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ISTORIOGRAFIE 
 

Muzicieni români în texte şi documente 
(XVIII) 

Fondul Cella Delavrancea 
 
Viorel COSMA 

 
Aniversarea centenarului morţii scriitorului şi dramaturgului 

Ion Luca Caragiale (1852-1912), mare meloman, remarcabil critic 
muzical şi prieten apropiat al generaţiei enesciene de muzicieni din 
pragul veacului al XX-lea, ne prilejuieşte semnalarea unui fond de 
documente inedite din colecţia pianistei şi profesoarei Cella 
Delavrancea. Dacă George Ştephănescu, Constantin Dimitrescu, 
Eduard Wachmann şi Eduard Caudella au avut legături profesionale 
directe cu autorul Nopţii furtunoase, în schimb familia Barbu 
Ştefănescu-Delavrancea a rămas până la sfârşitul vieţii lui I.L. 
Caragiale căminul de suflet al dramaturgului. Omul de spirit care a 
stimulat pasiunea scriitorului faţă de arta sunetelor prin intermediul 
claviaturii pianului a fost Cella Delavrancea (plastic „mângâiată” cu 
apelativul „Aghiuţă”). 

Suita documentelor se deschide cu scrisoarea autografă a lui 
George Ştephănescu, ce ne-a semnalat-o regretatul muzeograf al 
Teatrului Naţional, George Franga, prin care fondatorul Operei 
Române confirmă profesionalismul muzical al lui Caragiale. „Pe lângă 
darul de a scrie – mărturisea compozitorul în 1901 – D-ta mai ai si 
darul foarte rar, de a înţelege celelalte arte mai bine decât mulţi 
specialişti” (sublinierile aparţin lui George Ştephănescu). 

Argumentele decisive sunt însă admirabil susţinute de fiica 
scriitorului, Ecaterina Logadi, prin epistola ce mi-a adresat-o în 1962, 
c ocazia adunării mărturiilor necesare redactării articolului Caragiale 
şi muzica (publicat în Muzica, Bucureşti, 12, nr. 6, 1962), din care 
rezultă limpede că dramaturgul era „meloman” – cum se 
autocaracteriza – dispunând de „ureche, memorie şi gust muzical bine 
dezvoltat”. Detaliile Ecaterinei Logadi, dincolo de pitorescul, propriu 
„omului Caragiale”, transformă scrisoarea în document peren de 
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excepţională valoare postumă, ce nu mai suportă comentarii 
marginale. 

În perioada elaborării Metodei de violoncel (1952) şi eseul 
Studiul violoncelului (1956), profesorul Dimitrie G. Dinicu (1898 – 
1964) lucra intens la câteva Contribuţii la arta interpretării muzicale 
ce se doreau un corolar la procesul de tălmăcire al actului creator. 
Schiţa acestui text a circulat pe la o serie de mari compozitori şi 
profesori de la Conservator, în speranţa obţinerii unui verdict de tipar. 
Aşa s-a născut eseul inedit al pianistei Cella Delavrancea (1954), pe 
care maestrul Dimitrie Dinicu mi l-a încredinţat să-l lecturez într-o 
formă dactilografiată, când eram profesor la Liceul de Muzică nr. 1 
(astăzi „Dinu Lipatti”). După numeroase incursiuni în istoria artei, 
comparaţii cu arta plastică, esteticii, profesoara Cella Delavrancea 
(1887 – 1991) ajunge – la vârsta înţelepciunii – la următoarele 
concluzii: „Imaginaţia – acest element vital al interpretării – să fie 
dirijată, cântărită cu grija cu care ai administra o doctorie 
primejdioasă. Bine dozată scapă bolnavul, dar poate să-l şi omoare… 
Coloritul unui sunet se va obţine prin diferite feluri de tuşeu ale mâinii 
(în cazul pianului – s.n.). Dar aceasta rămâne unealtă fără cuget, 
dacă e mânuită fără înţelepciune şi vai! ce amăgitoare poate fi 
velocitatea!… Succesul este o culme înşelătoare nici decum un popas 
statornic. Culmi mereu mai înalte îşi răsar în cale şi abia târziu ajungi 
să te bucuri cu adevărat de măreaţa armonie a Muzicii”. 

De la aceste principii, Cella Delavrancea se întoarce din nou 
la vechiul ei sfătuitor şi prieten: Ion Luca Caragiale. Suita emoţionantă 
de scrisori de la maestră la elevă (Krimhilda Cristescu) din perioada 
concursurilor intenaţionale (Varşovia – Chopin şi Bucureşti – 
Enescu), porneşte de la un fapt real: „Acum mulţi, mulţi ani, cineva a 
scris despre o fată tânără. A povestit c-a îmblânzit un cal năzdrăvan şi 
c-a uimit o lume întreagă. Scriitorul era Caragiale, fata se numea 
Cella Delavrancea, iar calul năzdrăvan era pianul. Acum e rândul meu 
să scriu despre o copilă minunată care a îmblânzit un cal năzdrăvan 
şi a parcurs cu el un drum greu, care o va duce la glorie… Muzica 
care să fie slujită cu smerenie. Să încerci să te ridici până la sufletul 
marilor creatori, să asculţi de poruncile lor, să le cânţi cântecul pentru 
ca să încânţi pe cei ce vor aplauda prin tine, armoniile nepieritoare 
care ne apropie de Dumnezeu” (27 august 1955). 

Cele patru scrisori ale profesoarei Cella Delavrancea către 
discipola sa, se constituie în documente de siflet peste timp, devenind 
modele de învăţământ artistic pentru dascălii contemporani. 
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Autor: George Ştephănescu   Limba română 
Compozitor     Scrisoare autografă, 
Destinatar: I.L. Caragiale   în cerneală 
Locul şi data: Bucureşti, 24 februarie 1901 
 
Colecţia Viorel Cosma (copie) 

 
Iubite prietene 
Dupe triumful de aseară, triumf bine meritat şi care te-a 

răzbunat de multe nedreptăţi, dămi (sic!) voie şi mie să te felicit din 
toată inima şi să-ţi urez să trăieşti ani mulţi şi fericiţi, ca să mai dai 
acestei nenorocite ţări scrieri drăguţe, al căror secret Dta singur îl ai. 

Pe lîngă darul de a scrie, Dta mai ai şi darul foarte rar, de a 
înţelege cele-l-alte arte mai bine decît mulţi specialişti. 

Încă odată să trăieşti să ţi vezi copilaşii mari şi la casa lor. 
Salutări respectoase Dnei. 

G. Stephănescu, 
profesor la conservator 

 
* 

*      * 
 

Autor: Ecaterina Logadi, fiica lui   Limba română 
I.L. Caragiale     Scrisoare autografă 
Destinatar: Viorel Cosma 
Locul şi data: Bucureşti, 10 mai 1962 
Colecţia Viorel Cosma 

 
Stimate Domnule Cosma, 

Este o deosebită plăcere ce mi-aţi oferit cerîndu-mi să scriu 
cîte-va rînduri despre ce iubea mai mult părintele meu în domeniul 
artei, muzica. 

Se ştie că era un pasional meloman, totuşi a fost judecat 
destul de superficial de unii din cei care au cercetat această latură a 
înclinaţiunilor sale. Am auzit adesea spunîndu-se că tatăl meu era 
într’adevăr muzical, dar nepregătit şi absolut neştiutor de elementare 
noţiuni şi reguli muzicale. 

Din tot ceea ce îmi amintesc eu, pot să vă lămuresc dîndu-vă 
dovezi contrarii, care sunt convingătoare. 
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Tata cunoştea enorm de multă literatură muzicală, aproape ca 
un muzicolog de profesie. Toate simfoniile de Beethoven, care era 

idolul lui, ar fi putut să le dirijeze, indicînd 
intrările fie cărui instrument _ cu 
însemnătatea şi intensitatea lui _ Le 
fluera de la un capăt la altul, făcînd 
comentarii asupra lor care erau găsite 
juste şi valoroase chiar de muzicanţii de 
profesie. 

Dar nu cunoştea numai opera 
„Titanului” cum îl numea el pe preferatul 
lui, ci muzica italiană dinainte de Bach, pe 
Vivaldi, Scarlatti şi mulţi alţii, apoi toate 
uverturile lui Mozart, opere nenumărate, 
Bach, Haendel, pe care-l chema „Puişorul” 
(tradus în româneşte din germană); îl 
iubea pe „Papa Haydn” – ajungând până 

la Schubert şi Schumann – şi la sfârşit descoperirea care l-a încântat, 
chiar când a crezut că se sfârşise pentru el posibilitatea de-a mai îndrăgi 
pe alţii. A venit într’o zi emoţionat după un concert în care ascultase o 
simfonie de Brahms. Era fericit descoperind că „Titanul are un nepoţel!” 

Pe Wagner nu a putut să-l asculte îndelung, păstrând mereu 
rezerve. Totuşi era frământat de genul pe care încă nu-l pătrunsese. E 
de presupus că până la urmă s-ar fi lăsat condus cu încetul de 
„Titanul no II”. 

Nu s-a împăcat însă niciodată cu tonul minor al melancolicului 
Chopin şi de asemenea cu tristeţea necontenită a lui César Frank, 
spunând că-i vine să „leşine sau să bocească”. Îi plăcea Beethoven 
pentru optimismul şi eroismul lui plin de măreţie. 

Tata avea un auz muzical de mare precizie şi nimic nu-l 
supăra mai mult ca distonarea. Spunea adesea: „cum puteţi voi să 
cântaţi atât de fals, - eu, să vreau nu pot”! 

Eu aveam un glas drăguţ în tinereţe şi cântam uneori fără să 
bănuesc că mă ascultă tata – dar dintr’o dată îi auzeam vocea 
protestatară din camera de alături: „N’auzi că e fals! E „do” natural, – 
de ce schimbi tonul?!” 

Cunoştea perfect intervalele şi toate tonurile cu legile lor. 
Simţea perfect toate stilurile proprii fie cărui compozitor. Într’o zi, 
persecutat de un pasaj care nu şi amintea de unde aparţine, i-a scris 
în grabă prietenului de la Leipzig, Paul Zarifopol, notând acel pasaj şi 
rugându-l să-i răspundă în grabă dacă aparţine altcuiva decât lui 
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Haendel. Era o bucată puţin cântată şi i-a trebuit lui Zaritopol mult 
timp ca să-l descopere. Într’adevăr era din Haendel. 

Îi plăceau mult valsurile lui Johann Strauss şi le fluera cu 
toată graţia şi stilul cerut, făcând ritardante şi ritmuri de o rară 
gingăşie, cu triluri de pasăre. 

În corespondenţa lui cu Zarifopol, probleme diverse muzicale 
revin cu insistenţă. Tata îi cerea mereu lămuriri, iar Zarifopol îi 
răspundea scriind pe portativ explicaţiile cerute de el cu pasagii întregi 
de muzică, spre a le trece mai uşor de înţeles tatii. 

Astfel nu este de admis că dânsul nu avea nici măcar 
cunoştinţe elementare de muzică şi că nu ar fi ştiut nici măcar 
alfabetul muzical – după cum s-a spus uneori, dacă vorbea acest 
limbaj cu Zarifopol cu care se înţelegea astfel. 

Tata avea doi prieteni cu care era strâns legat şi a căror 
companie o căuta. Aveau însă amândoi acelaş cusur – aveau obiceiul 
să fredoneze. Ne spunea despre ei: „Ce bine ar fi dacă ar renunţa la 
muzică, că au obiceiul să transforme toate melodiile în minor şi 
doinesc a jale!” 

Deasemenea îl supăra „lipsa de respect al ritmului” zicea că 
foarte des confundă unii muzicanţi măsura de 2/4 cu cea de 4/4. mai 
spunea că totul se poate învăţa în muzică afară de ritm, cu care 
trebue să te naşti. 

Tonul lui preferat era do major. Probabil fiind că era foarte des 
întrebuinţat de Beethoven. 

Despre prietenii lui muzicanţi din trecut îmi amintesc doar de 
două nume: Caudella şi Wachmann. Despre cel din urmă vorbea cu 
mare admiraţie şi spunea că învăţase multe de la el. Îl cunoscuse la 
Maiorescu în casă, dar îl vizita deseori la el şi se împrietenise şi cu 
Dna. Wachmann. 

Apoi s-a legat de Dumitriu, pianist şi profesor la Conservator. 
Tata î-l botezase „Maestrul Metronomide”, fiind că era de origine grec 
şi muzicant. Îl aducea mereu acasă şi ne-a făcut să luăm lecţii de pian 
cu el. Vara, când plecam în vacanţă la Sinaia, tata î-l aducea să stea 
cu noi într’o casă din aceeaşi curte cu noi. Tata aducea o pianină şi 
asculta cum cântă pe când noi eram lăsaţi să ne bucurăm de vacanţă. 

Când am plecat să ne stabilim la Berlin, tata a invitat şi pe 
Metronomide, care a stat 6 luni la noi. 

Tata îi aducea mereu muzică nouă ca să-l îndemne la lucru, 
dar maestrul nu dorea să descifreze nimic nou şi timp de 6 luni ne-a 
intoxicat cu o singură parte din sonata „Aurora” de Beethoven, care 
ajunsesem să n-o mai suferim, astfel încât am fost toţi uşuraţi la 
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această plecare, inclusiv tata care ajunsese şi el la saturaţie, ori cât l-
ar fi iubit pe „Titan”. 

La noi, la Berlin se făcea multă muzică. Aveam un pian mare, 
o pianină şi o epinettă. Se cântau bucăţi pentru două piane. Zaritopol 
care era un bun muzicant cu mare facilitate de descifrat şi Cella 
Delavrancea îi făceau toţi toate plăcerile, cântând ore întregi pentru 
el. 

Au mai trecut pe la noi Socrate Barozzi, care se anunţa 
devreme un mare talent pentru vioară, dar care a rămas pe loc, 
nefăcând cariera bănuită de tata. Apoi a venit Const. Nottara care 
cânta şi la vioară şi la pian. Tata î-l preţuia pentru munca lui serioasă 
– şi îl apăra de tachinările noastre de copii. 

Deseori îi anunţa Zarifopol câte un concert important la 
Leipzig – atunci tata pornea cu primul tren ca să ajungă să-l asculte. 

Când auzea muzica pe gustul lui, se schimba la faţă şi 
fericirea se arăta în ochii lui, în care sclipeau adesea lacrămile. 

Acestea sînt amintirile care le am păstrat despre preocupările 
muzicale ale tatălui meu şi cred că sînt prin ele înşile grăitoare pentru 
conturarea laturei muzicale în personalitatea lui I.L. Caragiale. 

 
Ecaterina Logadi 

P.S. Deşi am încheiat aceste rânduri, socot interesant vă 
relatez o împrejurare care îmi revine în memorie chiar acum. 

Ea arată imensa admiraţie pe care o avea tata pentru 
Beethoven. Îmi aduc limpede aminte de călătoria noastră la Bonn. 

Mi-l amintesc cum a pătruns solemn în casă, şi-a scos pălăria 
şi apoi, pe vârful picioarelor a păşit primul în încăperea scundă, tăcut 
şi desprins de noi, care rămăsesem în urmă. L-am lăsat să şi încerce 
singur marea emoţie. 

El s-a dus drept la masca mortuară a lui Beethoven, albă, 
încununată cu lauri şi care se desprindea pe un fond închis de catifea 
roşie. Acolo a stat îndelung şi a privit nemişcat. 

Întors la Berlin, tata păstra încă semnele unor adânci răscoliri. 
Mai târziu a repetat vizita cu prietenul său – Paul Zarifopol – 

şi când s-a întors acasă, la fel ca şi prima dată era încă emoţionat. 
 

Ecaterina Logadi 
 
 

* 
*      * 
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Autor: Cella Delavrancea   Limba română 
Scrisoare autografă, 

Destinatar: Dimitrie G. Dinicu   în cerneală, 1 pagină 
Locul şi data: Bucureşti, 20 aprilie 1953 
 
Colecţia Viorel Cosma 

 
După o lectură din valoroasa lucrare a Maestrului D. Dinicu, în 

care se afirmă mintea unui cugetător şi sufletul unui artist, îi ofer 
această schiţă în semn de admiraţie şi prietenie. 

 
Cella Delavrancea 
19 8bre 1954 

 
(Text dactilografiat) 

precedat – pe pagina de titlu – de manţiunea autografă în cerneală a 
autoarei 

Rolul imaginaţiei în interpretarea muzicală 
 
Ceeace ne înconjoară în viaţă este realitatea obiectivă. 

Ceeace percepem prin mijlocirea simţurilor este realitatea subiectivă. 
Legătura între o realitate şi alta se face prin ştiinţă, care sintetizează 
reprezentările noastre în noţiuni şi legi logice şi prin Artă, cu 
mijloacele ei specifice de sintetizare a legilor lumii obiective. Dintre 
toate modurile de exprimare artistică, Muzica este cea mai realistă şi 
în acelaş timp cea mai îngrădită – cea mai de cuprins de simţirea 
omenească şi cea mai de necuprins într’un cadru de noţiuni 
prestabilite. Literatura se exprimă prin cuvinte, prin urmare este la 
îndemâna unui om cultivat – Pictura – cea mai intelectuală formă de 
artă, pentrucă modalitatea expresiei e rezultatul unor convenţii 
cerebrale, îşi are un model, verificat prin vedere. 

Sculptura exprimă tangibil tainele estetice ale realităţii. 
Poezia, cu freamătul şi de dincolo de cuvânt, cu valul ritmului şi 
organic, ne apropie de arta Muzicii, este curcubeul pe care se avântă 
Muzica în tensiunea ei vitală. 

Graiul muzicii este cel mai vast şi cel mai apropiat de viaţă, 
pentrucă principiul ei este mişcarea, puterea ei, ritmul, forţa de 
convingere, cântecul. Timpul nu o biruie. Ea robeşte timpul, 
strângându-l în legile de proporţie care o fac armonioasă. Cea mai 
înălţătoare mrturie a vieţii este opera de artă. În creaţia artistică se 
adeveresc intuiţiile unei epoci, se afirmă drepturile unui adevăr adus 
la înţelegerea oamenilor prin forma nouă a expresiei. 
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Există în artă o putere temperamentală ca şi în biologie şi ea 
este strâns legată de creatorul ei. Aceste accente constituesc 
substanţa adevărului artistic, fără de care o operă de artă nu învinge 
timpul, ci se pierde împreună cu el în Neant. Prin ce miracol 
desbaterea dintre inspiraţia şi hotărârea conscientă a artistului nu-şi 
pierde sinceritatea, este greu de explicat. Şi această sinceritate trebue 
să fie transfigurarea unui elan, datorit unui şoc pornit din lumea 
obiectivă şi care va duce la tălmăcirea unor noi viziuni. În arta 
muzicală, mai presus decât în celelalte, sinceritatea este elementul 
vital fără de care o compoziţie rămâne opera unei voinţi şi nu mai este 
înflorirea unei inspiraţiuni. Ca o inimă, sinceritatea pulsează viaţa în 
adâncurile tainice ale geniului, desleagă vibraţia sonoră, o înalţă din 
noaptea tăcerii, şi-i dă drumul în zona de lumină a inteligenţii, unde se 
va echilibra prin logica expresiei şi se va împlini în forma ei cea mai 
justă. La nici un compozitor nu se adevereşte acest proces de 
elaborare ca la Beethoven, iar transfigurarea la care ajunge nu 
ascunde primul impuls pornit din sensaţie şi stârnit din contemplarea 
îndelungată a Naturii. De aceea rămân operele sale fragede ca o 
prezenţă şi impunătoare ca o lege cosmică. 

Lenin spune într’unul din caietele lui filozofice „Dela 
contemplaţia vie la gândirea abstractă şi dela ea la practică – iată 
calea dialectică a cunoaşterii adevărului, a cunoaşterii realităţii 
obiective”. 

Acest drum este acelaş şi pentru ştiinţă şi pentru artă. 
Deosebirea este mijlocul de exprimare. În artă este imaginea, adică 
retransmiterea prin echivalenţe a şocului sensorial. Cu cât aceste 
echivalenţe conţin mai multe elemente de viaţă reală, cu rădăcini în 
mişcarea epocei în care se exprimă, cu atât sunt mai valabile 
acestea. Un mare poet industan, Rabindranath Tagore scrie 
„Adevărata creaţie este realizarea adevărului prin trecerea acestuia în 
propriile noastre simboluri. Poezia şi arta Muzicii întreţin în om 
credinţa adâncă a uniunii fiinţei lui cu tot ce există”. 

Se desprinde din această cugetare accentul social fără de 
care o operă de artă nu-şi prelungeşte durata şi nu dăinuieşte, vie, 
printre secole. 

Într’o conferinţă despre Chopin, vrând să caracterizez arta 
acestui geniu, am spus că „Stilul extrage esenţa durabilului în 
expresia unei rase şi o conformează ritmului unei epoci”. 

Acest aforism se aplică la toţi marii compozitori. Toţi au trăit 
istoric epoca lor, toţi au fost exponenţii sociali ai timpului lor, toţi s’au 
adăpat la izvoarele cântecelor populare din ţara lor. 
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Dintre artele minore, meseria de interpret muzical este cea 
mai grea. Nefiind încadrată în cuvinte, lasă un spaţiu larg între 
indicaţiile autorului şi putinţa de exprimare a virtuozului, spaţiu în care 
relaţiile psihice ale intervalelor sonore sunt în constant conflict cu 
măsura impusă de text. Interpretul  trebue să fi disecat minuţios fiece 
raport de sunet dintr’o bucată, găsindu-i echivalentul în gândire. Apoi, 
cu stăpânire de sine deplină, să adune argumentele muzicale într’un 
avânt a cărui pulsaţie se naşte în el, dar fără ştiinţa lui, dintr’o transă a 
clipei care desleagă tehnica de judecată şi o supune unei vibraţii în 
care tremură chiar sufletul compozitorului. Pentru ca să se realizeze 
această minunată comuniune, trebue să fi reflectat mult asupra cauzei 
care a determinat expresia muzicală. Prin urmare să-şi fi închipuit 
atmosfera momentului de creaţie şi evenimentele din viaţa 
compozitorului, suprapuse ca straturi geologice, în sensibilitatea lui. 

Chopin scria unui prieten: „Prefer să-mi scriu în muzică toate 
sensaţiile, decât să fiu mistuit de ele”. 

Amestecul unui impuls frenetic cu imagini coborâte în suflet 
formează baza dispoziţiunii lirice în spiritul creator al lui Chopin. Dela 
Mazurkă – dansul sufletului polon, străbătută de freamătul eroismului 
şi al plânsului înăbuşit – până la Poloneze – poeme epice cu 
dinanismul strâns într’un paroxism disciplinat, toate formulele sale 
melodice sunt o transpoziţie a sensaţiilor stârnite dintr’un şoc exterior, 
filtrate apoi de cuget şi revărsate în echivalenţe sonore. Georges 
Sand lăuda într’o zi preludiul supranumit „picătura de apă” scris la 
Valdemoza, în insula Majorca, pe o zi de furtună, zicând c’a imitat 
foarte bine ploaia. 

Chopin, supărat, a întrerupt-o: „Nu imit niciodată. Găsesc 
echivalentul”. 

Mozart, călătorind dela Viena la Praga cu soţia lui, ca să fie 
sărbătorit pentru succesul operei „Nunta lui Figaro”, se uita pe 
fereastra diligenţei, încântându-se de vederea munţilor acoperiţi cu 
zăpadă. Apoi, brusc, faţa lui palidă se înroşea toată, lua dintr’o pungă 
de piele un carnet şi nota repede diferite motive. Purta întotdeauna cu 
el o cutie unde îşi ascundea aceste seminţe generatoare de 
capod’opere. 

Beethoven povesteşte în caietele lui de conversaţie că, 
întrebat de un prieten, ce semnificare are finalul sonatei op. 10, Nr. 3, 
a răspuns „Bin ich noch melancolisch?” 

Cu mulţi [ani] înainte de tipărirea acestor caiete, lucrând în 
vederea unui concert Sonata, am scris pe prima pagină că finalul e 
stabilit pe o întrebare şi că Beethoven a grăit prin el „va fi tot aşa?” 

Drumul ales de intuiţia şi imaginaţia mea fusese cel bun. 
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În mai toate sonatele lui Beethoven prindem firul fanteziei 
creatoare, dela strigătele primăverii atât de plastic sonorizate în opus 
31, Nr. 3, până la cutremurul cataclismal al Appassionatei şi măreţia 
opusului 111. 

Acest drum pe care-l face compozitorul din tehnicile unghere 
ale sufletului până la exteriorizarea expresiei, interpretul îl va face 
deandoaselea, întorcându-se dela textul dat, la misteriosul argument 
creator. Deaceea un profesor trebue să încerce să desvolte 
imaginaţia elevului pentru ca interpretarea lui să nu fie o problemă 
tehnică, un scop concret şi să nu i se pară textul sonor un joc 
matematic lipsit de căldura vieţii. Analiza unei bucăţi cere mult tact. 
Planurile ritmice constituesc forma gândirii muzicale. Elevul să fie 
îndrumat în spiritul stilului autorului, să înveţe să închipuie în mod viu, 
intenţiile expresiilor muzicale, să fie bine cântărită pretenţia subiectivă 
a elevului ca niciodată să nu-i treacă prin minte c’ar avea dreptul să 
modeleze o bucată în afară de indicaţiile scrise de compozitor. Toţi 
autorii au precizat minuţios voinţa lor. Interpretul ideal respectă, în 
toate nuanţele, textul muzical. Elevul trebue să se afirme, în primul 
rând, printr’o supunere absolută faţă de cerinţele autorului. Numai 
astfel încadrat va putea să dea drumul la imaginaţie fără ca aceasta 
să denatureze caracterul bucăţii pe care o cântă. Am auzit o tânără 
elevă, talentată, spunând după ce pricepuse greşit o baladă „Aşa o 
simt eu”. Niciodată nu trebue uitat că interpretul este subordonat unei 
voinţi creatoare, impunătoare, care pedepseşte imedicat orice lipsă de 
respect. 

Prin urmare imaginaţia – acest element vital al interpretării – să 
fie dirijată, cântărită cu grija cu care ai administra o doctorie primejdioasă. 
Bine dozată scapă bolnavul, dar poate să-l şi omoare. Profesorul să 
lămurească elevilor atmosfera în care se desfăşoară bucata, precum şi 
însemnătatea primordială a tempo-ului, şi culoarea tonului în care cântă. 
Să analizeze apoi modulaţiile care reprezintă în sintaxa sonoră verbul 
unei fraze, să stabilească climatul şi sentimentul poeziei melodice, să 
lege într’o viziune unitară textul pentru ca să se construiască arhitectonic 
compoziţia pe care o va cânta. 

Coloritul unui sunet se va obţine prin diferite feluri de tuşeu 
ale mâinii. Dar aceasta rămâne unealtă fără cuget dacă e mânuită 
fără înţelepciune şi vai ce amăgitoare poate fi velocitatea! 

Prin mijlocirea unei transpuneri cerebrale poţi obţine chiar dela 
un elev tânăr o diversitate de sonorităţi şi anumite inflexiuni creatoare de 
planuri tot atât de relevante ca perspectiva unui peisaj într’o pictură. Am 
explicat unui elev prima parte a sonatei Waldstein. I-am cerut să 
găsească la pian acel freamăt colorat palid care precede isbucnirea 
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zorilor. Bine înţeles că i-am indicat tremurul degetelor pe clape. A reuşit 
perfect nuanţa, numai pentru c’am mutat pe planul graiului imaginea 
sonoră care ar fi rămas altminteri în ceaţa unei abstracţii greu de cuprins. 
Este evident că dacă tânărul pianist are o cultură mai aleasă, şi cu cât i 
s’a desvoltat inteligenţa şi interesul în mai multe direcţii, cu atât i se 
îmbogăţeşte imaginaţia şi-i vor servi mai temeinic cunoştinţele, într’o 
interpretare muzicală. 

Acei ce se hotărăsc să se dăruiască muzicii să fie convinşi 
dela început că nu vor ajunge niciodată la nimic fără crâncenă şi 
continuă muncă. 

Succesul este o culme înşelătoare, nici decum un popas 
statornic. Culmi mereu mai înalte îţi răsar în cale şi abia târziu ajungi 
să te bucuri cu adevărat de măreaţa armonie a Muzicii. 

Am auzit pe un foarte mare pianist răspunzând unei persoane 
care-şi exprima stângaci admiraţia: „Cum de-ai ajuns, maestre, să 
cânţi atât de minunat?” 

– „Mult Czerny, Doamnă, şi multă răbdare”. 
Cuvintele acestui mare interpret Beethovenian să devie o lege 

pentru tinerii noştri pianişti. 
 

Cella Delavrancea 
 
20 Aprilie 1953 
     Bucureşti 

 
 
  




