descrise de Alain Daniélou. Dar și în această primă
perioadă, există la Stroe câteva marcante schimbari de
orientare, între care și cea realizată prin Muzica de concert
pentru pian și orchestră, dusă la extrem prin Laude, piese în
care compoziția se axează pe distribuția relativ omogenă quasihaotică a unui material muzical bine definit structural într-o
macroformă geometrică, precum și pe duritatea timbrală, toate
impuse cu o claritate șocantă și o aparentă simplitate
deconcertantă.
În cele ce urmează, o comparație între Aurel Stroe și
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Iannis Xenakis (1922-2001) va aduce în discuție o serie de
aspecte intime ale modului însuși de a privi muzica. Astfel,
Aurel Stroe a afirmat repetat că el nu scrie o muzică stocastică,
muzica sa fiind strict determinată, în acel timp, prin programe
de compozitie (MusGener, Prat). Dacă există o contradicție
flagrantă între modul de producere a unei muzici strict
programate, deci „omogen logică” și o muzică dorită a fi
„omogen ne-logică, haotică, întâmplătoare”, cum este cea
stocastică a lui Xenakis, nu același lucru s-ar putea spune
despre rezultatul sonor al acestor două proceduri: în cazul
lucrărilor amintite mai sus ale acestor doi compozitori există
mari similitudini în „manipularea” haosului.
Dar problema merită mai multă atenție. În mod similar,
apropierea dintre distribuția complexă, cvasi-haotică a sunetelor
din muzica total determinată a serialismului integral din ultima
sa perioadă și distribuția reală haotică din muzica total
nedeterminată a improvizației parțiale introdusă de muzica
aleatorică, ne apare, dintr-o perspectivă mai largă,
indiscutabilă. Am arătat în mai multe studii, în special
referitoare la improvizație, că „extremele se pot atinge” în multe
cazuri: astfel, de exemplu, o muzică modernă programată la
computer, deci strict controlată logic în evoluția ei, poate simula
„improvizația spontană” chiar mai convingător decât o poate
realiza o improvizație efectivă, reală. Dacă suntem interesați de
rezultatul auditiv – iar muzica este concepută pentru a fi
ascultată, nu analizată – nu vom putea găsi diferențe auditive
esențiale între o distribuție haotică strict controlată sau strict
necontrolată a materialului. Stroe amintea nu o dată că
hazardul pur – și aici este vorba într-adevăr despre asta, și mai
puțin despre intenții declarate sau tehnici de compoziție – este
foarte greu de obținut empiric, doar un program complex de
calculator îl poate simula efectiv. De fapt, problema se reduce
la necesitatea de a deosebi modul în care este produs ceva de
rezultatul său, sau, pe un plan și mai profund, la opoziția la
nivel informațional între entropia și redundanța reale ale unor
structuri, indiferent cum au fost produse ele. Astfel, o entropie
maximă (ca în unele partituri atât la Xenakis cât și la Stroe, dar
și la alții) poate fi produsă fie printr-o distribuție probabilistic19
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stocastică, fie prin procedee combinatorice complexe, fie
spontan, improvizatoric. Va fi greu, dacă nu imposibil, a găsi
deosebiri între ele la nivel perceptiv.
În acest sens, mai ales apropierea între Eonta de Iannis
Xenakis, scrisă în 1964, pentru alămuri și pian, și Muzica de
concert pentru pian și orchestră de Aurel Stroe (terminată în
1965, pentru alămuri, pian și percuție – grup de instrumente
care este de altfel tratat ca un fel de prelungire a capacităților
percusive ale pianului) este semnificativă.
Este vorba mai întâi de alegerea unei formații constând
din partide distincte (grup de alămuri omogen, opus manifest
pianului solistic – în cazul Muzicii de concert, însoțit și de
percuție), respectiv, de opoziția între două masse sonore
compacte, foarte contrastante timbral, sugerând vag opoziția
clasică între Tutti și Solo. „Tutti”-ul la alămuri oferă momente de
stabilitate prin segmente omofonice relativ simple (dar care pot
fi reprezentate și prin pauze durând minute în șir – un procedeu
a cărui „pregnanță pasivă” nu poate fi trecută cu vederea), în
contrast cu partida „Solo” a unui pian concertant, care execută
cu o virtuozitate neobosită, aproape mecanică, o muzică
monotonă în variabilitatea ei informală complexă, fără nicio
„fisură expresivă”. Comune ambilor compozitori le sunt, pe de o
parte, distribuția sunetelor, cvasi-haotic programată, respectiv
haotic-stocastică, probabilistică (în ceea ce privește înălțimea,
durata, registrul, modul de atac, ceea ce impune pe suprafețe
mari un fel de „hegemonie a microstructurii” prin aglomerări sau
rarefieri succesive, adică „nori” de sunete mai mult sau mai
puțin denși), dar, pe de altă parte, și geometria arhitecturală
elementară a macroformei. Marile contraste de timbru și de
scriitură muzicală (secco în opoziție cu tenuto, salturi intervalice
la pian în opoziție cu sunete statice la alămuri, diferite grade de
densitate sonoră, disonanță, stridență, duritate), un fel de
„bucurie de a cânta cu structuri pure, anti-expresive” – toate
acestea aduc cele două piese descrise foarte aproape. Laude I
va parcurge apoi același traseu până la limită, folosind un
singur grup timbral, un ansamblu de coarde, dar și o opoziție
binară foarte eficientă sonor, existentă în cadrul acestuia (între
tenuto și pizzicato à la Bartók). În cazul Muzicii de concert a lui
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Stroe se impune cu o pregnanță maximă (pe care nu o mai
regăsim în acest grad la Xenakis) opoziția între entropia
extremă a pasajelor de pian solo (în părțile 1 și 3), dinamice,
permanent schimbătoare, decurgând imprevizibil, și redundanța
maximă a Armoniei Tutti-ului instrumentelor de alamă (părțile 2
și 4), statice, non-evolutive, decurgând previzibil. Dacă o
asemenea opoziție este avută în vedere și de Xenakis, ea nu
atinge la el radicalitatea pe care o găsim la Stroe: invers decât
la relația între continuum-ul lui La Monte Young și cel al lui
Cezar, unde ideea primă era mai radicală. Regia scenică tipică
din Eonta nu are un corespondent sonor pregnant, deci nu
poate fi luată în considerare decât lateral.
În timp ce Stroe își va lărgi considerabil paleta
compozițională în anii următori, interesul pentru includerea
pasajelor haotice (în special pe linia improvizațiilor colective
axate pe „mobile”) se va regăsi și în ultimele sale compoziții
scrise la Mannheim după 1985. Iar arhitectura geometrică clară,
cu linii frapante, aproape clasice, ca și asprimea limbajului,
inclusiv cel timbral, cu o expresivitate proprie, epurată de orice
sentimentalism, vor rămâne comune muzicii sale și își vor găsi
destul de greu continuatori.
O precizare nu lipsită de importanță: nu poate fi în niciun
caz vorba de plagiat în aceste trei cazuri. Este vorba doar de
preluarea, într-adevăr directă, a unei idei, dar și, mai ales, de
unele deosebiri esențiale între ideea originală și cele presupus
inspirate din ea (pentru că nu putem ști sigur dacă acest gest a
fost conștient făcut, și – chiar dacă este puțin probabil – dacă
nu este vorba de o simplă coincidență); ce se poate afirma cu
precizie este că avangarda românească a timpului era foarte
atentă la ceea ce se petrece în occident și era gata să preia tot
ce i se părea potrivit, dar și să modifice, prelucreze liber
sugestiile.
Asemenea deosebiri apar, de exemplu, în ceea ce
privește raportul între previzibil și imprevizibil. Astfel, așa cum
am mai arătat, la La Monte Young există o pedală pură,
permanent previzibilă, iar la Cezar apar și elemente
imprevizibile (în mare parte improvizații, unele adăugate mai
21
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târziu de interpreți); la Ives, solo-ul de trompetă repetă invariabil
un „motiv-întrebare”, în timp ce la Vieru acest solo este o
improvizație, deci aduce ceva permanent nou. Și dacă la Stroe
și Xenakis „orientarea timbrală” este identică, diferențele de
detaliu și de macrostructură sunt și mai mari, Stroe conducând
ideea lui Xenakis la extrem. În toate cele trei cazuri, deosebirile
sunt evidente, dar pregnanța excepțională a ideii inspiratoare,
la care m-am referit în repetate rânduri, face ca asemănările să
nu poată fi trecute cu vederea. Este, într-un fel, ca și cum un
sculptor ar vrea să se inspire din Columna Infinită a lui
Constantin Brâncuși: originalitatea unică a acestei capodopere
își va lăsa amprenta incontestabilă pe orice „împrumut ideatic”.
S-ar putea afirma că ideile foarte pregnante reprezintă
„drumuri închise”, ele pot fi doar imitate, comentate etc., dar
rareori duse mai departe.
Însă eventuala întrebare: este mai puțin bine „a prelua
ceva” decât „a inventa ceva”, va trebui să rămână fără răspuns,
deoarece ea este irelevantă din punct de vedere al valorii unei
opere de artă. Sursa unei idei este desigur importantă din punct
de vedere documentar, dar nu ea ne mai interesează la
audierea unei muzici. În plus, una și aceeași idee poate avea
semnificații diferite, la autori diferiți și în diferite medii culturale –
este cazul tuturor „preluărilor ideatice” descrise aici.
Atât Cezar, cât și Vieru sau Stroe nu au rămas mult timp
în acest punct al unei întâlniri care a fost providențială, atât
pentru ei, cât și pentru muzica românească, pentru că astfel de
întâlniri ocazionale pot avea consecințe de durată asupra
întregului context muzical în care se înscrie opera multor alți
compozitori. Ei au făcut parte din acel grup restrâns de
compozitori români care au avut acces în anii 1960 la „ultima
expresie” a avangardei occidentale, inclusiv americane, și au
reacționat prompt – iar acest fapt nu poate fi privit astăzi decât
pozitiv, pentru că i-a informat și inspirat și pe cei care nu au
avut acces direct la muzica lui La Monte Young, Ives sau
Xenakis.
Asemenea „împrumuturi ideatice” (pentru că nu au fost
nici pe departe singurele) au contribuit în anii 1960 la ieșirea
muzicii românești dintr-o izolare fără precedent, au facilitat
22
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desprinderea de ultimele urme nefaste ale „realismului socialist”
și poate și eliberarea de o preocupare obsesivă cu sugestiile
enesciene, și au ajutat chiar la degajarea tinerei avangarde
românești de post-serialism și aleatorism, dacă pentru unii încă
atrăgătoare, de fapt destul de obosite după câteva decenii de
practică intensivă, sau lipsite de o perspectivă mai largă.
Aceasta a reprezentat, de asemenea, un pas decisiv în
afirmarea acelei generații numite în Germania „generația de
aur”, generație care, în mare parte datorită burselor DAAD – de
care, între compozitorii români, au fost singurii care au
beneficiat atunci, ceea ce le-a asigurat o informare completă,
solidă – a reușit, datorită în parte și unor asemenea concise
„preluări ideatice” bine alese, să aducă din nou muzica
românească, după Enescu, pe marea scenă a lumii.
Neckarsteinach, aprilie 2022

SUMMARY
Corneliu Dan Georgescu
Aurel Stroe and Iannis Xenakis.
Brief providential stylistic meetings
Few ideas are "spontaneous", arise from nothingness, even if
this is the impression of their authors and, above all, even if the
history of their birth is not known. In general, stylistic influences
can be detected without difficulty, especially those that circulate
in the context of a limited period or "cultural area"; more difficult
– and not only in terms of proper documentation – is the
attempt to explain some direct borrowing, of what we have
called "ideational loan", because it refers to a concrete idea and
requires a fairly fine differentiation between nuances. This is
because in principle, although rarely an idea can still appear
simultaneously in different authors, as can be the anonymous
product of the spirit of the time, it can "float in the air", offering
23
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itself to all those interested; it is, for example, the case of
technical inventions or fashion. Or, on the other hand, it can
appear in very close variants.
In this text we are not interested in the administrative-legal
aspects of the problem, but only in the artistic ones. Because
such an "ideational loan" can boost not only the artist in
question, but also an entire work or cultural orientation, so it can
act positively. This is the case of Romanian music from 195565, recently and incompletely still freed from the restrictions of
socialist realism and still fascinated by the Enescu legacy,
which had begun to be analyzed and understood. Very attentive
and interested in everything that happens in the West, most of
the young Romanian composers at that time did not have
access to the necessary information; however, in those years
many ideas were taken, technical processes, especially from
Germany and France, then, at first only indirectly, from the
USA.
The "ideational loans" described below were received as radical
innovations in the Romanian context and played an important
role in enlarging the sphere of creative pursuits of the
Romanian avant-garde. In all three cases, the initial ideas, very
well chosen, were modified, processed by the respective
composers; their special poignancy, however, makes them
remain fully perceptible. If such an idea is of course captivating,
it does not allow for its development without imposing its
originality. It could be said that very strong ideas are closed
roads; much more generous and flexible are the usual ideas.

24

Revista MUZICA Nr. 4 / 2022

Muzicologie asistată de calculator
Un algoritm original pentru aproximarea
gradului de similitudine a două profiluri
melodice arbitrare1
Claudius Iacob

În speculația muzicologică, analiza formală a fost cea
care a catalizat dintotdeauna, și într-o substanțială măsură,
energiile creatoare puse în joc. Subiectul este cu totul vast.
Chiar și cea mai fugitivă trecere în revistă a sa ar consuma lejer
jumătate din spațiul rezervat acestui articol – și ar umple
paginile cu un text deopotrivă dens și superficial despre teze,
concepte, marote, modele structurale, sisteme de exegeză,
ș.a., – și asta dacă ar fi doar să amintesc de Burmeister,
Mattheson, d’Indy, Schering, Riemann, Adler, Kurth, Hindemith,

Textul de față reproduce, cu minimele modificări și adăugiri pe care
le-a impus recontextualizarea sa, un fragment restrâns al tezei mele
de doctorat cu titlul Stare de grație. Grația unei stări. O teorie
integratoare pentru analiza, explicarea și reproducerea algoritmică a
proceselor componistice, aplicată în soft-ul muzical MAIDENS. La
data trimiterii spre publicare a prezentului articol, teza a trecut prin
procedura de pre-susținere, însă nu a fost încă prezentată public.
Odată ce acest lucru se va întâmpla, textul integral va deveni
disponibil pe site-ul Universității Naționale de Muzică din București, la
adresa https://www.unmb.ro.
1
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sau – mai aproape de noi, Tudor Ciortea, Sigismund Toduță,
Wilhelm Berger, Ștefan Niculescu ori Gheorghe Firca.
În cele ce urmează însă, eu voi aborda subiectul – nu
dezbărându-mă de tradiție, ci în fapt împlinind-o (căci analiza
formală a început a cocheta încă din zorii secolului trecut cu
domenii precum lingvistică, dialectică, estetică, psihologie,
logică, ș.a.) – din perspectivă informatică.
Abordarea este, în fapt, mixtă. Pornind de la un grup de
aserțiuni ce vizează procesele cognitive implicate în percepția
muzicală, și de la postulatul
că orice formă muzicală
reprezintă, în fapt, o arborescență de nou, repetiție, și variere
am elaborat un algoritm care să permită unui soft informatic
evaluarea autonomă – altfel spus, fără ajutor uman – a
gradului de similaritate dintre două structuri sonore monodice și
diacrone. Este doar primul pas (însă probabil cel mai important)
în construirea automată a unei arborescențe precum cea
menționată mai sus: întrucât – evident – pentru a decide în ce
fel noutatea și redundanța se cristalizează într-o formă
muzicală, trebuie mai întâi să fii capabil să auditezi, într-o
manieră fiabilă și consecventă, gradul de redundanță a două
structuri date. Odată această abilitate deținută, restul vine de la
sine – prin iterații și recontextualizări (lărgiri progresive ale
domeniului de analiză) – până ce, într-un final, întreaga piesă
muzicală este acoperită.
Merită menționat că, deși algoritmul propriu-zis descris
mai jos a fost elaborat pentru a funcționa în cadrul primeia
dintre sintaxele muzicale descrise de Ștefan Niculescu1 –
pentru a opera, deci, cu material melodic – principiile după care
este construit el pot fi cu succes adaptate pentru lucrul cu alte
sintaxe, de pildă omofonie sau polifonie.

Ștefan Niculescu, „O teorie a sintaxei muzicale”, în Muzica nr.
3/1973.
1
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Fig. 1a. Diagrama mixtă (schemă bloc și flux de lucru) a
algoritmului de aproximare a similitudinii dintre două fragmente
melodice arbitrare (continuă pe pagina următoare).
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Fig. 1b. Diagrama mixtă (schemă bloc și flux de lucru) a
algoritmului de aproximare a similitudinii dintre două fragmente
melodice arbitrare (continuare).
28
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Postulăm deci, pentru început, că pentru stabilirea
similarității dintre două fragmente melodice oarecare, este
necesară și suficientă cuantificarea asemănărilor observate la
nivelul a trei paliere de evoluție muzicală: ritmic, intonațional și
gravitonic1. Mai exact, stipulăm că două fragmente melodice
sunt cu atât mai analoage cu cât produsul scorurilor de
similaritate ale acestor paliere este mai apropiat de valoarea
unitară. Pentru ușurința procesării, cele trei paliere/planuri vor fi
extrase separat în câte o listă izomorfă de evenimente
unidimensionale. Astfel, dacă ar fi să reprezentăm într-un grafic
– de exemplu – lista corespunzătoare planului intonațional, am
obține o evoluție constantă și monotonă a unor puncte spațiate
în mod egal, întrucât factorul temporal a fost în prealabil
eliminat (probabil „uniformizat” ar fi o exprimare mai potrivită).
Un aspect inconturnabil, de care depinde procesul
efectiv de comparație, îl reprezintă reconcilierea numărului de
elemente din lista sursă (corespondentă fragmentului melodic
„de comparat”) și cea țintă (lista omoloagă, reprezentând
fragmentul melodic „cu care se compară”). Din moment ce este
perfect posibil ca fragmentele melodice alese pentru
comparație să conțină un număr diferit de sunete, listele
rezultante vor avea, inevitabil, un număr diferit de elemente.
Întrucât procesul de comparare folosit operează exclusiv cu
liste de dimensiuni identice, avem la dispoziție două procedee
pentru forțarea acestei situații:
Folosesc acest termen pentru a exprima – independent de vreun
context tono-modal – gradul de stabilitate pe care îl „respiră” o
muzică: cât de acută este senzația de apartenență a ei la un sunet
(sau la un sistem de sunete) pivot care catalizează și organizează
întregul discurs sonor. O măsură obiectivă a gradului de gravitoníe a
unui parcurs monodic oarecare este greu de oferit, însă putem
încerca să-l derivăm din ierarhia sa sonoră: cu cât un număr mai mare
de sunete importante este utilizat în plasamente metrice mai
favorabile (timpi sau părți de timp „tari”) sau în puncte cheie ale
discursului – început, sfârșit, climax pozitiv și/sau negativ –, cu atât
cresc șansele ca respectiva muzică să fie mai solid „ancorată” (pe
respectivele sunete).
1
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medierea: comasarea valorilor a două elemente învecinate
într-o singură valoare, care să conțină media lor aritmetică –
și înlocuirea celor două valori cu valoarea unică, astfel
calculată;



interpolarea: obținerea unei valori intermediare pe baza a
două valori existente, învecinate – și inserarea noii valori,
astfel calculate, între cele două.

Evident că ambele abordări deformează conținutul
original al palierului observat, și introduc în ecuație determinanți
arbitrari, ceea ce deschide ușa către erori și rezultate fals
pozitive. Într-o încercare de a distribui această influență
potențial-dăunătoare între cei doi operanzi – cele două
fragmente melodice pe care le comparăm – astfel încât per
ansamblu (la nivelul întregului proces) șansele de obținere a
unui rezultat verosimil să nu fie micșorate de aplicarea medierii
sau interpolării, ambele procedee vor fi utilizate. Anume, se va
calcula media numărului total de elemente din cele două liste,
după care lista „mai scurtă” decât media va fi interpolată, în
vreme ce lista „mai lungă” – mediată.
Modul concret de aplicare a procedurilor de mediere si
interpolare depinde de planul concret ( ritmic, intonațional,
gravitonic) a cărui extracție se execută:


pentru planul ritmic, se operează cu fracțiile care
desemnează duratele muzicale ale sunetelor implicate;
rezultatul (media sau valoarea interpolată a două durate
adiacente) este forțat la cea mai apropiată valoare legitimă1;



pentru planul intonațional, se operează cu înălțimile
sunetelor (exprimate în valori MIDI). După ce se produc
înălțimile derivate (prin mediere sau interpolare), se aplică
un filtru care constrânge fiecare valoare obținută la cea mai
apropiată treaptă a scării intonaționale observată în
fragmentul melodic original – într-o încercare de a împiedica

Numitorul fracției trebuie sa fie o putere a lui 2, iar fracția nu poate fi
supraunitară.
1
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muzica derivată să „iasă din mod” (procedura este una
elementară, și nu garantează conservarea ethosului inițial,
însă cel puțin nu vom avea erori flagrante, de tipul adăugării
unui sol# într-o melodie compusă în modul dorian1);


planul gravitonic se poate aproxima pe baza ierarhiei
înălțimilor. Mai exact, vom favoriza acele înălțimi din zona
de „vârf ” a ierarhiei – vorbim de evenimente sonore care au
plasamente strategic-avantajoase în cadrul melodiei
(început, final, climax pozitiv, climax negativ) și/sau
plasamente metrice privilegiate – și o vom face în
detrimentul celorlalte sunete, care vor fi, astfel, împinse și
mai mult către „baza” acestei ierarhii (sau către ultimele
poziții ale listei, dacă vrem să privim de manieră lineară
acest „clasament” al undelor hertziene). Într-un ultim pas,
vom înjumătăți lista, păstrând doar porțiunea superioară,
care astfel va reprezenta – destul de fidel – „treptele” în
jurul cărora pivotează melodia noastră. Acestea sunt, în
ultimă instanță, valori MIDI, și vor fi mediate sau interpolate
după aceleași reguli observate anterior (pentru planul
intonațional).

Pașii ulteriori ai procesului de comparare vor trata toate
elementele derivate (inserate artificial în listă prin mediere sau
interpolare) ca pe elemente autentice.
La baza abordării care urmează stă aserțiunea că, în
procesul intuitiv de decelare a semanticii unui material melodic
dat, ascultătorul utilizează inconștient o scală mobilă de repere
auditive. Melodic vorbind, în funcție de această scală, orice
sunet nou-auzit este fie mai acut, fie mai grav, fie de aceeași
înălțime cu sunetul ultim auzit. În același timp, el este fie mai
acut, fie mai grav, fie de aceeași înălțime cu sunetul anterior
aceluia (sunetul penultim auzit), și așa mai departe, numărul de
repere anterioare variind în funcție de factori precum varietatea
melodică a pasajului, pregnanța contextuală a sunetelor
1

Dorianul, sau doricul, este modul natural construit pe sunetul Re.
Vezi și: Gheorghe Firca, Dicționar de termeni muzicali, București,
Editura științifică și enciclopedică, 1984, p. 298–304;
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anterioare, atenția ascultătorului, experiența sa anterioară cu
tipul de muzică respectiv, etc. La fel, ritmic vorbind, orice sunet
nou-auzit este fie mai lung, fie mai scurt, fie de aceeași durată.
Din punct de vedere gravitonic, sunetul curent fie întărește
modul din care fac parte sunetele anterioare (așa cum fac de
pildă, tonica, sensibila/subtonul, coarda de recitare), fie îl
destabilizează (așa cum fac sunetele străine de mod) fie nu are
nicio influență asupra lui (în principiu, toate treptele secundare
se găsesc în această situație).
Pe această bază construim un mecanism generic de
pre-procesare a informațiilor. Dată fiind o fereastră de analiză,
reprezentând – efectiv – numărul de sunete anterioare de
utilizat ca repere, informațiile despre înălțime, durată, și
caracter gravitonic vor fi extrase în fluxuri separate și stocate
folosind una din trei valori posibile: diferit pozitiv (+), diferit
negativ (-) și identic (=). Vom folosi o modalitate foarte
îndemânoasă pentru a serializa1 întreg conținutul unei ferestre
de analiză într-o singură unitate de date, al cărei format se
pretează excelent la manipulări aritmetice: sistemul binar2.
În informatică, se referă la procesul contopirii mai multor fluxuri
paralele și concomitente de date într-un șir unic, în care respectivele
date se distribuie succesiv; vezi serializa și în: Florin Marcu, Marele
dicționar de neologisme, București, Editura Saeculum, 2000;
2 Sistem de reprezentare numerică în baza 2, în care orice valoare
este reproductibilă prin suma unor puteri ale lui „doi”; de pildă,
noțiunea numerică „trei” se reprezintă în sistem binar prin 20 + 21 ,
adică, în sistem decimal, 1 + 2, deci 3. Sistemul binar folosește doar
două cifre, prin convenție alese să fie 0 și 1. De la dreapta la stânga,
ele semnifică – prin echivalență cu sistemul decimal: unități (sau 20),
doi-uri (21), patru-uri (22), opt-uri (23), șaisprezece-uri (24) ș.a.m.d.
Astfel, numărul 3 în sistem decimal se scrie 11 în sistem binar (citit
„unu-unu”), numărul 5 în decimal se scrie 101 („unu-zero-unu”) în
binar, ș.a.m.d. Cifra „unu” practic înseamnă, acolo unde o observăm,
că trebuie să adunăm respectiva putere a lui 2. În exemplul anterior, 5
în sistem decimal este 101 în sistem binar, adică: (1 * 22) + (0 *
21) + (1 * 20); vezi și: The Editors of Encyclopaedia Britannica,
„Binary
number
system”
în
Encyclopedia
Britannica,
https://www.britannica.com/science/binary-number-system.
1
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Calculatoarele moderne folosesc sistemul binar pentru a stoca
până la 64 de biți1 de informație într-o (unică) valoare numerică.
Întrucât „scala” noastră de evaluare are câte trei valori posibile
per reper, putem utiliza o fereastră de analiză de maximum 21
de repere (64/3, ignorând zecimalele). Aceasta depășește cu
mult abilitățile de percepție ale celui mai experimentat
ascultător uman pe care îl putem găsi – deci abordarea ne
oferă un spațiu de manevră cu totul generos.
Să luăm un exemplu concret:

1. fie dat pasajul melodic2 din care a fost anterior
eliminată orice informație ritmică sau metrică: re – la –
mi – mi ♯ – fa ♯ – do ♯ 2 – sol ♯ – sol♮ – mi♭ 2 – si♭ ; vom
Cea mai mică unitate posibilă de stocare a informației, capabilă să
stocheze la un moment dat doar una din două valori reprezentabile
(adevărat – fals și unu – zero fiind cele mai comune reprezentări). Bitul realizează, la un nivel elementar, joncțiunea conceptuală cu
realitatea fizică dintr-o mașină electronică de calcul: un condensator
electric poate fi fie încărcat cu electricitate (starea adevărat sau unu),
fie descărcat (starea fals sau zero). Biții sunt însă inutili per se,
capacitatea lor de stocare fiind insuficientă pentru aproape orice uz
practic. Pentru a fi operativi, biții sunt grupați în unități de stocare, cea
mai comună fiind cea de 8 biți, cunoscută ca octet, sau – mai comun –
byte (importat din engleză, ca atare); vezi și: Werner Buchholz et. a.,
Planning a Computer System, New York, McGraw-Hill Book Company
Inc., 1962.
2 Ernest Chausson, Concertul pentru vioară, pian și cvartet de coarde în
Re major, op. 21 măsurile 5-10, vioara I;
1
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folosi o fereastră de analiză de doar 7 sunete, și vom
considera sunetul terminus al pasajului (si♭) ca sunet
curent;
2. progresând recursiv, dinspre sunetul curent înspre cel
mai îndepărtat reper – rațiunea abordării recursive se
va evidenția într-un pas de lucru următor – vom
examina deci următoarele șapte raporturi de înălțime:

3. sumarizând cele șapte rezultate, și reproducându-le în
notația simbolică asociată, obținem șirul de semne:
- + + - + + +;
4. transferăm cele de mai sus într-un model matematic,
pe care-l vom încărca apoi în memoria de lucru a
mașinii de calcul: reiterez, întrucât am folosit o
fereastră de analiză alcătuită din 7 sunete reper, iar
fiecare reper poate „ține” una din trei valori posibile
(pozitiv, negativ, identic), avem nevoie de 7 grupuri a
câte 3 unități. Prin convenție, unitățile din fiecare grup
vor reprezenta, de la stânga la dreapta: diferit pozitiv
(+), diferit negativ (-), și identic (=). Cele 7 grupuri,
odată completate, vor arăta deci astfel:
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Transpunând într-un „cuvânt de date”1 de 64 de biți cele
de mai sus – vom porni din dreapta, și vom păstra schema de
alocare în formularea ei existentă – obținem următorul tabel, în
care fiecare coloană, de la dreapta la stânga2, reprezintă o
putere a lui 2 (vezi primul rând al tabelului):

Cititorul tehnic ar putea opina că alocarea descrisă mai
sus nu este deloc economică (folosim doar 21 de biți dintr-un
cuvânt de 64 de biți, ceea ce înseamnă că practic irosim 43 de
biți) însă îi vom răspunde că: (1) numai de dragul simplității am
ales în exemplul de față să monitorizăm evoluția a doar 7
sunete reper; așa cum am descris mai sus, sistemul nostru
suportă comparații „lungi” de până la 21 de repere muzicale,
situație care va consuma 63 din cei 64 de biți disponibili (21 *
3), ceea ce întrebuințează foarte eficient memoria disponibilă; și
(2) memoria de lucru – îndeobște cunoscută astăzi sub numele
Unitate standard de stocare a informației; vezi și:
https://www.computerhope.com/jargon/d/dataword.htm.
2 Convenția fiind bazată pe faptul că majoritatea calculatoarelor în uz
astăzi folosesc modul Little Endian de ordonare a octeților, în care
octetul cel mai puțin semnificativ, adică cel ce ține puterea ce mai
mică a lui 2, este accesabil prin adresa din memorie cu numărul cel
mai mic; vezi și:
https://searchnetworking.techtarget.com/definition/big-endian-andlittle-endian.
1
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mai popular de RAM1 – a devenit cel mai ieftin și mai ușor de
procurat component al unui calculator, ceea ce justifică complet
decizia de a nu ajusta dimensiunea cuvântului de date la
numărul de repere utilizat (dacă am face-o, acest lucru ar
atrage după sine, firește, o logică mai complicată de
gestionare).
Cuvântul complet, în notație binară, ar fi:

iar echivalentul său în notație zecimală ar fi:

Valoarea numerică astfel obținută, 673060, stochează în
ea, deși într-un mod ermetic, o descriere în egală măsură
precisă și flexibilă a evoluției ultimelor 7 înălțimi din melodia
noastră – prin raportare la înălțimea curentă (sunetul si♭).
Examinarea recurentă, palindromică, a raporturilor a făcut ca
reperele din imediata vecinătate a înălțimii curente să capete o
pondere semnificativ mai mare – și, în consecință, să
influențeze mai mult valoarea finală decât cele îndepărtate. În
fapt, în modelul de calcul prezentat aici, influența reperelor
asupra valorii numerice rezultante descrește exponențial, pe
măsură ce acestea se îndepărtează de sunetul curent.
Considerăm că aceasta reflectă modelul uman de percepție
muzicală.
În baza mecanismului generic de pre-procesare a
datelor – detaliat în urmă cu câteva pagini – se obțin, deci, câte
Memorie cu acces aleator (Random Access Memory – eng.); vezi și:
https://www.digitaltrends.com/computing/what-is-ram.
1
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două liste cu valori numerice – ca cea de mai sus – pentru
fiecare plan (intonațional, ritmic, gravitonic) al celor două
segmente melodice de comparat.
Procesul efectiv de comparare a două liste omoloage –
de pildă, compararea listelor care stochează evoluția planului
intonațional – constă în parcurgerea ordonată și simultană a
elementelor lor, și în executarea operației pe biți de excluziune
reciprocă1 (XOR) asupra fiecărei perechi de valori
corespondente. Operația produce o valoare delta care reține,
dintre raporturile stocate în interiorul valorilor numerice ale
ambilor operanzi, doar diferențele. Valoarea va tinde spre 0 cu
cât diferențele la nivelul perechii comparate sunt mai mici.
Maximul posibil pentru o valoare delta se poate calcula
– prin prisma procedeului descris anterior – asumând diferit
pozitiv (+) pentru fiecare sunet reper din fereastra de analiză.
Reiterând exemplul folosit deja, pentru o fereastră de analiză
de 7 sunete, delta maxim ar fi:

Media aritmetică a tuturor valorilor delta obținute – sau
media ponderată, dacă dorim să oferim importanțe diferite celor
trei planuri –, raportată la valoarea delta maxim, va produce
inversul rezultatului scontat: o valoare care tinde spre 0 cu cât
cele două fragmente melodice sunt mai similare. Dorim, firește,
inversarea acestei valori – prin scăderea ei din 1 –, ceea ce ne
va produce rezultatul dorit, anume, o valoare care tinde spre 1

Operație logică ce compară două șiruri de biți și produce un al
treilea, în care toate perechile originale de biți respectiv diferite produc
bit-ul 1, și toate perechile respectiv identice produc bit-ul 0, de
exemplu: 101 ^ 011 = 110; vezi și:
https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/xor.
1
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cu cât cele două fragmente melodice sunt mai similare (și spre
0 cu cât ele sunt mai diferite).
Procedura descrisă mai sus este utilă pentru evaluarea
similarității directe a două fragmente melodice date. De
asemenea, atâta timp cât profilul melodic, ritmic sau gravitonic
general rămân nealterate în pasajul țintă (prin prisma pasajului
sursă), cele două melodii vor fi evaluate ca fiind similare – chiar
dacă conțin, propriu-zis, alte înălțimi și durate muzicale. Faptul
datorează mult modalității de pre-procesare a informațiilor (vezi
anterior), care oferă suficient spațiu de manevră pentru
procedeele comune de travaliu tematic, cum ar fi
augmentarea/diminuarea ritmică și/sau intervalică). Însă
muzica, și prin excelență cea clasică, operează frecvent cu
similarități ascunse, materialul tematic nou fiind uneori derivat
prin mecanisme de complexitate sporită, precum recurența,
ranversarea – citirea în oglindă față de o axă de simetrie, de
obicei mediană – sau combinațiile lor. Aceste mecanisme,
observate îndeobște la nivelul planului melodic (dar utilizate
destul de consecvent și în cel ritmic) produc perechi de
fragmente melodice pe care algoritmul descris mai sus le va
considera foarte puțin, sau deloc similare – pe când urechea
unui ascultător antrenat le va găsi cel puțin „înrudite”.
Pentru a soluționa această problemă, introducem patru
iterații (opționale) în procesul de evaluare, iterații în care
fragmentul melodic sursă este, respectiv, (1) citit recurent, (2)
inversat, (3) citit recurent și apoi inversat, și în fine, (4) inversat
și apoi citit recurent. Transformările vor fi volatile (se vor
petrece pe o copie a materialului original, acesta rămânând
nealterat) și se vor aplica direct la nivelul valorilor brute ale
planului respectiv de analiză. De exemplu:


pentru obținerea unei versiuni recurente a planului melodic,
înălțimile MIDI ale tuturor sunetelor din fragmentul muzical
sursă vor fi citite „de la coadă la cap”;



pentru o versiune ranversată a aceluiași plan, se calculează
înălțimea/valoarea MIDI „axă” – procedura constă pur și
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simplu în obținerea mediei ponderate dintre maximul și
minimul melodic (ponderea fiind expunerea ritmică totală a
fiecărei înălțimi) – și se procedează la citirea cu sens
schimbat a tuturor intervalelor melodice care se formează
între axă și fiecare sunet din fragment;


pentru o recurență ritmică, toate fracțiile implicate în
fragmentul melodic vor fi citite de la dreapta la stânga;
ș.a.m.d.

De menționat că, din rațiuni de conservare a resurselor
de calcul, vom omite acele scenarii care fie nu sunt foarte
frecvente în literatura muzicală, fie produc perechi de fragmente
melodice în care similaritatea devine pur noțională. Astfel stând
lucrurile:


nu vom aplica niciunul din aceste procedee la nivelul
planului gravitonic;



nu vom aplica procedeele defalcat: nu vom testa, de pildă,
similaritatea unui fragment dat, cu o variantă a sa obținută
prin ranversare melodică și recurență ritmică; prin excepție,
vom lua în calcul întrebuințarea selectivă a unui procedeu,
altfel spus, utilizarea sa asupra unui singur plan – care, cel
mai adesea, va fi cel melodic;



vom omite cu bună știință inversarea intervalică (înlocuirea
fiecărui interval din fragmentul melodic cu răsturnarea1 sa,
de exemplu, secunda mare cu septima mică, terța mică cu
sexta mare, etc).

Întrucât similaritatea directă este mai ușor de decelat de
ascultător, și în consecință mai pregnantă, fiecare procedeu de
Într-un interval sau acord, mutarea celui mai grav sunet la octava
superioară, sau a celui mai acut sunet la octava inferioară; vezi și:
Gheorghe Firca, Dicționar de termeni muzicali, București, Editura
științifică și enciclopedică, 1984, p. 406;
1
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transformare aplicat fragmentului original va atrage după sine o
atenuare a scorului de similaritate obținut. Astfel, o pereche în
care recurența fragmentului melodic sursă este identică cu
fragmentul țintă va obține un scor (final) de similaritate mai mic
decât o pereche în care fragmentul sursă, netransformat, este
identic cu fragmentul țintă.
Detecția automată a similitudinilor dintre două surse
melodice distincte poate constitui, incontestabil, un prețios
instrument de lucru în mâna muzicologului care urmărește să
stabilească grade de înrudire la nivelul unui fond general de
opus-uri – și, prin aceasta, apartenența respectivelor muzici la
un corp comun de trăsături stilistice. În ce ne privește însă,
suntem mai interesați de valențele acestui algoritm atunci când
este utilizat în interiorul aceleiași surse – altfel spus, ne
preocupă mai degrabă similaritățile selective observabile în
cadrul restrâns al unui material muzical dat.
În acest sens, procedurii îi poate fi dată o utilitate
imediată ca adjuvant. Altfel spus, dacă o aplicăm asupra unei
melodii împărțite deja în secțiuni și sub-secțiuni pe baza altor
criterii – de pildă, pe baza unei metode euristice pe care o voi
detalia cu altă ocazie, metodă ce aproximează gradul de
importanță a fiecărui sunet dintr-o melodie dată1; cele mai
importante sunete, astfel descoperite, capătă apoi rolul de
joncțiuni, sau „pietre de hotar” – procedura noastră de detecție
a similitudinilor poate stabili în ce măsură un segment formal se
află într-un raport de consecvență cu un altul (care îi este
antecedent).
Mai interesant încă, algoritmul poate fi folosit ca atare,
ca un mecanism de sine stătător, scopul acestei abordări fiind
acela de a creiona o schemă formală a melodiei date în baza
filiației dintre diversele sale părți componente. În lipsa altor
jaloane sau marcatori, algoritmul va fi nevoit sa opereze „în
Algoritmul este descris deja în teza mea de doctorat, dar iau în
considerare și publicarea sa separată.
1
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orb”, făcând uz de o „fereastră culisantă”1, o metodă de căutare
clasică, utilizată în programarea dinamică2. Fereastra culisantă
este, în esență, o procedură de tip „forță brută”3, și în
consecință reclamă o cantitate semnificativă de resurse de
calcul. Concret, în baza unui număr de evenimente melodice
specificat inițial, se va stabili, la începutul traiectului melodic
dat, o porțiune fixă – fragmentul sursă – care va fi „căutată”
apoi în restul melodiei, avansând căutarea cu câte o porțiune
identică – producând, practic, fragmente țintă volatile – până se
atinge punctul terminus al succesiunii de înălțimi date. Apoi
fragmentul sursă „avansează” după ultimul sunet al poziției sale
anterioare, și căutarea se reia, de data aceasta cu noul
material. Procesul se repetă până când fragmentul sursă
ajunge la o distanță mai mică decât lungimea sa, față de
capătul melodiei. De notat că descrierea de mai sus este pur
informativă, ea reprezentând doar implementarea „naivă” a
procesului. În realitate, vor exista reguli de optimizare care vor
redimensiona „din mers” fereastra de căutare, și/sau o vor muta
de manieră non-secvențială, în funcție de rezultatele găsite deja
– îmbunătățind astfel atât timpii de execuție cât și rezultatele
obținute.
La finele operației, fragmentele adiacente cu scoruri
mari de similaritate sunt grupate în secțiuni mari. Fragmentele
însele vor constitui, semantic vorbind, subsecțiunile liniei
melodice date. Evident, fidelitatea reprezentării formale crește
odată cu micșorarea numărului de evenimente melodice care
compun inițial fereastra culisantă, însă totodată crește și
numărul de operații necesare – și, implicit, resursele de calcul
reclamate.

Sliding window (eng); vezi și: https://medium.com/outco/how-tosolve-sliding-window-problems-28d67601a66.
2 Dynamic programming (eng); vezi și:
https://www.educative.io/courses/grokking-dynamic-programmingpatterns-for-coding-interviews/m2G1pAq0OO0.
3 Brute force (eng); vezi și:
https://www.webopedia.com/definitions/brute-force.
1
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Cele de mai sus reprezintă probabil punctul terminus al
unei căutări a perfecțiunii logice, al unui efort către obținerea
unei fiabilități și obiectivități extreme a actului de analiză
muzicală ce a demarat, informal, în a doua jumătate a secolului
trecut. Nu mă refer, firește, la algoritmul de mai sus – care încă
trebuie validat prin implementare, și prin multe, nesfârșite
sesiuni de teste – ci la faptul însuși că tehnica de calcul de
ultimă generație a ajuns să fie pusă în slujba unor obiective
precum stabilirea alcătuirii formale a unui fragment muzical dat.
Pentru că preocupările mele nu sunt nicicum izolate, iar
demersul de față nu este un pionierat (cel puțin nu în plan
internațional). Ce-i drept, algoritmul și abordarea de mai sus
sunt originale, ele îmi aparțin în totalitate. Însă analiza muzicală
(inclusiv calculul similarității melodice) se bucură în ultima
vreme de un interes ingineresc crescând, și mă limitez la a
menționa studiile conduse de Greg Aloupisy și Stefan
Langermanx1.
Bineînțeles, fenomenul nu se limitează la zona criticii, el
fiind deja foarte prezent în creația muzicală. Este încă neclar în
ce măsură sunt benefice, pe termen foarte lung, și într-un
context general-uman, aceste tendințe către tehnologizare,
algoritmizare și raționalizare extremă – către mașinizare, în
ultimă instanță – a unor întreprinderi umane considerate a fi,
până nu demult, reflexii ale spiritului, și manifestări ale
inefabilului. Însă bănuiesc că nici nu vom afla, cel puțin nu în
timp util. În întreaga sa istorie, evoluția tehnologică a speciei
homo sapiens a precedat-o cu mult pe cea psihologică sau
comportamentală.
Bibliografie și webgrafie
ALOUPISY, Greg; FEVENSZ, Thomas; LANGERMANX, Stefan et al,
„Algorithms for Computing Geometric Measures of Melodic Similarity”,
în Computer Music Journal, vol. 30, 2006, p. 67-76.
BUCHHOLZ, Werner et. a., Planning a Computer System, New York,
1962.
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SUMMARY
Claudius Iacob
Computer - aided musicology
An original algorithm for approximating
the degree of similarity of two arbitrary melodic profiles
The degree of similarity of two given melodic fragments can be
approximated using an O(n) complexity algorithm, which
retrogradely compares the ratios between a current sound and
all those before it (not exceeding an imposed calculation limit,
the "analysis window"). The two melodic fragments to compare
are previously divided into three primary flows: intonational,
rhythmic and gravitonic (a linear approximation of the
intonational hierarchy that governs the fragment). In order to
force the three pairs of homologous streams to have,
respectively, the same number of elements, mediations
(replacement of two adjacent elements with their average) or
interpolations can be performed. For each sound analysed, its
relation to the previous sounds shall be noted using a grid of
three possible values ("identical", "more" or "less"). The strings
thus obtained are serialized in binary, and processed by simple
arithmetical operations.
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ANIVERSĂRI
Maia Ciobanu

Metafore muzical-poetice
în creația camerală a Maiei Ciobanu:
PIAN EXCESIV II1
Loredana Baltazar
Vă invit la un scurt exercițiu de imaginație. Să ne
închipuim, pur și simplu, starea de geniu a unui tânăr care,
înainte de a depăși pragul acestei lumi, IMPROVIZEAZĂ, logic,
înlănțuiri de cuvinte! Și nu oricum, ci liber de orice alte posibile
Comunicare susținută la simpozionul din 27 mai 2022, în cadrul
Săptămânii Internaționale a Muzicii Noi, București
1
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surse de inspirație apte de a-l închista într-o „cochilie” formală.
Pentru că asta și-a dorit să facă Tudor Mihai Cazan când a
scris uluitorul volum Improvizez l i b e r t a t e, explicând:
„Fiecare poezie m-a căutat și am căutat-o peste paginile de
hârtie. Aici sunt răni, bucurii, angoase, joc. Improvizez libertate
pe un teren fantastic, într-un joc perfect echilibrat, controlat de
Eu-ul meu. Improvizez continuu.”.
„M-agăț de cuvinte scheletice / întâmplătoare / desprind
realitatea de necesar / și o străbat ca pe un vis / la limita dintre
logică și lumină. / Imagini / forme reci; / e-atât de frig, / încât îmi
simt căldura gândurilor”, se destăinuie Tudor Mihai Cazan. Mai
presus de sensul cuvintelor sau de mesajul lor, versurile
poeziilor sale sunt dotate cu acea doză de muzicalitate capabilă
sa inspire creatori din alte domenii, iar figurile de stil precum
metonimia, comparația, suita de personificări, înzestrate cu
epitete și plasate în contexte metaforice sau chiar
hiperbolizante, conferă o aură specială textului poetic a cărui
încărcătură o amplifică exponențial. Cumva, foarte tânărul
Tudor Mihai Cazan și-a asumat, firesc, virtuțile vizionarului-poet
grec din care urmau să se defalce treptat figura mistagogului, a
poetului-artist, dar și cea a filosofului sau prezicătorului. „Vates,
posedatul, entuziastul, furiosul (…), știutorul” (…) „își asumă în
mod necesar libertatea jocului cultural”, al cărui șuvoi
imaginativ, perfect descris de Johan Huizinga în celebrul său
Homo Ludens ca „sălbatic și totuși, în același timp, sobru”
uimește, intrigă, ridică întrebări, insinuează posibile răspunsuri,
construindu-și, uneori exploziv alteori imploziv, bastionul unei
lumi aparte. „Dați-mi un punct de sprijin și răstorn universul /
Istoriei galaxiei noastre să-i schimb mersul / Ce-ar fi ca totul să
se opună sie însuși / Materia antimaterie ar dispărea anulânduși / opusul structural și ar fi înghițită-n vidul cuantic / Lipsa de
formă ar da naștere unui Nimic gigantic.”
Poeziile lui Tudor Mihai Cazan sunt înzestrate natural cu
o curgere firească, sensibilă și, totodată, implacabilă, de parcă
am asista la o operație chirurgicală pe cord deschis, la limita
dintre viață și moarte sau, mai bine zis, la granița trecerii dintrun univers în altul. În ansamblul frazei, înlănțuirea cuvintelor a
depășit caracteristicile unui joc, transformându-se într-un
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edificiu ce pare a parcurge, mimetic, diferite stări de agregare.
Și aici intervine o întrebare esențială: ar putea fi capabilă
Muzica, Arta Sunetelor, să împărtășească starea de grație a
versurilor, să intervină, complementar, în fenomenologia
comunicării artistice, remodelând semnificația cuvintelor și
conotațiile simbolice ale digresiunii poetice? „Pentru cel ce
ascultă”, consideră psihanaliștii Anne și Jacques Caïn, „muzica
are darul de a fi, totodată, de ordinul realului și al
impalpabilului”, iar, în cazul particular al operei – „anumite
versuri (…) au înainte de toate valoare muzicală sonoră,
indiferent dacă sunt sau nu explicabile în arie”.
Așa cum una sau mai multe strofe, deseori diferite ca
sens expresiv, se pot „adapta” aceleiași melodii este evident că
și același discurs literar poate fi calchiat în variate reprezentări
poetic-muzicale, în care Sunetul este proiectat să traducă sau
să reinterpreteze, personalizat, Cuvântul sau diverse zgomote
ori alăturări de litere, subliniindu-le ori modificându-le, parțial
sau chiar total, sensul inițial. „Funcția recunoscută a muzicii a
fost întotdeauna cea a unui joc social nobil (…), punctul lui
culminant fiind găsit adeseori în exercitarea uluitoare a unei
virtuozități excepționale”, afirma același Huizinga în Homo
Ludens.
Revenind la exercițiul de imaginație pe care l-am propus
anterior, urcăm acum o treaptă suplimentară la nivel
conceptual, portretizând nucleul unei familii pentru care A FI
ÎMPREUNĂ a însemnat o impresionantă împărtășire interartistică. Versurile, deseori premonitorii, ale lui Tudor Mihai
Cazan au constituit „canavaua” pe care mama sa,
compozitoarea Maia Ciobanu a „brodat”, în 2004, lucrarea
PIAN EXCESIV, o piesă mixtă care suprapune trei elemente
diferite: pianul, muzica electroacustică și poezia, pentru ca,
ulterior, tatăl lui, inginerul Tudor Florin Cazan să înveșmânteze
vizual întregul produs artistic printr-o suită de cadre ce conferă
ideaticii fonice o amplitudine cinematografică.
Primele minute ale acestei piese în această formulă
sintetică sonor-vizuală, combină cele trei planuri inițiale într-un
tipar al semnificaţiilor ce se recrează reciproc, fuzionând cu cel
de-al patrulea plan, al imaginii. Timbral, sonoritatea naturală a
46
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pianului, căreia i se adaugă cea prelucrată de sursele
electroacustice și cea a vocii recitatorului se juxtapun și
suprapun într-o derulare dramaturgică aerată. Secțiunile
macrostructurale sunt delimitate și vizual prin inserții de imagini
statice sau dinamizate, în funcție de starea de agregare indusă
de semnificația cuvintelor sau/și de viteza succesiunii sunetelor.
De la soliditatea asamblărilor acordice specific pianistice la
aspectul cvasi entropic al libertății particulelor sonore prelucrate
electroacustic – o posibilă interpretare a elementelor stării
gazoase, fluidul poetic-muzical traversează peisaje ce
alternează tensional așa cum, în paralel, scenariul vizual
implică imagini contrastante, de la sugerarea modelului
cosmologic al Universului intergalactic, în perpetuă schimbare,
până la ilustrări ale conceptului de monumentalitate printr-un
decor de dimensiuni grandioase.
„Coperțile” piesei, dintr-o aceeași poezie – Glorie și sex
– acordă întregii desfășurări un aspect unitar, deși conținutul
muzical – ca și cel vizual – este într-o continuă evoluție.
Dinamica aglomerărilor fonice, multiplicate repetitiv, în
concordanță cu versurile de debut focalizate pe „privirile
fărâmicioase” ce „scormonesc în deșertul metalic”, apăsate de
„spaima genială” care „își temporizează cu precizie violența”
sunt contrapunctate aparent de imaginea, treptat dezvăluită, a
imuabilității „peisajului anesteziat”, în culori reci. Acest
contrapunct sonor-imaginativ este, de altfel, generalizat pe
parcursul piesei, evoluția traiectoriilor vizuale schițate de Tudor
Florin Cazan corespunzând, mai degrabă, caracteristicilor unei
procesualități fluctuante, cu trimiteri psihologice, din care nu
lipsesc flash-urile și reprizele cromatice variat dimensionate,
utilizând tonuri calde cu tente de intensități diferite. Mijlocul
lucrării este dedicat autografului poetic al lui Tudor Mihai
Cazan: „Nu sunt liber, / dar pot greși cu exactitate – precis ca
detaliile vieții.”, într-o delicată simbioză cu pasaje acordice care
întrețin o atmosferă onirică. Procesele transformaționale nu
angrenează, totuși, imaginea ființei umane așa cum o afirmă
insistent primele versuri din debutul lucrării, ci plonjarea în
subconștientul guvernat de „spiritul intuitiv” și „Aleatoriul” din
poezia Vraiște, ca „singura condiție a echilibrului universal”.
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Abia „Nimicul gigantic” ce încheie, teoretic, excursul poetic
introduce, fulgurant, figura umană, într-o scenografie
suprarealistă impozantă, care o covârșește și o anihilează,
totodată.
Scriitura componistică evidențiază pregnanta mobilitate
a aparatului pianistic, valorificată la maximum. Pendulând între
densitate și rarefiere, algoritmul de arhitecturare a discursului
muzical menține deschise granițele dintre expresionism și
neospectralism, caracterul modulatoriu amprentând atât
interiorul fiecărui calup stilistic, cât și comuniunea dintre
acestea. Succesiunea momentelor fonice se realizează vizibil
sub imperiul unei concepții evolutive, iar reglementările
temporale aplicate asupra materialului muzical dezvăluie pas cu
pas, cronologia evenimentelor. Interesant este faptul că Timpul
alocat fiecărei secțiuni este investit cu o teatralitate proprie,
amplificată prin suprapunerea partiturii pianului solist cu
parcursul mediului electroacustic şi cu versurile introduse în
momentele cheie ale piesei. Polifonia temporală rezultată din
această suprapunere reconfigurează potențialul expresiv care,
în funcție de aportul fiecărei intervenții solistice/
transformațional-electroacustice/actoricești, este redimensionat,
prin tripla particularizare a cronologiei imanente obiectului
muzical. Iar fiecare dintre cele trei forme distincte de tălmăcire
interpretativă – încredințate pianistului, mediului electroacustic
și actorului – își reunesc individualitățile într-un traseu
emoțional cu impact imediat asupra auditoriului.
Ambientul fascinant al PIANULUI EXCESIV, a cărui
plurivalență semantică își are rădăcinile în coagularea celor
două componente principale: lirismul dramatic al lui Tudor Mihai
Cazan și logosul sonor vibrant al Maiei Ciobanu, deasupra
cărora gravitează, inventiv, fantezia coloristică a lui Tudor Florin
Cazan, creionează acea poveste de o reverberantă forță
lăuntrică față de care este aproape imposibil să nu rezonezi
subtil. Relieful confesiv al exprimării sonore, întregul bagaj
semantic acumulat prin conexiunile poeziei cu muzica și
comunicarea vizuală, traseul tensional în contină remodelare
traduc, în fapt artistic – citând-o pe Maia Ciobanu – „oglindirea
în sine însăşi a unei lumi depăşite de propriile prefaceri”.
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Ultimul „popas” meditativ, ce închide, într-un
semnificativ arc de cerc, întregul reprezentării artistice, invită la
reflecție; „Văd Performanța: / ultimul zeu dependent de
materie”, într-o rostire actoricească golită de potențial expresiv,
completează simbolic viziunea poetică asupra libertății de
exprimare, asupra speranței – poate de un idealism utopic! – că
valorile esențiale își vor găsi locul într-o ierarhie ce depășește
materialitatea imediată, spectacularul exhibat, virtuozitatea
facilă, strălucirea nudă, efemeră, a generalizatei goane după
„aurul” exterior…
SUMMARY
Loredana Baltazar
Musical-poetic metaphors
in Maia Ciobanu’s chamber music: EXCESSIVE PIANO II
Probing the virtual emotional connections between musical
phenomenology and that of poetic image has incited many
artists to creatively explore, over the centuries, the huge
potential of the intersection of the two fields. The sensitive
communion between melody and verse has demonstrated,
each time, its exceptional ability to polarize the attention of the
audience. "Certain lyrics (...) they have first and foremost sound
musical value, whether or not they are explainable in the area,"
says psychoanalysts Anne and Jacques Caïn. And the
composition of the last century has expressively raised,
poetically architecting the structure of the musical text in an
attempt to create a unique sound environment, generator of a
complex of affective states. EXCESSIVE PIANO II
superimposes the specific sonority of a traditional instrument –
the piano – the electroacoustic environment and the human
voice, relating them visually through a chromatic arsenal
capable of redefining them significantly. Result? A symbolic
view of freedom of expression, of real-imaginary duality, of
hope – perhaps of a utopian idealism! – that the essential
values will find their place in a fair hierarchy...
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Concertul pentru trombon și orchestră
de Maia Ciobanu
Carmen Popa
Motto: „Continuitatea creației implică
reinventarea tradițiilor, înnoirea lor prin fluidizare. Ceea ce face
diferența între un stil și altul, între o estetică și alta, între
diferitele personalități și epoci este, de asemenea, cantitatea
noului înglobat, parametrii pe care-i afectează.”
(Maia CIOBANU: Manifest elitist 2016)
Concertul pentru trombon și orchestră, ultimul dintre
opus-urile concertante ale compozitoarei, a fost finalizat în anul
2013. Dedicat lui Barrie Webb - nume fastuos al concertelor și
festivalurilor internaționale, el a fost prezentat de acesta în
premieră, în data de 24 mai 2019, la Sala Radio, în ediția a
XXIX-a a S.I.M.N., în compania Orchestrei Naționale Radio,
condusă de dirijorul Gheorghe Costin.
Firul Ariadnei pe care l-am urmat în demersul nostru
analitic a fost reprezentat, în primul rând, de „cantitatea noului
înglobat” și „parametrii pe care-i afectează”, aspect care s-a
împletit armonios cu cel estetic, al redimensionării temerare a
interferenței Eroicului cu Tragicul – proiectate în balans, în
termeni muzicali pe cât de profunzi, pe atât de actuali. Nu mai
puțin important s-a dovedit fluxul narativ – o constantă stilistică
care încântă. Și nu în ultimul rând, în împletitura unică în felul
său, a intrat și calitatea evocatoare a muzicii, care, de fiecare
dată, învăluie, emoționează, motivează.
Autoarea, care se dezvăluie ca făuritoare de inedite și
sugestive alcătuiri formale, a conceput lucrarea în două părți:
partea I a concertului are funcția unui preludiu-expozeu de
concert, un inspirat preambul al părții a II-a, gândită ca o
continuare a formei de sonată - inițiată în partea I, împlinită în
cea de-a II-a - prin profilarea secțiunilor cu caracter de
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dezvoltare și repriză, conturată la nivel macro-formal ca o
insolită formă de sonată-simfonică concertantă, în cadrul
căreia demersul componistic unduiește în surprinzătoare bucle
evolutive, cu substrat ontic-afectiv. Se evidențiază nu doar
interferențe nuanțate de tipare și genuri, ci și pluristratificări
temporale.
Opțiunea pentru trombon, ca instrument - vedetă,
constituie o alegere neobișnuită dar extrem de semnificativă
prin ideea asumării depline a explorărilor creatoare alternative.
De-a lungul întregului concert, discursul trombonului e o
remarcabilă pledoarie protagonistes, relevând multitudinea și
diversitatea posibilităților tehnice, timbrale, de virtuozitate și
expresie ale acestui versatil instrument.
Începutul părții I se distinge prin apelul strict la percuție:
wood-block – atac în f, cu execuție progresiv mai rapidă,
rezultată din diminuția ritmică tot mai accentuată, toba mică și
tom-tom-urile - cu execuție în tremolo. Acestora li se adaugă
viorile - vioara I solo și vioara a II-a solo, ambele cântând între
căluș și cordar, în registrul acut – generând un efect sugestiv.
Execuția în valori foarte mici (șaisprezecimi și treizecidoimi)
fragmentează în mod accentuat discursul acestora,
împingându-l în zona straniului. Atacul în tremolo
impulsionează debutul arcuirilor expresive ample sau
punctează fraze scurte, asimetrice. Pe acest fond anxios, al
proximitităților timbrale și sonore, esențializat în mesaj și
semantică, își face intrarea trombonul, în registrul grav, pe Si,
cu tremolo ad libitum, urmat de conectarea pe Re – pe care se
și inițiază o emisie ondulată, asemenea unui vibrato de largă
amplitudine. Parcursul inițial al instrumentului solist (de la a
doua jumătate a măsura 9 până la măsura 16 inclusiv),
reprezintă prologul discursului său triplu articulat. Fiecare
segment se distinge printr-un aspect caracteristic: primul aduce
în prim plan fundamentala - ancoră, evidențiată prin repetiție
ritmică diminutivă; al doilea vocalizează în mod spectaculos
discursul trombonului, prin rostirea unor litere (consoane)-silabe
(„R—Sch—H—”), efectuată concomitent cu emisia propriu-zisă,
generând sonorități nu doar inedite, ci cu totul speciale; al
treilea propune sonuri descinzând din universul timbral generos
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al percuției, ca încă o incitantă variantă a exprimării
instrumentale a protagonistului. Atrage astfel atenția, încă din
debut, crochiul irezistibil al trombonului - personaj tulburător,
realizat cu mână de maestru, care impresionează prin concizie:
în doar 7 măsuri se desfășoară un discurs configurat mozaicat,
de o expresivitate densă și o rostire virtuozică, generând un
profil neașteptat, spectaculos, al acestui instrument, rar creditat
ca solist de compozitori (ex.1, p.1-2).

Tema A (măs.17-19) e urmată de o punte percutată pe
re (măs. 20-21) ce țintește al doilea segment al temei - Avar.
(măs. 22-25) – aparținând grupului tematic A. Capul tematic se
bazează pe o interesantă succesiune de intervale melodice
diatonice ascendente, ca un summum de interogații și uimiri
(derulate, într-un ostinato, cu reverberații existențiale), rostite,
în contextul lucrării, mereu în crescendo, imperativ (ex.2, p.2).
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Introdus printr-o punte, grupul tematic B este susținut
doar de o parte a instrumentelor de percuție și este alcătuit din
B1 centrat pe do# (măs. 31-33), prezentat în quasi-tremolo și
B2 - dramatizat nu numai prin același tip de tremolo în
crescendo, ci și prin evoluția melodică rotită în cercul intervalic
al unei terțe micșorate (ex.3, p.2-3).

Secțiunea Expozitivă este completată de o reluare a
materialului tematic din Prolog – un quasi Epilog al Secțiunii
Expozitive, cu funcție de repriză, elaborat diferit prin tratarea
variată, conjugată cu o inspirată tehnică combinatorie (element
tematic A, elemente din segmentul 1 al Prologului, elemente din
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segmentul 2 al Prologului, Tema A, Tema B - aceasta din urmă,
reconfigurată prin intermediul unui aliaj subtil cu profilul 1 din
Prolog – ex.4, p.4-5).

Partea I este structurată bipartit. Secțiunea a II-a este
bivalentă funcțional, clar diferită de prima, prezentându-se, în
primul rând, ca Episod tematic de intens travaliu componistic
și având totodată un rol de liant între prima secțiunea a Părții I
și Partea a II-a. Un prim aspect definitoriu îl constituie faptul că
ea este rezervată aproape exclusiv orchestrei. Al doilea aspect
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semnificativ este reprezentat de lirismul tematic, evidențiat și
mai mult de căldura timbrală a instrumentelor de coarde,
angrenate în bucle imitative eterofone cantabile (asemenea
volutelor din existența - gândirea umană), încadrabile – prin
dinamica evoluției – în cursul arhetipal al rotirii. Rotirea se înalță
însă treptat, într-o spirală a devenirii, chiar dacă, paradoxal,
inițierea circulară melodică, prinsă într-o quasi-incantație
polifonică (eterofonă), urmează cursul descendent-ascendent.
Deschiderea buclelor e aici orientată în sus (substrat arhetipal
feminin, am putea observa noi) și astfel, încărcătura
conceptuală se conjugă firesc cu expresia polisemantică
(particularitate stilistică a autoarei). Se inițiază un domol
perpetuum mobile, în valori de optimi, fluidizat de euritmii, cu
evoluție ascendentă, urmărind cucerirea registrului acut, deci a
dimensiunii verticale, din care va rezulta implicit și extinderea
ambitusului general. E câștigată, de facto, exprimarea
orchestrală plenară. Metafora genezei și devenirii eu-lui, a
înmuguririi și edificării aspiraționale, a verticalizării treptate a
conștiinței, transpare din sensuri – la propriu și la figurat.
Inserarea, în oglindă, a unor incipituri tematice A se conjugă cu
ilustrarea binomului simplu-compus/complex, pe fondul curgerii
melopeei ondulat-eterofone (ex.5, p.6).
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În această reiterare tematică, solistul are intervenții cu
adevărat spectaculoase în registrul acut, în tetracordul superior
al octavei I, arcuind finalul în cădere, pe 10m fa-RE (octava
mică - octava mare), în cantabile. De aceea, intervenția
trombonului, în debutul Secțiunii a II-a, nu conturează doar
complementarități – prin intermediul cărora transpare echilibrul;
ea este solitară, solistul rămânând apoi, până la finalul părții, în
plan secund, într-un fel de așteptare.
E edificatoare, în acest sens, abordarea attacca a părții
a II-a, în care protagonistul revine în forță. Întorcându-ne la
tema lirică a orchestrei, aceasta devine treptat dominantă prin
cooptarea, din aproape în aproape, a tuturor instrumentelor,
procedeu prin care forța sonoră nu rezultă doar din crescendoul general în desfășurare, ci și din cumulul volumelor și totodată
a timbrurilor instrumentale. Texturile sonore diatonice se
conturează expresiv.
Preluarea temei cantabile rotite (în cercul unor intervale
anume, ce se succed continuu) la instrumentele de suflat din
lemn, aduce o nouă extindere a ambitusului, o creștere a
densității sonore și totodată o îmbogățire timbrală, ca și rotirea
deschiderii buclelor, cu sensul ascendent-descendent, deci cu
deschiderea orientată, de data aceasta, în jos (așadar cu profil
Yang). Complementaritatea caracterizează și acest traiect
arhetipal (Yin-Yang), în conjuncție cu tipul cântului rotit. De
altfel,
interșanjabilitățile
arhetipale
(roata,
spirala,
complementaritățile Yin-Yang, precum și adoptarea principiului
iterativ – ca forță motrice a ostinato-ului omniprezent), aduc
plusul lor specific, reliefând perspective noi – inedite deschideri
formale, atemporalitatea, subtilele implicații psihologice ale
repetiției, exprimabile în reînnoite și variate forme, echilibrul.
Marcarea temporală explicită a timpanului, de mare efect
dinamic, induce dramatism. E scurgerea implacabilă a timpului,
cu accente tragice.
Freamătul pianului (preluat de la corzi – vl I, vlc 1,2),
care se alătură tutti-ului, în registrul grav, conferă profunzime
dezbaterii (ex.6, p.14-15-16...).
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Accelerarea tempo-ului (Piu mosso, măs. 91, p.15),
dublată de dinamizările ritmice și de aglomerările cromatice în
cadrul unor intervale mici, accentuează noile valențe dramatice
ale temei – cu expresive reiterări incantatorii. Intrările succesive
ale cornilor (în măs. 97, p.12), respectiv ale trompetelor (în
măs. 105, p.14) îmbogățesc armonia de ansamblu. Sporirea
intervențiilor cu caracter improvizatoric, pe sunete date dar
prezentate într-o ordine aleatoare, la vioara a II-a (pe
segmentul de vârf al octavei I continuând cu segmentul de bază
al octavei a II-a), urmată de clarinet (octava a II-a), vioara I
(octava a II-a) și pian (octava a III-a), – toate se înscriu într-o
semnificativă traiectorie ascendentă (ex.7, p.18), care incumbă
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libera exprimare, susținută printr-o formulă de împletire în tutti
a energiilor creatoare.

Procesul este expansiv, de acumulare. Creșterea e
impresionantă, atingând, la final, apogeul. E sentimentul plenar
– sublim în esența sa - al atingerii unui prag vital, acela al
descoperirii și afirmării propriei conștiințe, implicit al
transcenderii către o entitate superioară, ca principiu cauzal
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originar. Ascensiunea înspre Înalt schimbă perspectivele,
generând revelații. Climaxul e succedat de un cluster diatonic
pe Mi (cuprins în consonanța perfectă a 8-vei), ce aduce o
rarefiere bruscă a densității, produsă simultan cu o diminuare a
intensității (forte-piano), sugerând un respiro reflexiv înaintea
intrării propriu-zise în joc, odată cu debutul părții a II-a. E
reflectată muzical, în mod atât de inspirat – prin cluster-ul
diatonic, cu fine irizări cromatice, cristalizate în consonanța
perfectă a 8-vei pe Mi - o nouă stare a spiritului, relevată în
secțiunea finală (ex.8, p.18)
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- metaforă sumativă a asumării ideii de depășire
continuă a propriilor limite, dintr-un autentic imbold eroic (ca o
condiție sine-qua-non a evoluției și împlinirii personale),
moment de relansare a unui proces magnific. Prin cele două
secțiuni ale sale, partea I oferă astfel două blocuri tematice
distincte, bogate în semnificații, creatoare de emoție.
Partea a II-a ne introduce abrupt în Dezvoltarea de
amploare, cu caracter improvizatoric, uzitând idei și teme
enunțate în Preludiul-expozeu, precum și altele noi, ce se
desfășoară într-un pronunțat spirit ludic. Fiecare nouă
spirală/rotire - etapă a elaborării înseamnă o depășire în
profunzime,
complexitate,
virtuozitate,
o
abordare
neconvențională/inedită a intervențiilor solistice sau/și
orchestrale, într-o întrecere uneori încleștată, prinsă în corzile
unei retorici devenite imperativă, alteori marcată de imbold
estetic și de fascinația jocului (se disting intervențiile inspirate și
spectaculoase în interpretare ale protagonistului). Abordările
sub specie ludi - atât ale solistului cât și ale orchestrei - se
desfășoară într-un emulativ spirit variațional, aspect ce induce o
amplă dar în același timp o semnificativă deschidere formală.
Spre finalul Dezvoltării se conturează o quasi cadență cu statut
special, apoi identificăm Repriza, după care ne reîntâlnim cu
același tip de cadență, dar cu unele aspecte marcate și mai
pronunțat de aleatorism și de fluidizante interferențe culturale.
Nu contează doar partitura – rolul – ci și, într-o măsură
semnificativă, actul re-creator. Conceptualizările transpar
dincolo de prim-planul ludic captivant, de muzica însăși:
proiecția paradigmei sinelui - zbaterile acestuia, abisurile
intuiției, spirala aspirațiilor, suflul focului sacru, condiția
speranței, încrederea în sine intră în rezonanță cu revigorarea
spiritului de a lupta, de a rezista. Toate sunt procese deductibile
din text. Spre deosebire de prima parte a concertului, partea IIa are, mai degrabă, structura unui monolit, care doar la o
analiză minuțioasă ne relevă secțiuni-subsecțiuni-segmente,
bine sudate între ele. Trecerea în revistă a schemei formale
generale, e totuși relevantă în ecuația întregului.
Secțiunile majore sunt: I) Secțiune cu caracter de
Dezvoltare (măs.1 – măs.114; cadența quasi-recitativ-lamento
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măs.95 - măs.103); II) Secțiune cu caracter de Repriză
(măs.115 – măs.144); III) Coda evolutivă, cu funcție de a 2-a
Dezvoltare (măs.145 – măs.173); cadența atipică – quasirecitativ-bocet a solistului (măs.174 – măs.206); IV) Statusquo final meditativ (măs.207 – măs.214).
Cu o densitate ideatică consistentă, ingenioasă,
susținută de una sonoră elaborată și flexibilă, secțiunile
definitorii ale actului secund al concertului oferă un cadru ideal
de punere în valoare a potențialului expresiv, virtuozic și de
comunicare al trombonului solist. În spiritul tendinței de a spori,
în termeni cât mai aleși și diverși, calitatea expresiei acestuia
(în primul rând), precum și gradul de complexitate și virtuozitate
al discursului dar și pe cel de libertate și originalitate promovat
prin deschiderile aleatoare conjugate cu calitatea improvizației,
toate elementele tematice intrate în procesul efervescent al
elaborării,
toate
desfășurările
din
cadrul
acestor
secțiuni/segmente, se metamorfozează în sensurile menționate.
Intrând în logica unei abordări sistematice, în cadrul
secțiunii cu caracter de Dezvoltare, se observă, într-o primă
fază, transformările evidente ale Temei A, în sensul augmentării
progresive (pe întreg parcursul Dezvoltării, nu doar la început) a
salturilor intervalice - aspect ce aduce cu sine plusuri de
dificultate în interpretare și impune o flexibilizare accentuată a
discursului solistic. Suita atât de sugestivă de intervaleîntrebări-uimiri, ce reprezintă primul segment al temei A devine,
la un moment dat, în debutul Dezvoltării, o succesiune
repetitivă de disonanțe absolute. Așadar, se schimbă mesajul!
Incipit-ul tematic A generează noi idei cu caracter tematic, care
au un curs mult mai dens, mai sinuos, brăzdat de salturi
intervalice mari (13m ascendente), aducând apoi în arsenalul
exprimării, agile glissando-uri, care au drept
momenteinterludiu, pasaje ornamentale de virtuozitate (cu evoluție
cromatică semicirculară complementară, pe spații mici, cu minievadări în sens ascendent, înscrise în spirală), preluate din
desfășurările orchestrei, din partea I (sunt preluări ale unor
elemente tematice). Edificator este ex.9 (măs.6 - măs.13, p.2021).
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Această inedită idee - C, cu reală pregnanță tematică,
decurgând totuși din ideile tematice existente, expusă la
începutul Dezvoltării, are un final spectaculos, asigurat de
glissando-ul ascendent ad libitum al trombonului. În discursul
panoramat al solistului din această secțiune, intervin mai des
momente demonstrative de improvizație rapidă în alternanță cu
salturi mari, cu pasaje ornamentale de virtuozitate și glissandouri de efect. Texturile bazate pe clustere suprapuse se întețesc,
unele dintre acestea evoluând în sensul unei interesante
dinamici interioare, manifestate într-un spațiu inter-rotit, spațiu
în care mișcările semicirculare-circulare, cele dintâi derulate în
sens complementar, se întrețes cu linii improvizate, generând,
în exterior, o expresivă mișcare ondulată (ex.10, măs.26, p.2223).
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Traiectoriile ascendente, de tip scară, din Dezvoltare,
distribuite în nuclee disonante (de semitonuri), se desfășoară,
de asemenea, pe fondul unor texturi de clustere suprapuse
(unele bazate pe o dinamică inter-rotită, improvizată, cu contur
ondulat), fiind susținute, cu strălucirea timbrală caracteristică,
de instrumentele de suflat (trp., cl., ob., fl.), în diferite combinații
(ex.11, măs.18 - măs.23, p 23-24) care îmbogățesc și dau
consistență texturilor. Ascensiunea și timbrul pătrunzător
imprimă o altă vibrație și tind spre orizonturi transcendente.
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O altă apariție tematică relevantă derivă din elemente
ale secțiunii B, supuse travaliului variațional prin adoptarea
modului de emisie flatterzunge, generând o deplasare
tensionată a solistului în registrul grav (în octava mare), aflată
sub presiunea fluidului magnetic, asemenea un marș forțat. E o
metaforă izbutită a luptei surde, de rezistență cotidiană, cu forțe
care (ne) marchează iremediabil existența, care induc, în mai
multe sensuri, starea de ancorare sau captivitate – gravitația,
inerția, forța centripetă sau dimpotrivă, cea centrifugă... Această
nouă apariție tematică are caracter de sinteză; ea însumează în
același discurs nu doar profilul său inedit, ci și, în subsidiar,
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mișcarea rotită asociată cu linia ondulată, care se înscrie, din
timp în timp, printr-un pas-evadare, în spirală. În aceeași frază
a solistului, se succed segmente improvizatorice rapide,
intervale-întrebări-mirări/uimiri cu caracter ostinat și reiterări ale
„marșului forțat” (măs. 24-27). Acesta apare transpus, în cele
din urmă, în octava mică, cu atingerea eliberatoare a lui la1,
potențată de intrarea pianului, pe un flux energetic complet
schimbat - expansiv, susținut de șarjele ascendente explozive,
în glissando ale acestuia (ex.12, măs.40-măs.47, p.26-27).

Aceeași Dezvoltare devine spațiu de dialog spectaculos
între corzi, instrumente de suflat și pian – având drept vehicule
de comunicare, formule ornamentale inspirat concepute,
interferate de glissando-urile exuberante ale pianului. O altă
trăsătură stilistică ce merită subliniată este translatarea temelor
solistice, oricât de dificile ar fi, la diferite partide ale orchestrei.
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Așa de pildă, ultima apariție tematică e preluată, cu mult
succes, de violoncele, în timp ce trombonul-solist capătă aici un
rol inedit de acompaniator, coborând până la Sol din abisala,
deja, contraoctavă.
O altă idee deosebită din cadrul Dezvoltării e aceea a
prezentării variate și totodată în oglindă a Temei A, urmată de o
tratare inedită a surprinzătorului profil, punctat cu incipit-uri ale
A-ului inițial, pe arcuirile în glissando-uri gravitaționale, de data
aceasta, ale trombonului (ex.13, măs.75-măs.86, p.34-35)

Un segment cu totul special e cel ce se prezintă
asemenea unei quasi-cadențe solistice, într-o primă apariție,
rezervată doar exprimării prin intermediul glissando-urilor ad
libitum, cu parcurs sinuos, cu traiectorii descendente, percepute
ca o tânguire prelungă, cu accente tragice, a vocii umane.
Ținând cont de aceste sonorități deosebit de expresive,
fragmentul poate fi interpretat în cheie vocală – aceea a unui
vibrant recitativ. Reiterăm aici același spirit al înnoirilor,
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menționat în Manifest elitist 2016 pe care l-am extras în motto.
În cheia lui se evidențiază reconversia genurilor, în special din
cele vocale în instrumentale, împletind structurile de tip cult cu
tiparul folcloric. Astfel, tradiționala cadență solistică devine, prin
structură, funcționalitate și mesaj, recitativ instrumental de tip
lamento, metamorfozat mai apoi, în quasi-cadența a II-a, într-un
tulburător bocet. E un moment de maximizare a capacității de
exprimare-comunicare
demonstrate
cu
măiestrie
de
protagonistul care, în acord cu compozitoarea, unește, în mod
pe cât de inspirat pe atât de iscusit, „vocea” instrumentului cu
insăși vocea sa (ex.14a, măs.95 - măs.103, p.38-40),
conturând-o ca voce – la modul ideal, în bocet.

Finalul Dezvoltării e rezervat motivului scării cromatice
ascendente. El alternează cu cel al mișcării circulare (cu
expansiune în spirală), asociate cu linia ondulată, înscris pe
aceeași traiectorie ascendentă. Ascensiunile nu mai sunt
continue, ele se frâng, apoi se relansează din nou, mereu
impulsionate de glissando-urile impresionante (efervescente)
ale pianului, efectuate pe întreaga claviatură, în spirit
concertant, susținând plenar ascensiunea în sine (ex.15
măs.110 - măs.112, p.43). Simbolică imagine artistică.
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Repriza variată este anunțată de elementele tematice
ale segmentului 1 din Prolog. Intervalele-întrebări-uimiri (toate
devenite compuse) din Tema A nu mai sunt prezentate de solist
în suită, ci în alternanță cu inserții de improvizații rapide,
plasate fie în registrul grav (în octava mare), fie în cel acut (în
cheia sol, în octavele I și a II-a). În Repriză sunt preluate șarjele
debordante ale pianului din Dezvoltare, asemenea unui leitmotiv în glissando, în f, ce energizează desfășurările. În ceea
ce privește orchestra, texturile acesteia au în alcătuire clustere
(la corzile grave), acorduri de 5te și 2de (la corni) și scări rotite,
dispuse eterofon, cu sens general ascendent, la viori, apoi la
viole. Sunt reluate apoi, ad litteram, segmentul 3 al Prologului,
urmat de segmentul 2, cel cu efecte speciale (vocalizarea
emisiei) și din nou segmentul 3 – cu profilul său percutat. Este
reiterată deci, în termeni pe cât de obiectivi, pe atât de muzicali,
capacitatea versatilă a trombonului.
Coda evolutivă, cu funcție de a 2-a Dezvoltare începe
cu motivul scării rotite, cu evoluție generală ascendentă și care
translatează de la viole la instrumentele de suflat din lemn; la
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început doar la flaut, apoi și la clarinet și oboi, pentru ca, în cele
din urmă, să coboare la fagot. E un sens descendent manifest.
Pe acest fond, trombonul are intervenții ornamentale pasagere,
estetizând contextul, lansând totodată și în această a doua
Dezvoltare, cu caracter concluziv, motivul intervalelor-întrebăriuimiri – un veritabil leit-motiv al concertului, posibil de asociat,
dincolo de cuvinte, cu imaginea de real impact psihologic al
textului poetic al lui Tudor Mihai Cazan (...). Cea de-a doua
quasi-cadență a trombonului, instalată la finalul acestei secțiuni,
se metamorfozează, după cum am menționat deja, într-un
tulburător bocet, îngânat solo, în glissando, ad libitum, de
vocea trombonului. pe armonia atât de sugestivă, emisă – cu
efect de ecou - a unei cvinte perfecte – singura armonie
considerată strict autentică, din folclorul românesc. Sunt
momente de virtuozitate improvizatorică de excepție, cu
autentice efecte timbrale (specifice ethosului folcloric), în care
inspirația, intuiția precum și capacitatea de a gestiona libertatea
de exprimare (și nu numai) – la modul absolut, într-un cadru dat
totuși - sunt calități de referință (ex.14b, măs.174-măs.178,
p.58-59).
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Originala, uimitoarea
cadență e urmată de o
subsecțiune rezervată orchestrei, în care primează sonoritățile
instrumentelor de suflat, ultima – în aritmetica formei - cu rol de
acumulare, în cadrul căreia evoluțiile repetitive, metronomice,
izoritmice de la un moment dat, se asociază cu creșterea
densității sonore, pe un amplu crescendo, texturile constituind
fondul eufonic – acea oază diatonică de liniște - deasupra
căruia trombonul mai brodează, cu agilitate, frânturi cromatice
ornamentale și lansează întrebări.
Status-quo-ul final e impresionant. Pe cluster-ul
cromatic compact, instalat la instrumentele cu corzi – cuprins în
consonanța perfectă de data aceasta a unei cvinte perfecte - în
sempre piano, ce se interferează cu cele de la pian (în registrul
grav, în f), respectiv cel de la corni (tot în registrul grav, în mf),
trombonul solist excelează în intervenții dantelate, în glissando,
urmate de salturi ascendente spectaculoase care, în ansamblul
lor, scad treptat în intensitate - de la f, la mf, apoi la p ajungând
la pp. Rămân în scenă corzile (vioara I, vioara a II-a, viola și
violoncelul), reiterând cluster-ul (între la – mi 1) final, în timp ce
trombonul abordează improvizatoric emiterea aerată de
flajeolete, în formule repetitive, pierzând progresiv din
intensitate, până la dispariția în eter. Ecourile eterofone
învăluie, transfigurează. Cluster-ul cromatic, cuprins în cercul
irizărilor consonantice ale cvintei perfecte, nu e doar un ecou, e
imaginea chintesenței întregului (ex.16, măs. 210-214).

Finalul reflectă un spectacol interior profund,
spiritualizat, înscris în transcendent. Asemenea sonorităților din
finalul Părții I, și cele înscrise în finalul Părții a II-a oglindesc o
stare a spiritului – imuabilă, impalpabilă, esențială.
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Reunirea energiilor expansive cu cele trădând un
puternic magnetism (marșul forțat al trombonului – ca
personaj), împletirea fluidului ritmic și/sau a celui energetic, cu
imponderabilele ornamente sau texturi (în special cele
spectrale, diatonice, chiar și cele cromatice prinse în cercuri
consonantice
perfecte),
completate
cu
ascensiunile
eliberatoare, cu deschideri spre transcendență
ale
instrumentului solist – trombonul, căruia i se alătură și pianul,
se înscriu într-un alt cerc – cel al celor cinci elemente, care
conferă echilibru, complexitate și intensitate muzicii Maiei
Ciobanu.
Cu o structură formală inspirat adaptată muzicii actuale,
lucrarea remodelează tipare, surmontează condiții, oferă
alternative remarcabile de a performa, în toate sensurile și la
cele mai înalte exigențe.
SUMMARY
Carmen Popa
Concerto for trombone and orchestra by Maia Ciobanu
The last of the composer's concertant works was completed in
2013. Dedicated to Barrie Webb – lavish name of international
concerts and festivals, the concert was world premiered by him
on May 24, 2019 at the Radio Hall, during the 29th edition of
the International Week of New Music Festival, in the company
of the National Radio Orchestra, led by conductor Gheorghe
Costin. The analytical approach revealed in turn "the amount of
novelty brought to the music" and "the parameters it affects"
(interferences nuanced by patterns, musical genres, ethos,
cultures,
archetypal
intersanjabilities,
pluri-temporal
stratifications, quintessences), a plurivalent aspect that was
harmoniously intertwined with that of some bold aesthetic
interferences, as well as with the highlighting of other defining
stylistic constants – the persuasive narrative flow, the
enveloping evocative quality. The work is based on alternative
creative explorations and offers remacable alternative ways to
be performed.
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ISTORIOGRAFIE
O comoară a muzicologiei românești
ce-și așteaptă valorificarea
Fondul George Breazul din cadrul bibliotecii
Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor (X)
Vasile Vasile
Am avut ocazia să integrez multe dintre valorile fondului
de aur ale bibliotecii Uniunii Compozitorilor purtând numele
întemeietorului, custodelui și primului ei beneficiar – George
Breazul – în monografia închinată ctitorului și ctitoriilor sale
culturale și în studiul – comunicare de la recenta ediție a
Simpozionului „George Enescu”, consacrat/ă reflectării
multiplelor fațete ale multilateralului muzician al secolului al XX
– lea300 - George Enescu. Aceasta îmi oferă șansa unei
economii de spațiu în prezentarea complexului fond de carte,
partituri, fotografii, articole, scrisori etc., trimițând la demersurile
amintite, bazate tot pe materiale ce încearcă restituirea
personalității fondatorului celei mai bogate biblioteci muzicale
românești. Trebuie să amintesc doar faptul că asemenea
investigații nu ar fi fost posibile fără materialele fondului devenit
subiect al acestui studiu - serial, fond remarcabil pentru
vastitatea, diversitatea și valoarea lui. Am afirmat în aceste
materiale că Enescu reprezintă pentru criticul și istoricul George
Breazul elementul de referință suprem al vieții și creației
muzicale românești și muzicologul avea în gând realizarea
unei monografii a ilustrului artist român. Muzicologul a fost
însă obligat să se limiteze doar la studiile și articolele publicate
în timp, unele adunate de Vasile Tomescu, în volumul I al
Paginilor din istoria muzicii românești, supuse restricțiilor vremii,
trunchiate și necitând sursele, deoarece unele erau publicații
interzise de propaganda comunistă. Fișele anterioare și cele
citate în materialele amintite pledează și ele în sprijinul altui
neîmplinit proiect al cărturarului. Ele sunt dublate de cărțile,
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studiile și materialele scrise până la acea vreme despre
Enescu, de partiturile sale tipărite, de extrasele din diferite
materiale enescologice, programe de sală, cronici muzicale
publicate, dactilografiate sau crochiuri, fotografii etc.
Cea mai mare dificultate în valorificarea acestor extrase
din articole de presă dar și a altor materiale constă în faptul că
ele au fost încadrate în dosare diferite, cum este, de exemplu,
extrasul XIV – 100, plasat de Doamna Breazul în „Dosarul
Jora”, articolul referindu-se nu numai la Enescu, Morin și
cvartetul Rosé, dar și la Marșul evreiesc al lui Jora.
La un an de la trecerea în eternitate a lui George
Enescu, Breazul își nota pe o fișă - 581 - intenția realizării unui
studiu intitulat Enescu și muzica populară,

Fișa 581a

pe alte fișe reconstituind o parte din catalogul opusurilor
enesciene.

Fișa 597a și b

Se găsesc dovezi documentare credibile pentru
argumentarea faptului că personalitatea și activitatea lui Enescu
a fost avută în vedere de muzicolog cu o consecvență ilustrată
aici doar de înșiruirea următorilor ani, din care s-au păstrat
cronici despre activitățile concertistice ale genialului muzician în
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țară: 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937,
1938, 1939, 1940, 1941, pentru fiecare dintre acești ani
păstrându-se în fondul conservat cronici din presă, programe,
invitații, afișe, dactilogramele textelor propuse pentru a fi
prezentate publicului, în forme scrise, sau orale, unele
radiofonice, altele prefațând manifestări omagiale de anvergură
și ilustrând preocuparea muzicologului pentru prezentarea cât
mai complexă a personalității și activității lui George Enescu.
Există în aceste materiale și elemente repetate, dar muzicologul
aduce mereu aspecte inedite despre ilustrul său contemporan și
toate ar fi trebuit să fie încununate cu o lucrare despre geniul
muzicii românești. „Mai dornici de a coborî în suflete și a asimila
cât mai substanțial nepieritorul har de frumusețe al artei lui,
așteptăm înfrigurați de câte ori ni se ivesc prilejurile de a trăi cât
mai intens sub farmecul muzicii enesciene” – rostea George
Breazul, în aula Uniunii Compozitorilor, în fața statuii
nemuritorului muzician, la un an de la trecerea în eternitate a
artistului român cunoscut pe toate meridianele lumii301. În
favoarea presupunerii că Breazul avea de gând să scrie o
monografie consacrată lui George Enescu pledează și paginile
dactilografiate, cuprinzând extrase din articole din presa
franceză, aparținând unor critici și muzicologi francezi: XVI –
1929 – 1941: Yvonne Astruc - Georges Enesco și Il y a dix
neufs ans; în: Le guide de concert et de disque, nr. 77, 20 mai
1955, ff. 1 - 2; Gustave Samazeuilh - A ses amis de connaitre
leurs devoir; în: Le guide de concert et de disque, nr. 76, 20 mai
1955 - ff. 15 - 16; Idem - Georges Enesco – In memoriam; în:
Lit tout, juin 1955 - ff. 16 - 19; Norman Demuth - Remarque sur
la musique en Englettere; în: Lit tout, jouillet 1955; în: ff. 19 21; René Dumensil – La vie musicale – Remarques sur lart
lyrique a propos dOedip de Georges Enesco; în: Lit tout,
joullet 1955, ff. 21 – 26 și un extras ce nu are precizat autorul:
Concerts et recitals Une nouveauté de Georges Enesco; din
februarie 1935; ff. 27 – 28. Extrasele din presa franceză,
referitoare la George Enescu sunt cu atât mai prețioase cu cât
cele menționate mai sus nu figurează în valoroasa bibliografie a
monografiei genialului muzician302.
Partiturilor, cronicilor, cărților dedicate lui Enescu din
fondul lui Breazul se adaugă multe materiale documentare,
chiar unele, ciorne, crochiuri, dactilograme personale. Printre
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ele trebuie menționate măcar extrasul din articolul semnat de
George Enescu în LʼIndépendence roumain din 26 octombrie
1915 – A propos de lʼOpera chez nous

Enesco, Georges - A propos de lʼOpera chez nous, în:
LʼIndépendence roumain, 26 oct. 1915

și articolul intitulat Triumful operei Oedip din Rampa din 6
martie 1936, în care sunt citate superlativele aparținând lui
Darius Milhaud și Gustave Brent. Primul considera că
prezentarea tragediei lirice face cinste Operei din Paris. Cel deal doilea sublinia faptul că de multă vreme Opera din Paris n-a
înregistrat un asemenea succes. Pe fișele, dactilogramele și
extrasele din ziare ce se referă la autorul operei Oedip, soția
muzicologului a notat: „George Breazul despre George
Enescu”.

Fișele 242 și 262, copiate de Georgeta Breazul
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Câteva sute de fișe caligrafiate de Breazul stau mărturie
pentru intenția despre care am mai amintit, de a scrie o
monografie a lui Enescu.

Fișa 598a și b

Ele ilustrează unghiurile foarte diferite din care privea
muzicologul complexitatea creatoare enesciană.

Fișa 592

Fișa 611

Se impune și citarea extrasului articolului intitulat
Triumful operei Oedip publicat în Rampa din 6 martie 1936,

Extras – XIV – 145 – din Rampa, 16 martie 1936
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în care sunt reiterate superlativele formulate de Darius Milhaud
și de Gustave Brent menționate mai sus. În mod cert,
asemenea extrase urmau să fie folosite în lucrarea dorită și ele
pot completa bogata bibliografie a monografiei marelui
muzician, așa cum o probează și sutele de fișe. Din pagina
dactilografiată cuprinzând un articol al celebrei violoniste
franceze, Yvonne Astruc, înlocuitoarea lui Enescu la Siena,
trebuie reținută o asemenea apreciere față de fostul ei maestru:
„Celui qui a personnifié la musique et dépassant parfois la
musique, incarnait lart dans toute sa intégralité”303. Cronicile
premierei operei Oedip la Paris i-ar fi servit muzicologului
român repere pentru investigarea creației enesciene afirmată în
marele centru cultural european al timpului, începând cu Poema
română. El este urmat de exprimarea dorinței montării operei în
țară, preluând în 1936 date despre montarea lucrării și marele
triumf al muzicii românești. Cu toate eforturile ei, montarea
pariziană a ajuns la faza ca „soarta ei durabilă” să fie
„asigurată”304.
Primirea ca membru titular în Academia Română,
urmărită în detalii într-un alt material recent305,

Extras din Reacțiunea literară, 15 iulie 1933 –
G(eorge) Breazul George Enescu la Academia Română; XIV – 607
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este salutată și elogiată de cel mai avizat cronicar muzical al
timpului din țara noastră – George Enescu la Academia
Română - articol publicat în primul număr al noii reviste
bucureștene – Reacțiunea literară - din 16 iulie 1933. În toamna
anului 1941, după împlinirea vârstei de 60 de ani, Enescu este
sărbătorit prin organizarea la 17 octombrie a festivalului ce-i
purta numele.

Afișul festivalului George Enescu din 17 octombrie 1941

Aflat la datorie, George Breazul imortalizează momentul
în cronica din 1 noiembrie 1941.

Breazul, G. – Festival George Enescu –
Al doilea concert simfonic al orchestrei A. C. T. –
Comemorarea maestrului D. G. Kiriac;1 noiembrie 1941, p. 1.
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În celălalt ziar bucureștean, unde susținea cronica
muzicală săptămânală, semnează articolul Sărbătorirea
maestrului George Enescu la „Filarmonică”306.

Sărbătorirea maestrului George Enescu la „Filarmonica”; în Acțiunea
din 19 octombrie 1941

Manifestarea omagială de la Ateneul Român, a fost
prefațată de un cuvânt omagial al lui Mihail Jora, rectorul
Academiei regale de Muzică și a cuprins numai lucrări ale celui
sărbătorit: Sonata pentru pian în fa diez minor, Sonata a II – a
pentru vioară și pian, Șapte cântece pe versuri de Clément
Marot și un fragment din opera Oedip. Solistul vocal a fost
Constantin Stroescu, iar la pian a fost Dinu Lipatti. Reiau și
subliniez ideea că Enescu este privit de Breazul în multiplele
sale ipostaze: violonist și maestru al violoniștilor epocii,
pianist, dirijor, compozitor, critic și animator al vieții
muzicale. Pentru toate aceste laturi ale activității autorului celei
mai importante opere a secolului al XX – lea – Oedip – există în
biblioteca marelui critic și istoric materiale documentare din cele
mai diferite: partituri, articole, studii, cărți, fotografii, programe
de concert, referințe diverse și altele, inclusiv această imagine a
maestrului în mijlocul discipolilor de la École Normale de
Musique din Paris.

Enescu în mijlocul discipolilor de la École Normale de Musique din Paris
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Din multitudinea materialelor păstrate, grupate și
ordonate de soția muzicologului atrag atenția cronicile anilor
1926 – 1944. Ele confirmă faptul că moștenitoarea prețioasei
comori muzicologice a avut în vedere îndemnul eminentei
artiste, discipolă a PROFESORULUI, Emilia Petrescu, cea
care-i ura în 4 ianuarie 1968, din Berlin: „sănătate, viață lungă,
să puteți duce la bun sfârșit obligațiile ce le aveți față de opera
Maestrului”307a.
În 1926 criticul semnala faptul că pentru exprimarea
virtuozității violonistului Enescu „este nevoie de cuvânt nou,
curat, nepătat de auzul comun”, care să exprime „însemnarea
artei lui și pentru judecarea purei bucurii estetice împărtășită
abundent auditoriului”307b.

Cronica lui Breazul despre recitalul de sonate susținut de
Enescu și Alessandrescu

În 1927 reține „neuitatele concerte de sonate de vioară
și pian date de maestrul Enescu și Alfred Alessandrescu la
pian”308, iar programul de sală al „concertelor Enescu” din
toamna anului 1931, la împlinirea vârstei de 50 de ani,
menționează cele trei recitaluri de sonate susținute în
compania lui Alfred Alessandrescu, alte patru recitaluri,
acompaniat de N. Caravia și cele trei concerte simfonice cu
Filarmonica din București, susținute „sub înaltul patronaj al M.
S. Regelui” din 10, 24 noiembrie și 1 Decembrie 1931.
Semnatar al unuia dintre articolele omagiale la
împlinirea a 50 de ani realizează un portret al violonistului: „Așa
cântă și încântă Enescu. Să privim cu luare aminte, primele
clipe ale apariției lui pe estrada de concert. Abia își ridică ochii
în belșugul de lumină. Își lasă apoi pleoapele peste luminile
vederii, rupe definitiv legăturile cu lumea vizibilului înconjurător
și, cu demiurgica-i putere transformă înconjurul în altar al
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muzicii”. Programul de sală cuprinde fotografia olimpianului
muzician dar și casa originală de la Liveni, în care a văzut
lumina zilei cu o jumătate de secol în urmă, casă aflată atunci
într-o fază de degradare avansată.

Casa originală în care s-a născut George Enescu

În anul 1931, George Enescu a beneficiat de o
prezentare completă din partea muzicologului George Breazul,
pe o fișă însoțind extrasul acestui articol însemnând că a fost
publicat în România literară din 16 iulie 1933. Cuvinte
asemănătoare are pentru artist atunci când prezintă concertele
populare și jubileul Societății Carmen, în timpul căruia „la
Ateneu Enescu, marele Enescu, exponentul geniului muzical al
neamului, slujea taina cea mare a cultului muzical”309.
Personalitatea muzicianului este conturată în formele complexe,
fiind considerat descendent „din freamătul de doruri și năzuinți
și din prisosul de putere ce se cere dovedită în formele
nepieritoare ale artei” și care „este un asemenea nunțiu, ales al
rasei noastre spre a ne rosti între neamuri, în fața istoriei,
despre darurile muzicale ale neamului românesc”310.

Extras din articolul consacrat lui George Enescu – XIV - 265
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Ședințele de sonate din toamna – iarna anului 1928
intraseră în atenția cronicarului muzical în numărul din 2
decembrie 1928, considerând că acestea îndeplinesc „în planul
muzicii noastre cerințele de festiv, de înaltă sărbătoare
muzicală, pe care le resimte lumea, când își creează religii și
rituri. Este, într-adevăr, atâta solemnitate, atâta somptuozitate
gravă și reținută, atâta liniște misterioasă sub bolta Ateneului, în
atmosfera transfigurată în care se celebrează, în care Enescu,
întovărășit de Alfred Alessandrescu, își ține ședințele de
sonate!”311. Respectivele manifestări muzicale au fost urmărite
și elogiate de George Breazul în cronicile permanente pe care
le semna în presa bucureșteană, fiind vorba de mai multe ziare
și reviste culturale.

Cronică muzicală din: Cuvântul, București, 3 decembrie 1928, p. 2;

Am prezentat în ultima comunicare a simpozionului
internațional George Enescu, în septembrie 2019, mai multe
cronici ale manifestărilor muzicale în care omagiatul apare în
calitate de violonist al recitalurilor amintite (Cuvântul, 6
decembrie 1936 – nr. 630 - Scrisori), de interpret a două sonate
în Beethoven, în programul consacrat comemorării titanului de
la Bonn – Cuvântul, nr. 251 – 28 martie 1927. Calitățile
interpretative ale violonistului cunoscut ca atare în toată lumea
muzicală revin în scrisul lui George Breazul, cu ocazia
manifestărilor consacrate centenarului trecerii în eternitate a lui
Beethoven. Cu această ocazie „maestrul Enescu a putut să
alcătuiască un program de concert, al unui mare virtuos
violonist, închinat celebrării lui Beethoven, de un mare
compozitor român”, concertul devenind „cel mai desăvârșit mod
de închinare la comemorarea centenarului beethovenian”312.
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Aprecieri ale activității violonistice a lui Enescu – 28 martie 1927

Concertul pentru vioară de Beethoven a apărut frecvent
în repertoriul violonistului Enescu. Îl găsim între piesele
prezentate în concertul „în folosul sinistraților” 313 din iarna
anului 1940. Este vorba despre concertul ce a urmat
zguduitorului cutremur, în timpul în care era director al Operei
Române Alexandru Zirra, căruia i-a determinat prima congestie
cerebrală și demisia, elemente detaliate în monografia ce i-am
dedicat314. Genialul violonist a încercat să aducă cu ajutorul
celor trei concerte pentru vioară (de J. S. Bach, W. A. Mozart și
L. v. Beethoven) o adevărată împărtășanie „spre buzele arse de
pătimiri, dornice de reculegere, de înviorare, de înseninare”. În
1925 criticul lăuda inițiativa de „a se îndătina și la noi bunul
obicei din marile centre muzicale de a se închide stagiunea de
concerte cu execuțiunea ultimei simfonii beethoveniene”,
inaugurare datorată lui George Enescu315.
Calitățile dirijorului au fost conturate încă într-o cronică
ce inaugura stagiunea 1926 – 1927: „apare în fața orchestrei cu
prestigiul unei personalități muzicale excepționale, în care
puterea creatoare se îngemănează ideal cu cea de interpret.
Nici compozitorul care depășește clipa actualității, nici
violonistul generator de viață intensă într-o cutioară de lemn, nu
impresionează însă ca arta de dirigent a maestrului Enescu, în
care toate darurile sale muzicale capătă un relief și un mijloc de
exprimare mai propriu, mai grandios, potențând la summum
autoritatea suverană a puterii sale muzicale”316. La timpul când
semna cu primul pseudonim, Diacu George, criticul realizează
un portret excepțional al dirijorului: „Impresionanta figură de
muzician a maestrului ia în ipostaza de dirigent aspectul
muzicianului ce poartă în ondularea baghetei, nu numai
mlădierea elementelor, dar cufundă spiritul general al vieții
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noastre în ritmul artei sale, contopind sufletele în vraja
misterioasă și fericituoasă a sonurilor. Este, credem, cel mai
înalt ideal râvnit de un exercițiu artistic”317. Prezența lui Enescu
în fruntea orchestrei face din concertele susținute la Teatrul
Național adevărate evenimente, sala devenind neîncăpătoare,
dirijorul propunând auditoriului un repertoriu divers: Rimski –
Korsakov – Capriciu spaniol, Roger Ducasse – Suita franceză și
Marcel Mihalovici – Introduction et mouvement symphonique,
interpretarea caracterizându-se prin „limpiditate stilistică”318.

Extras – XIV – 243 – din cronica muzicală a primului concert al
stagiunii 1926 - 1927

O următoare cronică realizează un alt portret al
dirijorului: „Enescu urcă, cu majestatea impresionantă a
covârșitoarei sale personalități, estrada dirigențială Același
uimitor avânt, aceleași neasemuită putere, aceeași sacră
ardoare; vâlvătaia uraganică a suprafirescului îndreptată de la
concentratul palpit al viorii, la ampla desfășurare de culori și
masivuri sonore a orchestrei”319.Cronica din 16 îi prilejuiește
criticului două mari satisfacții: dirijorul concertului era George
Enescu iar repertoriul îi permitea să vorbească despre muzica
românească.

Aprecieri asupra dirijorului Enescu – de George Breazul din
16 decembrie 1929 – XIV - 261
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Dar acestea nu sunt singurele probe ce evidențiază
preocuparea lui George Breazul pentru George Enescu:
investigarea „minei muzicologice aurifere” dezvăluie foarte
multe cronici ale manifestărilor care au ca personaj principal pe
George Enescu, în calitate de violonist și dirijor.
Într-o sinteză asupra muzicii românești, același Breazul
remarca „impresionanta apariție a maestrului Enescu în fruntea
ansamblurilor instrumentale și corale”, alimentând năzuința „de
a avea pentru asigurarea cât mai deplină a funcțiunilor vieții
noastre muzicale, realizată, afirmată și susținută de darurile
firești naționale în direcția creațiunii (…) a interpretării (…)
precum și în direcțiunea examinării critice a legilor ce urmează
promovarea și perfecționarea vieții muzicale românești”320.

Cronica din 24 decembrie 1928, surprinzând ipostaze dirijorale ale lui
Enescu – XIV - 258

Criticul sancționează nedreptatea făcută dirijorului
Enescu prin invitarea dirijorului german Hermann Scherchen,
pentru comemorarea lui Beethoven: „Nu înțelegem de ce
fusese chemat un german la conducerea acestui concert festiv,
când în țară se afla George Enescu, expresiunea cea mai
definitivă și autentică a geniului muzical românesc. Doar în
vremea aceasta Enescu concerta ca violonist la Ateneul
popular Obor. Fără a micșora întru nimic valoarea propagandei
muzicale întreprinsă de Enescu, dar ni se impune o firească
întrebare: Nu prezintă centenarul morții lui Beethoven nici atât
interes pentru prestigiul muzical al țării noastre? Atunci cum s-a
consimțit ca dirijarea artistică muzicală a serbărilor să fie
încredințată unui muzicant străin, care, pe lângă altele, nu este
nici un nume consacrat în arta sa? Iar alături de maestrul
Enescu nu avem și alți muzicieni români, cărora ar fi putut să li
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se atribuie cinstea de a contribui la sărbătorirea lui
Beethoven?”321
Calitatea de compozitor a lui George Enescu este
concretizată în mai multe materiale muzicologice care se referă
la mai multe creații, dintre care atrag atenția în mod deosebit
din categoria muzicii de cameră: Sonata în la minor, nr. 3,
pentru pian și vioară322 iar din cea orchestrală: Suita în Do
major323. În anul 1929 Suita în Do major va fi prezentată de
dirijorul austriac Ernst Kunwald, care „și-a sporit drepturile la
admirațiunea și recunoștința noastră pentru executarea la Berlin
de către renumita sa orchestră «Orchestră simfonică berlineză»
sub dirigenția sa”324. Suita era însoțită în concertul berlinez de
cele două rapsodii enesciene.

Extras din ziarul Cuvântul, 21 ianuarie 1929 - XIV – 259

Ulterior, criticul consemna succesul ultimei lucrări citate,
la Praga, unde a fost dirijată de Ion Nonna – Otescu, fiind
aplaudată, obținând „un răsunător succes”.
Într-o cronică din iarna anului 1942 criticul muzical îl
proiectează pe compozitorul român în constelația starurilor
muzicale europene, al Germanei și al Italiei: „Drept este ca
poporul din care s-a ridicat Wagner, ori Verdi să se mândrească
cu puternicele apariții ale celor doi maeștri și să pășească în
fruntea altor popoare. Dar ar fi nedrept ca, de pildă, tocmai în
vremurile de azi, noi, românii, să nu punem în lumina cuvenită
înzestrările poporului nostru sau să nu ne mândrim cu
impresionanta personalitate a maestrului George Enescu,
strălucită figură de creator în domeniul artei muzicii și să nu-l
socotim, pentru noi și pentru lumea contemporană prototip al
năzuințelor și al capacității spirituale românești”325.
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Decupaj din ziarul Acțiunea, 3 februarie 1942 – XIV - 268

Un profil general al genialului muzician român apăruse
în celălalt deceniu, în 1931, amintit mai sus. Muzicologul îl
găsea descendent din doine și balade (în frunte cu Meșterul
Manole – nu uităm precizarea că pe Enescu îl preocupase
figura legendarului ctitor, pentru o posibilă operă proprie). „Iar
când vine plinirea vremii – preia Breazul formularea biblică - din
genunea sufletului obștesc și din zvonul aspirațiilor comune, se
zămislește purtătorul de torțe, prin graiul căruia poporul se
rostește răspicat, în auzul și văzul lumii”. Autorul Poemei
române este un asemenea vestitor, reprezentant „al rasei
noastre, spre a se rosti între neamuri”, și a afirma „darurile
muzicale ale neamului românesc”. El reprezintă în același timp în viziunea criticului bucureștean – „o înaltă misiune a umanității
și românității noastre”, descoperind la el „conștiința acestei
misiuni și răspunderea ei gravându-se în omenescul înfățișării
sale”326.
În 1925 elogiase interpretarea de către pianista Muza
Germani – Ciomac a „robustului” Bourrée și a Pavanei lui
Enescu, cu „acele torente sonore de pasiune și voință”327.
Despre Rapsodia I și a II – a, prezentate la Berlin de
orchestra simfonică a orașului german, criticul semnalează că a
inclus „cunoscutele melodii, înveșmântate de puternicul geniu
muzical al rasei noastre în sclipitoarea podoabă a polifoniei și
mai ales în somptuoasa polihromie de colorit orchestral”, dirijate
de Ernst Kunwald328. În primăvara anului 1925, tânărul critic
amintea interpretarea celor două rapsodii enesciene la 9 martie
1913, „prin străduințele unor studenți români ce se află pentru
studii la Berlin” de către „marea Philarmonie berlineză sub
conducerea profesorului Richard Hager”, cu un succes
neașteptat de bun”329. În articolul citat, în limba germană, se
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afirma că prin valoarea ei creația enesciană „formează legătura
între muzica noastră și istoria muzicii universale”330.
Într-o altă sinteză referitoare la muzica românească
același Breazul se referă la altă creație enesciană – Simfonia
concertantă pentru violoncel și orchestră, prezentată destul de
târziu „în primă audiție”, criticul considerând întârzierea ca fiind
„o probă a lipsei de cuviință și de modul cum suntem interesați
și cum știm cinsti creațiunile marelui nostru maestru”331 .

Cronica Muzica românească din
Cuvântul 2 iunie 1930 - XIV – 263;

Cele mai multe referiri la unele creații ale lui Enescu pot
fi desprinse din cronicile semnate de George Breazul la anumite
concerte în care figurau acestea, cum ar fi cea din ziarul
Acțiunea din 10 noiembrie 1940. În concertul prezentat a figurat
Simfonia I în Mi bemol major, dirijată de Alfred Alessandrescu,
pe care o consideră „apoteoza ritmică a muzicii simfonice”.
Nu poate fi dezvoltată aici, din cauza lipsei de spațiu și a
complexității aspectelor, problema raporturilor rapsodiilor lui
George Enescu și a Poemei române cu creația populară.
Fișele lui George Breazul pregătesc terenul pentru a argumenta
faptul că autorul lor nu a preluat din practica folclorică temele lor
– așa cum s-a afirmat - ci din culegerile pentru pian tipărite în
acea vreme. Este material ce va determina investigații viitoare.
Cert rămâne faptul că Breazul a încercat să găsească legăturile
lui Enescu cu creația populară ajungând la primele concluzii că
sursa principală a materialului melodic din cele două rapsodii și
din Poema română o constituie „culegerile” de epocă, realizate
de diletanți, destinate interpretării pianistice.
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Fișa nr. 600 a și b

Breazul remarcă în repetate rânduri la muzicianul
emblematic al culturii românești și a muzicii secolului al XX - lea
„prodigioasa sa memorie și necontenita trăire în lumea
sonorului muzical”, care „au îngemănat, au însușit puterilor sale
înnăscute și au supus stăpânirii sale tot ce e muzică; de aceea
pe când artiștii mari ostenesc întru tendința de a rupe, cel puțin
pentru clipe rare, zăgazurile lumii comune, uluind cu
meșteșugul mâinilor, dar rămânând mereu sub semnul legilor
pământului și mărginirii, Enescu aduce în arta sa ceva ce trece
peste condițiunile tehnice și ale cerințelor interpretării. Este
puterea de creațiune care se revarsă năvalnică în tot ceea ce
este arta lui. Duh nou din duhul magicei sale puteri este insuflat
plăsmuirilor congenialilor”332.
George Breazul a intrat în posesia unor fragmente
din creația enesciană, unul fiind din Trio pentru pian, violină și
violoncel (Bucharest, 1898) – VI – 697 – lucrarea integrală fiind
publicată de Muzeul George Enescu, așa cum afirmă
realizatoarea catalogului creației333.
Corelarea documentelor enesciene aflate în fondul
George Breazul cu cele din fondul Muzeului George Enescu,
prezentate de Clemansa Liliana Firca, poate contribui la
rezolvarea unor neconcordanțe. În timp ce enescologa citată
consideră știma pentru violoncel - Ms. 2284M43 Muzeul George
Enescu ca autografă, nedatată, precizând doar „perioada
studiilor la Paris”, doamna Breazul a scris cu mâna ei data de
„14 mars 1898, Bucharest”.
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Trio pentru pian, violă și violoncel – VI - 697

În biblioteca lui Breazul a ajuns și un alt fragment
enescian intitulat Fugue à 4 parties (à trois contresujets) –
semnată de „Georges Enesco, classe de M. Massenet” – VI –
698 (7 pagini) și alte două fragmente din fuga de mai sus
(copie, în creion, identică cu precedenta, în dreptul căreia
doamna Breazul a notat „manuscris”, dar cineva adaugă, în
creion: „nu-i manuscris”) – VI – 699. Raportarea datelor din
documentele fondului George Breazul cu cele din catalogul
Clemansei Firca conduce la ipoteza că nici autoarea catalogului
și nici cea pe care o citează – Elena Zottoviceanu334 – nu au
știut de existența documentelor din fondul citat, ca dovadă că
nu le menționează. Elena Zottoviceanu citează piesa din
Tratatul de Fugă al lui André Gédalge, prezentată „ca model
pentru fuga la patru voci, cu trei contrasubiecte” lucrare a lui
Enescu «elev în clasa Massenet», datând deci din primii ani”,
citând tema fugii 335 și Clemansa Firca preia și citează aceste
date și 6 măsuri ale temei din expoziție. Nici-una dintre
cercetătoarele menționate nu precizează locul compoziției și
nici numărul de pagini sau de măsuri – precizate de doamna
Breazul – „Bucharest (…) 14 mars”.
Într-un studiu recent bizantinologul Nicolae Gheorghiță
amintește o creație inedită a lui George Enescu dedicată
regelui Carol I, la împlinirea a 40 de ani de domnie, 1906 –
Hymn Jubiliar pentru cor, orchestră militară și arpă. Din
amintirile lui Ioan Chirescu, la acea vreme dirijor al corului
Carmen - amintiri citate de studiu - reiese că Imnul jubiliar a fost
cântat de bărbații corurilor reunite, Carmen, cele ale bisericilor
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Domnița Bălașa, Kretzulescu, Mitropolie, ai seminarului Central
și Nifon, dirijați chiar de George Enescu336.
Am comparat manuscrisul aflat în fondul Cabinetului de
Muzică al Bibliotecii Academiei Române – Ms. R. 7380 prezentat în studiul menționat - cu copia aflată în fondul George
Breazul – VI – 700 – copie realizată – după elementele grafice
caracteristice și după semnătura ce însoțește titlul, de însuși
George Georgescu, elev în clasa a VI – a. E chiar Breazul, pe
atunci școlar în clasele superioare ale seminarului bucureștean,
astfel că putem presupune că muzicologul a cântat sub bagheta
lui George Enescu și a copiat extrasul coral din opusul enescian
închinat evenimentului: „Înalță-ți ruga, Țară, cu neamul
românesc/ Și adă mulțămire Acelui ce e lege/ Ursit ți-a fost de
Dânsul ca-n binele obștesc/ Traian să-ți stea la leagăn și Carol
a-ți fi rege…

Hymn Jubiliar orchestră și cor de Gheorghe Enescu – Ms. 700
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Sunt documente ce au aparținut lui George Breazul și
care completează datele despre geniul muzicii românești și ele
merită atenție și pentru că au fost ignorate în perioada
comunistă și în cea postcomunistă de cei care aveau în sânge
frica de regalitate, mințind în continuare poporul despre
importanța regalității în cei aproximativ 80 de ani, când regii
Românie au condus pe români spre atingerea marilor idealuri:
Independența și Desăvârșirea statului național român. Or, se
știe că Enescu frecventa casa regală unde își demonstra
virtuțile în fața reginei Elisabeta, o iubitoare autentică a artelor.

Concert la Palatul regal, în prezența reginei Elisabeta, susținut de
George Enescu și Dinicu

Există și cronici în care criticul amplifică cele două
aspecte ale artistului: „impresionanta personalitate a maestrului
George Enescu, strălucită figură de creator și interpret al artei
muzicii, George Breazul având meritul de a adăuga o fațetă
inedită a multilateralului muzician Enescu – anume cea de
animator și de diriguitor al vieții muzicale românești, atât în
calitate de președinte al Societății Compozitorilor Români, de
dirijor și violonist dar și de manager al unor prestigioase
manifestări culturale. În fruntea acestora se impune a fi citată
organizarea vieții muzicale din Iașul primului război
mondial, muzicianul ajutându-se de reputația de care beneficia
pentru a cere ajutorul autorităților pentru dislocarea de pe front
a unor interpreți valoroși, deveniți membri ai Orchestrei
simfonice care-i va purta numele și va constitui un moment de
apogeu al vieții culturale românești din perioade confruntării
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pentru realizarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, aspecte
detaliate într-un studiu dedicat evenimentului din urmă cu un
secol337.
În 1944, în plin război Enescu este surprins de George
Breazul în calitate de animator al vieții muzicale bucureștene,
referindu-se la activitățile care depășesc cadrul Capitalei,
devenind un adevărat animator și susținător al vieții
muzicale românești. Criticul îl considera cu justificată
îndreptățire pe marele său contemporan „mentor al vieții
noastre muzicale”, rămânând „împresurat de admirația și
adorația noastră a tuturor”, deoarece pleda pentru asigurarea
condițiilor unei vieți muzicale normale în țară, prin asigurarea
unei orchestre simfonice, conchizând: „Va să zică: Uniune a
artiștilor instrumentiști, sindicat profesional, orchestră care
poate număra 200 membri, iar «marele maestru», geniul
muzical reprezentativ al rasei noastre, în fruntea acestei
înjghebări” 338. Muzicologul evidenția contribuția artistului în
readucerea mișcării muzicale românești „în cursul normal, viu și
impetuos (…) în tipul din urmă (…) întreaga activitatea artistică
muzicală a fost concentrată în jurul covârșitoarei personalități a
maestrului Enescu. În fruntea orchestrei Filarmonica marele
nostru maestru a consacrat o bună parte din programele
concertelor sale, creației simfonice românești, trezind interesul
și repunând în discuția și în atenția publică problema
compoziției autohtone”339.
Fidel susținător al eforturilor Societății Compozitorilor
Români, în ciuda faptului că nu era membru al ei, deși merita cu
prisosință, mai ales dacă avem în vedere mulți anonimi ai
timpului și ai timpurilor viitoare aciuați în breasla oficială a
muzicienilor, condeiul lui Breazul rămâne unul dintre cele ce
urmăresc „ieșirile în public” al societății.
Breazul nu neglijează încurajarea de către George
Enescu a creației originale românești prin fondarea premiului
de compoziție ce-i poartă numele. Într-o cronică din 28 martie
1925 sunt amintiți principalii beneficiari ai premiului: Dimitrie
Cuclin, Ion Nonna Otescu, Alfred Alexandrescu, ale căror creații
nu au figurat în programele Societății Compozitorilor Români.
Criticul elogiază lucrările lui Filip Lazăr care au beneficiat de
premiul Enescu: Sonata nr. 1 și Sonata nr. 2, ambele pentru
pian340. Cronicarul salută inițiativele Societății Compozitorilor
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Români care programează mai multe concerte simfonice în
dorința de a pregăti publicul bucureștean pentru concertele
simfonice și evidențiază contribuția substanțială a lui Enescu
pentru organizarea și desfășurarea acestora. Nu făcea parte
din Societatea Compozitorilor Români, în care muzicologia nu
era reprezentată, dar motivul principal îl constituia adversitatea
lui Constantin Brăiloiu - diriguitorul breslei. Dar criticul
adresează public autorităților fiscale să scutească manifestările
muzicale ale Societății de taxele care ar reduce costurile
biletelor de intrare: „Nici lipsuri de organizare, nici materiale, nici
artistice și nici sociale în general, nu se împotrivesc activității
societății, ci însuși statul, prin felul legiferării impozitelor sale,
zădărnicește mișcarea întreprinsă”, propunând ca Societatea
Compozitorilor Români „să fie asimilată instituțiunilor culturale
supuse la taxa minimală”. Istoricul remarcă faptul că activitățile
Societății Compozitorilor reprezintă începuturile unei vieți
muzicale organizate pe care le realizează activitățile ei,
desfășurând „o activitatea demnă de cea mai vie luare aminte
(…) în părăditul nostru lăutărism” și, „râvnesc orientarea unei
vieți muzicale originale, proprii românești”, pe care le sprijină cu
mijloacele ce-i sunt la îndemână. Critic muzical de direcție,
Breazul reclamă lipsa unei săli adecvate pentru desfășurarea
vieții muzicale, care „să corespundă cerințelor acustice” și
necesitatea ocrotirii și stimulării „producțiunii muzicale
naționale”.
Un loc aparte îl ocupă în „mina muzicologică auriferă”
proclamația celebră a lui George Enescu: „LOpéra Roumain!
mon rêve depuis longtemps Un opéra où lon entendrait dans
notre langue, avec nos chanteurs et nos musiciens, les grands
chef-doeuvre (…) Nos chanteurs à nous tous Roumains…”341.
Asemenea lui Titu Maiorescu, George Breazul este
conștient de faptul că trebuie găsite soluții reale pentru
promovarea muzicii românești în străinătate, condamnând
„cazurile de fiasco pentru muzica noastră în străinătate”, cum
sunt cele care nu fac servicii culturii românești.
Etnomuzicologul
condamnă
necunoașterea
în
străinătate a creației populare românești și faptul că „muzica
poporului român trece peste granițele nesocotinței noastre în
preocupările științifice ale învățaților străini. S-ar cădea să
arătăm și noi mai multă luare aminte și mai vie purtare de grijă
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să avem pentru cântecul nostru. Măcar atunci când dinafară, de
la străini, vin zvonuri despre ființa lui”.
În fondul său documentar și-au găsit loc cărțile despre
Enescu datorate lui Nicolae Hodoroabă, Emanoil Ciomac, Virgil
Gheorghiu, Lucian Voiculescu, I. Iampolski, I. Simionescu
precum și o bună parte a partiturilor tipărite de Enoch, în 1898,
1899. 1901 și 1907, dintre care se impun a fi reținute: Simfonia
concertantă, Rapsodia I, Rapsodia a II – a, Suita I pentru
orchestră, reducția pentru pian și canto a operei Oedip, editată
de Salabert – VI – 7031-342, Aubade pour violon, alt et violoncel
la aniversarea regelui și reginei României.
Breazul anticipă inițiativa lui Viorel Cosma, adunând
documentele epistolare ale lui Enescu (scrise și cele primite
de el) în Dosarul nr. 213 (88 file), cuprinzând dactilogramele
scrisorilor adresate mamei sale și primite de la mama sa și cele
din perioada 1900 – 1907.
Suntem obișnuiți cu aprecierea valorii unui creator după
volumele sale publicate, dar cel puțin două exemple din cultura
noastră ne obligă să ne îndreptăm cu toată atenția și asupra a
ceea ce a rămas în manuscrise: Mihai Eminescu – cu cele 17
volume publicate de Academia Română și George Enescu cu
cele 33 opusuri numerotate de el însuși la care trebuie
adăugate cele descoperite ulterior și cele finalizate de
compozitorii Pascal Bentoiu, Cornel Țăranu și Sabin Păutza. O
parte a acestora se găsesc în arhiva muzicologului, Breazul
încercând un prim catalog al creației sale, așa cum am văzut. El
semnalează faptul că cele două rapsodii nu au la bază melodii
populare țărănești culese de George Enescu din practica
populară, identificând majoritatea temelor în culegerile publicate
ale epocii, fișele consacrate acestei teme putând servi de model
pentru studierea originalității și evoluției unei lucrări de acest
gen. Aceste fișe deschid un subiect foarte important, tratat în
mod exagerat, supralicitat, în perioada comunistă când
inspirația din folclor constituia un argument, ce ar fi justificat
„patriotismul” compozitorului, autoexilat în ultima parte a vieții,
ca și cum nu ar fi fost atâtea alte argumente susținătoare a
celor mai pure sentiment de dragoste de țară a artistului ce a
înscris numele țării sale și a spiritualității românești în
universalitate. Complexitatea subiectului și șocul pe care l-ar
produce demitizarea unor afirmații, justificate în epocă, dar
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nerealiste, m-au determinat să amân tratarea subiectului,
pornind chiar de la constatările muzicologului.
Cred împreună cu eminenta poetă și admiratoare a
MAESTRULUI - Mariana Dumitrescu - că George Breazul are
dreptul la admirația generațiilor viitoare nu numai prin cele șase
volume de Pagini, și prin celelalte cărți publicate dar și prin
deschiderile pe care le-a făcut prin mina auriferă a muzicologiei
românești. Pe unul dintre documentele „minei aurifere” se poate
citi „Profesor între profesori şi om între oameni (...) una dintre
marile mândrii ale biografiei mele culturale (…) N-a ştiut ce
însemnează odihna...Fiecare jumătate de oră trebuia trăită
pentru un opus, pentru o fişă ştiinţifică, pentru o pagină de
istorie muzicală” – XVI – 2100.
Deoarece și-a trăit o parte din viață la Tescani s-au
păstrat în mina pe care încerc s-o luminez pentru a i se vedea
măcar cele mai importante valori, Enescu a lăsat multe urme,
inclusiv încheierea operei Oedip pe valea Tazlăului, dar și o
fotografie cu autoritățile Bacăului, fotografie păstrată de George
Breazul.

George Enescu în mijlocul notabilităților băcăoane

Fără îndoială că printre valorile cu totul deosebite
păstrate în „mina auriferă a muzicologiei românești” se numără
cele două argumente ale recunoașterii supreme a
muzicologului: fotografia de la demonstrația culturală de la
Viena din 1956,
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G. Breazul susținând la Viena, comunicarea despre circulația creației lui
Mozart în România

George Breazul la tribuna Congresului de la Viena

și scrisoarea autografă a lui Enescu prin care-i mulțumește
pentru importanta sa lucrare Muzica românească de azi.

Scrisoare olografă a lui George Enescu
prin care exprimă mulțumiri lui George Breazul
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Ele pot fi considerate simboluri ale recunoașterii
naționale și universale a savantului, atât prin locul unde s-au
înregistrat, Viena și București, cât și prin motivația lor: cultura
muzicală universală și cea românească. S-ar putea adăuga un
nou element ce sporește atitudinea recunoașterii, care ține de
dimensiunea forurilor care semnau actele: un congres de
omagiere a unui genial artist al lumii din secolul a XVIII – lea Mozart - și o autoritate europeană a secolului al XX – lea Enescu.
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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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