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CREAŢII 
 

 
Maia Ciobanu 

„Simfonia a II-a …dinspre Enescu” 
 
 

Carmen Popa 
 
 
Apropiindu-mă, în timp, de creaţia Maiei Ciobanu, 

analizând lucrări definitorii pentru personalitatea sa artistică, am 
remarcat cu obiectivitate şi încântare un opus de referinţă prin 
statut și anvergură, singular – prin conținut și sens - atât în 
muzica sa cât şi în cea românească contemporană: Simfonia a 
II-a ...dinspre Enescu.  

 
Lucrarea se înscrie într-o remarcabilă panoplie simfonic-

concertantă, reprezentată prin Simfonia I Jurnal ’88 (1988 – 
p.a.a. 4 nov. 1988 la Târgu Mureş cu Orchestra Simfonică a 
Filarmonicii din localitate, dirijor Cristian Mandeal; reluată la 
Bucureşti de Orchestra Studio a Radioteleviziunii Române, 
dirijor Ludovic Bacs, apoi în Wuppertal-Germania de Orchestra 
Academiei de Muzică din Koln, dirijor Reinmar Neuner), 
Concert pentru vioară și orchestră (1980 – p.a.a. 22 nov. 1980 
la Bacău, cu Orchestra Simfonică a Filarmonicii din Bacău, 
dirijor Ovidiu Bălan, solist Victor Ardelean, prezentat apoi la 
Bucureşti, de Orchestra Simfonică a Radioteleviziunii Române, 
dirijor Ludovic Bacs, solist Ladislau Horvath ), Concert pentru 
clarinet şi orchestră (2004 – p.a.a. 22 mai 2004, în cadrul 
festivalului SIMN Bucureşti, în interpretarea Orchestrei 
Naţionale Radio, dirijor Ludovic Bacs, solist - australianul Peter 
Handsworth), „Alterego” - Concert pentru două viori şi orchestră 
(2011 – p.a.a. 27 mai 2011, în cadrul festivalului SIMN 
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Bucureşti, cu Orchestra Naţională Radio, dirijor Valentin Doni, 
solişti Cornelia Bronzetti şi Juhani Palola), Concert pentru 
trombon şi orchestră (2013). Toate aceste piese s-au bucurat 
de lansări, interpretări și înregistrări remarcabile naționale și 
internaționale, cu excepția Concertului pentru trombon și 
orchestră (dedicat, de altfel, apreciatului muzician-interpret 
Barrie Webb, prieten și promotor extraordinar al muzicii noi 
românești în lume), din motive nedeslușite de mine.  

Dintr-o altă perspectivă, prin intermediul acestor creaţii, 
autoarea atinge-prezintă-dezbate o multitudine de problematici, 
conturând, în timp, un fir preţios al devenirii sale.  

Astfel, Simfonia I Jurnal ’88  e o lucrare  care afirmă 
succesiunea operelor unui artist ca descriere a "jurnalului" său 
interior şi decriptează creația artistică ca fiind documentul de 
maximă esențializare biografică a unui artist (această simfonie 
declanşează de altfel unul dintre cele mai importante cicluri de 
piese ale autoarei - cel al pieselor cu titlul "Jurnal"). Concertul 
pentru vioară şi orchestră este o piesă cu substrat programatic, 
inspirat fiind de pictura „Măr în floare” de Mondrian, conturând 
cu poeticitate, insolite conexiuni inter-artistice. Concertul pentru 
clarinet şi orchestră pune în lumină rolul virtuoz al solistului nu 
numai în susţinerea unor pasaje tehnice din ce în ce mai 
dificile, ci şi în declanşarea - eliberarea energiilor. În fine, 
„Alterego” - Concert pentru două viori şi orchestră este o lucrare 
cu dedicaţie, cu substrat experimental, născută dintr-un 
minunat sentiment de prietenie între adevăraţi artişti. 

 
Finalizată în anul 2006, Simfonia a II-a ...dinspre 

Enescu  concretizează propunerea Radiodifuziunii Române de 
a dedica memoriei lui George Enescu o lucrare orchestrală - un 
bun prilej pentru compozitoare de a medita din nou asupra 
semnificațiilor unei biografii și creații absolut unice: „Enescu – 
artistul, Enescu – omul (incredibil de modest, generos, discret), 
mi-a apărut întotdeauna ca minunat de atipic lumii noastre, un 
model pe care nimeni nu și-a propus și nici nu a putut să-l 
urmeze. Muzica și personalitatea lui George Enescu deschid 
aripile unei realități atât de rafinate încât perceperea lor are 
nevoie de alte <<ajustări>> ale minții și sufletului nostru.” 
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Prima audiție absolută a avut loc pe data de 3 martie 
2009, la Sala „Mihail Jora”, cu Orchestra Națională Radio, sub 
bagheta dirijorului Tiberiu Soare; i-a urmat o înregistrare 
specială, realizată de aceeaşi orchestră sub conducerea 
dirijorală a lui Gheorghe Costin. 

 
Cele trei părți ale simfoniei au ca punct de referinţă 

câteva din „esențele tari” ale gândirii enesciene: amprenta 
timbrală a viorii, de o expresivitate aparte – prin asocierea ei cu 
melodia „...fără început, fără sfârșit...”, cu lirismul vibrant, 
imaginația, dar mai ales cu Enescu - interpretul; viziunea 
enesciană idilică şi idealizantă (prin exuberanţa citatului 
folcloric) a satului românesc; arhetipul deal–vale, emblematic 
pentru „spațiul mioritic”, recalibrat în vesel–trist, semnificativ 
reprezentat prin alternanța și/sau suprapunerea terței mari 
(majore) cu cea mică (minore); spectralismul in nuce cultivat 
prin irizările octavelor și mai cu seamă supremația individualului 
afirmat în plan muzical prin supremația melodiei „libere și 
imprevizibile”. Această ultimă trăsătură, este, conform celor 
subliniate de compozitoare, una din „dominantele concepției 
enesciene și în același timp o expresie evidentă a specificului 
românesc, punctul cel mai tare și cel mai slab al configurației 
noastre psihice”. 

  
 
Partea I este alcătuită din trei mari secțiuni, încadrate 

între Prolog (măs. 1-21) și Epilog (măs.105-111).  
Debutul simfoniei reiterează momentul efectuării 

acordajului-individual, pe partide și al întregului ansamblu - 
cutumă pur tehnică, absolut necesară asigurării acurateții 
intonaționale, desfășurată, de regulă, în preambulul lucrărilor. 
Acest efect întrucâtva înșelător - o aparentă păcăleală, având 
hazul neaoș românesc dar și semnificația ei distinctă - din 
perspectivă estetică și stilistică (a umorului nedezmințit al 
românilor), chiar dintru începutul simfoniei - este indus prin 
realizarea unui amplu acord de 4-te și (predominant) 5-te 
perfecte, de instrumentele cu corzi, spațiat pe 4 octave (octava 
mare - octava a II-a).  
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Alcătuirea acordurilor respectă succesiunea corzilor 

precum și trecerea în revistă a registrelor aferente (de la 
contrabas până la vioara I), sonoritatea lăsând într-adevăr, în 
modul cel mai firesc, impresia acordajului inițial. Din structurile 
acordice, trebuie subliniat rolul 5-tei perfecte în folclorul 
românesc – intervalul fiind considerat unica armonie autentică 
din cadrul acestuia. Pe linia enesciană, în consens, 
compozitoarea face apel la elemente definitorii ale acestui 
autentic și de o mare bogăție fond de creație, construind, în 
deschidere, un univers consonantic - pur diatonic. Acesta 
câștigă în culoare, semnificații și complexitate prin grefele-
cluster, concepute ca structuri tetracordale cromatice 
(desfășurate pe întinderea - fie a unei 3-țe mari sau mici, fie a 
unei 2-de mărite) plasate în partiturile cornilor (în fa) și ale 
tandem-ului clarinet (în sib) și fagot. 
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În timp ce cluster-ele de la corni funcționează ca pedale 
statice, cele de la clarinet și fagot sunt prezentate într-o 
perpetuă mișcare – o improvizație rapidă pe sunete date. Pe 
fondul unei întrețeseri modal-cromatice, se relevă, din start, 
raportarea semnificativă la arhetipul deal-vale, vesel-trist 
exprimat prin alternanța și/sau suprapunerea (în cazul de față 
suprapunerea) 3-ței mari (majore) cu cea mică (minoră).  Acest 
aspect constituie – după cum am menționat deja – unul din 
punctele de referință ale concepției enesciene – şi în acelaşi 
timp o expresie a specificului românesc.  

 
Atât acordul-pedală din debut cât și cluster-ele ison ce 

completează Prologul, sunt dinamizate de intervențiile 
instrumentelor de percuție și cele nu mai puțin ritmicizante și de 
mare efect produse de tropăitul rapid de picioare al 
instrumentiștilor, cu sens agresiv, anticipând (se amestecă 
sunetul muzical cu zgomotul, într-o indusă acoladă de teatru 
instrumental) reacția acestora în finalul ultimei părți a simfoniei. 
Se suprapun, de la bun început, tușe ale unor imagini ce 
aparțin unor vremuri și lumi diferite: pe de o parte, cea a unei 
lumi apuse – evocate de Enescu în creația sa, aflată în plin 
proces cristalizat de modernizare – cu cea actuală – periculos 
de confuză și lipsită de armonie.  

 
Asistăm, pe de altă parte, la interferența unor elemente 

apartinând unei culturi predominant tradiționale cu cele de 
avangardă. Pe parcursul doar al câtorva măsuri, într-o 
exprimare pe cât de concisă, pe atât de persuasivă, Maia 
Ciobanu reușește să reconstituie cu finețe, sensibilitate, 
luciditate, această complexă și atât de vie imagine-ansamblu. 

 
Tema secțiunii I (începând cu măsura 22) este expusă 

de o vioară solo – instrument care l-a făcut nu numai cunoscut 
ci și celebru în lumea muzicii pe Enescu. Timbrul său evocator 
rămâne inconfundabil. Tempo-ul devine mai susținut – Piu vivo. 
Instrumentul solist este dublat mai apoi (m. 30) de flaut și vioara 
a II-a. Tema este triplu-articulată: prima frază a (măs. 22-23-24, 
cu început anacruzic), 
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a II-a frază b (măs. 27-28-29, prezentând tot o frazare 

anacruzică) 
 

 
 
 
 și a III-a frază c (măs. 30-31-32).  
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Desenul melodic, de o nobilă cantabilitate și expresivă 

cursivitate, este rezultatul unui ingenios puzzle combinatoriu 
având ca punct de pornire elemente tematice ale viorii I, din 
prima parte a  celui de-al II-lea Cvartet enescian. Autoarea face 
apel, în mod deliberat, la sunetele prelungi, la ecourile 
heterofonice învăluitoare, încărcate de profund lirism, conturând 
o melopee dincolo de timp și spațiu – este, astfel, afirmată 
supremația melodiei „libere și imprevizibile”. Trilurile prelungi 
alternând cu motivul-murmur - in leggiero (caracterizat prin 
deplasări rapide, ușoare, pe spații mici), sugerează un cadru 
natural. Frazele b și c sunt reluate împreună, într-o prezentare 
variată, sintetică, care conduce la un punct culminant – 
reprezentat de acordul-turn de 5-te perfecte. 

 
În secțiunea a II-a (începând cu măs. 54-55) se revine la 

tempo primo – Piu lento, tempo-ul Prologului. Prin intermediul 
figurației de 8-ve pe re (iată o mostră de spectralism de esență 
enesciană) este introdus un motiv tematic desprins din Tema 
inițială, metamorfozat în sensul orientării sale dinspre 
dimensiunea cromatică spre cea diatonică, cu sens depresiv, 
interpretat în contextul dat ca orientare spre interiorizare, spre 
un inedit spectacol interior (o altă particularitate stilistică 
enesciană). Din desfășurarea la-la# (decupată dintr-un context 
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cromatic expansiv) se optează aşadar pentru la-sib, asociat mai 
apoi cu 7 M complementară: sib-la. Pe întinderea 7M dublate – 
14M, apare motivul dominant al secțiunii secunde și anume 
pasajul ascendent tip scară (în termeni arhetipali - un veritabil 
ascensio), cu expunere cromatică, prezentat inițial de oboi,  

 
 

 
 
 
apoi succesiv de clarinet, flaut, trompetă, pentru ca 

această impetuoasă ascensiune sonoră să fie preluată, în sens 
plenar, de întregul ansamblu orchestral, de trei ori consecutiv. 
Se poate specula, din perspectivă numerologică, că cele trei 
repetiții, reprezintă un gest creator reflex semnificativ, având de 
fiecare dată un sunet de pornire superior celui anterior (fapt ce 
evidențiază  odată  în  plus ascensiunea - înălţarea – 
spiritualizarea). 
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Recunoaştem motivul ascensio (o irupere de energie), 

bazat însă pe arpegiu și în debordantul debut al Horei lui 
Dobrică din Rapsodia I (în La). Crescendo-ul reluărilor 
aglomerează desfășurările, deturnând în cele din urmă, sensul 
inițial, întunecându-l, inducând o stare apăsătoare. Se relevă 
din nou o complexă dinamică alternativă a ideilor, principiilor, 
stărilor. 

Secțiunea a III-a aduce în prim plan o foarte cunoscută 
temă enesciană, din Rapsodia a II-a: „Țânțăraș cu cizme largi” 
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– temă memorabilă și datorită solo-ului de violă prin intermediul 
căruia este prezentată, recreându-se - în primele momente ale 
secţiunii - perspectiva enesciană idilică a sărbătorilor 
câmpenești de la sat. Compozitoarea o prezintă la început ca 
pe un motiv-semnal, apoi este reluată în întregime, aceasta 
stând la baza unui amplu, impresionant, spectaculos edificiu 
heterofonic bazat pe numeroase intrări imitative succesive, liber 
derulate: la vioara I și a II-a, în Re (incipit fa#); la flaut în Mi 
(incipit sol#); la oboi în Solb (incipit sib); la fagot în Si (incipit 
re#); la saxofon în Re (incipit fa#) ș.a.m.d., tema fiind preluată 
de toate partidele instrumentale, într-un continuu crescendo 
până la măs. 101, unde, prin divisi și printr-o tehnică de 
reverberare a sonorităților – ieșire din timp (politemporalitate) – 
se ajunge la punctul culminant al părții (nu doar al secțiunii), ale 
cărui ecouri se sting treptat. (ex. pag. 22)  
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Asistăm încă o dată la trecerea de la un proces 
cristalizat de etajare/supraetajare a planurilor sonore şi 
augmentare temporală în valuri, la pierderea detaliilor într-un 
conglomerat quasi amorf, în care evoluţiile nu se mai disting, 
inducând o stare de suspendare a timpului. Se remarcă 
densitatea dar şi flexibilitatea întreţeserii texturii sonore. Sunt 
evidenţiate cu meşteşug aspecte ale politemporalităţii, aflate 
într-o cinetică incitantă. 

Epilogul începe la măs.105. Pedala finală de la corzi se 
instalează în nuanţa de piano pe sunetul Mib (din octava mare 
– deci în registrul grav), dublat la octava superioară (mib din 
octava mică), deasupra cărora este suspendat, în octava a III-a 
(registrul acut spre supraacut) conglomeratul cromatic reflexiv 
mib-fa-solb – emis sul ponticello (se obţine o sonoritate stranie, 
netimbrată, asemenea „foşnetului unei pale de vânt în iarba 
uscată” – sonoritate utilizată de însuşi Enescu în Sonata a III-a 
pentru pian şi vioară – în caracter popular românesc). Pedala 
de la suflători are acelaşi sunet fundamental Mib (octava mare) 
susţinut de tubă, preluat apoi de contrafagot, deasupra căruia 
este prins mini cluster-ul re-mib-mi (în octava mică) emis de 
trombon, pentru ca această structură să fie continuată de una 
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similară, construită pe alte sunete din octava mare (Sol-Lab-La 
– ca o evidentă cufundare în registrul grav), aceasta din urmă 
fiind preluată de corni. Pe verticală se fac remarcate din nou 
structurile biterțiale, definitorii pentru matricea stilistică 
inconfundabilă a spațiului mioritic.  

Tabloul final al primului act simfonic sugerează astfel 
ideea întoarcerii spre sine, a cunoaşterii şi cultivării sinelui prin 
muzica lui Enescu, redimensionată prin acest elaborat 
spectacol interior. 
 
 

Partea a II-a  
 
 
Este segmentul dinamic al simfoniei, în care este 

exploatat intens compartimentul percuţiei. Toaca în tandem cu 
tom-tom-ul deschid partea centrală a simfoniei; li se alătură, pe 
rând, wood-block-ul, glockenspiel-ul, pianul, corzile grave in 
divisi – ca pedale-cluster (în pizz.), viorile in divisi – ca pedale-
cluster (heterofonizate în figuraţii de 8-ve, dinamizate parţial 
prin tremollo în valori de treizecişidoimi), xilofonul.  

Tandem-ul toacă – tom-tom se remarcă prin ostinato-ul 
improvizatoric continuu, la care se adaugă intervenţiile 
cromatice ale glockenspiel-ului, efectele timbrale inedite – 
generate de modalităţile speciale de emisie ale corzilor 
(transformate astfel în instrumente de percuţie) şi acordurile de 
5-te (preluate din partea I – ce evidenţiază ciclicitatea formei) – 
sugerate de celelalte instrumente de percuţie. Ca şi prima parte 
a simfoniei, acestă a II-a parte este alcătuită tripartit. Secţiunea 
I a părţii a II-a (măs.1-44) oferă o reală deschidere spre 
vitalitatea dimensiunii ritmice, îmbogăţită pe fond dar şi în 
planul expresiei, printr-o varietate timbrală semnificativă – de 
referinţă fiind toaca (legată strâns de străvechile ritualuri 
creştin-ortodoxe româneşti). Chemarea mobilizatoare a toacăi,  
iniţiatică în esenţă - consfinţeşte un reper spiritual şi moral la 
români: credinţa (atingerea purităţii prin credinţă), care a marcat 
destinul acestui neam. De aici sensul invocării sale, rolul său  
cathartic.  
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Secţiunea a II-a a părţii secunde (măs.45-74) se 

desfăşoară într-un tempo mai aşezat, lansând în prim plan 
motivul murmurului foşnitor, bazat pe figuraţiile suprapuse ale 
structurilor biterţiale specifice, completate cu ecourile 
heterofonizante ale figuraţiilor de 8-ve (la instrumentele de 
suflat – flaut picc., flaut, oboi, clarinet), trilurile bongos-ului, 
acordurile de 5-te şi conglomeratele-cluster (preluate din prima 
parte a simfoniei). Este recreat, din nou, un spaţiu inconfundabil 
(ex. p. 30, măs. 45-46-47), complementar cu cel precedent.  
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Evocarea se rafinează, se nuanţează prin introducerea 

unor pasaje improvizatorice - de subliniat - ascendente, cu 
traiectorii filigranate (la partidele flautului in divisi, oboiului in 
divisi, clarinetului in divisi), ce lasă impresia abordărilor 
microintervalice – e o metamorfozare a motivului-zumzet (din 
partea I) devenit murmur-vibraţie. În plus, se câştigă în 



Revista MUZICA Nr. 7 / 2016 

32 

complexitate, prin crearea unei zone spectrale, ale cărei 
ondulaţii estetizante ale armonicelor generează splendide 
eufonii de contrast (ex. p. 33, măs. 56-59). 

 
 

 
 
 
În acest mirific spaţiu, se reiterează tema enesciană (ca 

o quasi repriză) având ca punct de pornire dansul „Ţânţăraş cu 
cizme largi” (ex. p. 37, măs. 74-77), reluată doar parţial de 
vioara I solo, apoi de xilofon şi de oboi, pe fondul ostinato-ului 
ritmic al toacăi. Prin multiplele apariţii solo, vioara se impune ca 
instrument-solist în simfonie, încadrarea de gen câştigând în 
flexibilitate şi complexitate prin glisarea spre o originală formă  
simfonică-concertantă. Este marcat astfel debutul Secţiunii a III-
a din acest act secund al simfoniei.  
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Este o spectaculoasă secţiune de sinteză a elementelor, 

motivelor, temelor proprii acestei părţi (motivul toacăi, motivul 
murmur - în variante diferite, ondulaţia armonicelor) interferate 
cu cele definitorii din partea I. La nivelul general al lucrării – 
acela macro formal, partea a II-a a simfoniei se poate constitui 
într-o Dezvoltare a sonatei-simfonii (e o inspirată interferare a 
formei de sonată cu genul simfoniei, după cum a ţinut să 
sublinieze însăşi compozitoarea: „Menţionez un desfăşurător 
liber al formei de sonată de-a lungul celor trei părţi... încă o 
reverenţă în faţa memoriei lui George Enescu”).  

Finalul părţii a II-a este rezervat construcţiilor clusters, 
ce interferează pe linia unui quasi bruitism, cu efectele timbrale 
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la limita sunet-zgomot ale evoluţiilor percuţiei, respectiv ale 
pianului şi viorilor – devenite la rândul lor inedite instrumente de 
percuţie, prin modalităţile alternative de atac şi emisie adoptate. 

 
 Toate desfăşurările sunt în forte, în spiritul unei 

veritabile estetici contemporane - cea a proximităţii cotidiene. 
Abordările duale sunt astfel inteligent stăpânite, de asemenea - 
ancorarea în prezent. 

 
Partea a III-a 
 
Este actul final, cu certe trăsături de repriză, ale 

simfoniei – în ansamblul ei, peste care autoarea va aduce 
surpriza unei secţiuni de tip teatru instrumental cu semnificaţii 
metamuzicale. Şi această parte este structurată tripartit.  

Într-un Moderato doinit (secţiunea I), în nuanţe de piano 
şi mezzo piano reapar pe rând cluster-ele tetracordale 
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cromatice mobile, desfăşurate melodic pe intervalul 3-ţelor mici, 
dispuse însă armonic în paralelisme de 3-ţe mari. Imaginea 
artistică impresionează atît prin prisma persuasivei muzicalităţi, 
a dominantei melodicului, cât şi prin cea a justei ancorări 
stilistice. Este simbolica reiterare arhetipală deal-vale, vesel-
trist. Revin elemente constitutive ale Temei I din partea I – cea 
prezentată de vioara-solo (simbolul profilului de Interpret al lui 
Enescu). Reapariţia parţială a acestei emblematice teme se 
produce la violă, cu ecouri la instrumentele de suflat – corn, 
fagot, clarinet, saxofon, oboi. (p. 44)  

 
Se înfiripă, din aproape în aproape, o melodie cantabilă, 

„curgând” de la un instrument la altul (un mirific 
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klangfarbenmelodie autohton), fin ancorată tematic, cu 
sonorităţi în surdină-sul ponticello-pizzicato, prelungită în 
nostalgice ecouri prin sunete ţinute şi triluri infinite, cu tente ale 
indeterminării induse de fulgurante miniglissando-uri. Aceste 
procedee le regăsim în subtila paletă stilistică enesciană, de 
infinitezimală nuanţare timbrală – ex. p. 49. 

 

 
 
Raportându-se la filtrul enescian, Maia Ciobanu 

recreează în mod  ingenios un univers de referinţă aparte. 
Trecerea la secţiunea a II-a este pregătită de apariţia 

unor elemente tematice proprii părţii secunde – anume acele 
pasaje improvizatorice ascendente, cu profil filigranat, realizate 
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in divisi, în legatissimo, atât la corzi cât şi la suflători, pe un ison 
pe sol – la contrabas şi la violă (ex. p. 54).  

 

 
 
 
Secţiunea a II-a este marcată chiar de reapariţia 

ondulaţiilor armonicelor  - reiterez faptul că ondulaţia este 
asociată cu arhetipul deal-vale, cu matricea stilistică blagiană, 
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cărora nu pot să nu le ataşez percepţia de excepție a lui Cioran: 
în accepţiunea estetică cu sens de revelaţie a acestuia, un ne-
muzician, ondulaţia sonoră/melodică simbolizează plenitudinea, 
fericirea. Buclele de rezonanță au sunetul fundamental sol, 
prezente la violoncel, vioara a II-a, violă – toate aceste volute 
fiind susţinute pe isonul (Sol) al contrabasului (ex. p. 56). 

 
 
 

 
 
 
Textura sonoră mobilă, susţine cantabila melopee 

tematică iniţială, dinamizată de intervenţiile wb, tb mici, t-tom-
ului şi ptto-ului. Tabloul este completat de reluarea episodică a 
temei dansante („Ţânţăraş cu cizme largi”), a structurilor 
biterţiale figurate precum şi a motivului freamăt-zumzet (din 
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partea I). Este un punct culminant, un moment-sinteză a 
aspectelor definitorii ale simfoniei (ex. p. 59).  

 
La trecerea spre secţiunea a III-a (măs. 85, p. 62) se 

insinuează ciclic mini cluster-ele ca punctări cromatice.  
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În mod repetitiv se reiau structuri, motive, fragmente 
tematice reprezentând imaginile revelatorii ale lucrării. Se 
remarcă totodată ostinato-ul ritmic sincopat (similar cu cel din 
partea a II-a), realizat de data aceasta de compartimentul 
instrumentelor de suflat, în forte, imprimând finalului un 
pronunţat dramatism (ex. p. 67). 

 
 
Într-o construcţie muzicală de remarcabilă complexitate 

se insinuează însă vorba cotidiană; muzica pare să se reducă 
treptat, pierzându-se la propriu dar şi în sens simbolic, în 
noianul comentariilor, ştirilor, discuţiilor sterile interminabile... 
Membrii orchestrei încep să citească pe rând ziarul, părăsesc 
muzica, înnecând publicul în cuvinte şi zgomot. Pătrunderea în 
spaţiul teatrului instrumental ascultă de o evidentă logică 
artistică, apelul implicit la ineditele procedee ale genului, 
surprinzând nu doar abandonarea  muzicii, ci însuşi efectul 
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scenic vizual oferit de orchestră şi dirijor – cu un puternic 
impact emoţional asupra publicului. Este protestul insolit dar 
ferm al autoarei, care, proiectând imaginea lui Enescu ca 
simbol al Artistului şi al existenţei sale într-un mediu social din 
ce în ce mai deteriorat, marcat de desensibilizare emoţională şi 
spirituală, atrage atenţia asupra stării generale actuale, în care 
distrugerea este prea adesea autodistrugere, ea venind din 
interior, inclusiv în plan social, al comunităţilor umane mai mari 
sau mai mici. 

Ultimul sunet auzit e Sol -  cea mai gravă coardă a viorii, 
fundamentul ei, de fapt - el sugerează o Soluţie, sugerează o 
posibilă Renaştere ? (ex. p. 69). 
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Cheia sol e principala cheie a Muzicii dar şi una din 
cheile Pământului... Iată un dublu şi atât de original Quo vadis ? 
al unei creații cu final deschis, care propune o interactivă şi 
incitantă reevaluare a Compozitorului, a Artistului care ne 
proiectează în Elita muzicii universale - George Enescu. 

 
Mereu consecventă cu sine şi cu sumuum-ul său de 

valori, Maia Ciobanu reuşeşte astfel să identifice acel spaţiu 
axiologic comun, în cadrul căruia a reluat, cultivat şi înnobilat în 
manieră proprie concepte, esenţe, inovaţii promovate cu 
sofisticată subtilitate stilistică şi chiar citate, toate venite 
...dinspre Enescu.  

 
Amintim că, într-o evoluţie concentrică, autoarea a 

folosit citatul şi într-o lucrare emblematică pentru atitudinea şi 
personalitatea sa creatoare - ne referim aici la Manifest elitist 
1,  în care opţiunea îndrăzneaţă a adoptării în formule inedite a 
citatului, în acest caz ca eveniment vizual (citarea unei partituri) 
s-a efectuat în aceeaşi idee a afirmării şi susţinerii elitelor – cu 
deschiderea temerară şi spre cele din contemporaneitate (v. 
citarea partiturii Putea-vei singur? muzică imaginară de 
Octavian Nemescu - în chiar punctul culminant al lucrării, 
precedată de partiturile lui Aurel Stroe, Corneliu Cezar, 
Gesualdo da Venosa, Bach şi, desigur, Enescu). 

Asumându-şi „ajustările minţii şi sufletului” pentru a 
putea „zbura”  în spaţiul încărcat de un anume lirism al muzicii 
enesciene, pe aripile melodiei libere şi imprevizibile imaginate 
reflexiv de vibraţia magică a viorii (pentru a intra în acea 
realitate), marcând prin sunet şi cuvânt rolul vital al elitelor în 
existența, în evoluţia societăţii, Maia Ciobanu edifică prin 
fiecare lucrare a sa – inclusiv prin  Simfonia a II-a ...dinspre 
Enescu – dimensiuni exploratorii noi, care, pe de o parte, prin 
erudiţia şi graţia compozitoarei, cultivă şi sensibilizează, iar pe 
de altă parte dau sens comunicării sub multiple şi inedite forme 
artistice şi semnificaţie cunoaşterii prin muzică. 
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SUMMARY  
 

Carmen Popa 
Maia Ciobanu - “Symphony no. 2… from-to Enescu”  
 

This study tackles a significant opus in contemporary Romanian 
music, remarkable through its status and amplitude, singular in 
its content and meaning: Maia Ciobanu’s “Symphony no. 2... 
from-to Enescu”. Belonging to a remarkable concertante 
symphonic panoply, the work has a three-part structure, 
choosing several “strong essences” of Enescu’s style as 
reference points: the timbral imprint of the violin, Enescu’s 
idyllic and idealising view of the Romanian village (through the 
exuberance of the folkloric quotation), the hill-valley archetype 
(emblematic of the bucolic Romanian space represented 
through the alternation and/or juxtaposition of the major third 
with the minor third), the spectralism in a nutshell that she 
cultivates through the iridescence of the octaves, and especially 
the supremacy of individuality musically asserted through the 
supremacy of the “free and unpredictable” melody. The latter 
feature is, according to the composer, one of “the dominants of 
Enescu’s conception and at the same time an obvious 
expression of the Romanian character, the strongest and the 
weakest point of our psychic configuration”. 
The symphony is conceived as an inspired overlapping 
between sonata form and the genre of symphony and of 
instrumental theatre, as a “bow in memory of George Enescu,” 
whom it projects as the symbol of the Artist who survives in an 
ever more deteriorated social environment rendered 
emotionally and spiritually insensitive. The open ending points 
at destruction, which is more often than not self-destruction, 
coming from the inside, both aesthetically and socially. 
“Symphony no. 2... from-to Enescu” thus reasserts the values 
defended by the cycle entitled “Elitist Manifestoes”, signed by 
the composer, and configures a distinct architectonic proposal, 
particularly penetrating from an emotional point of view, 
displaying a refined palette of colours that supports the concept 
and expressivity of an original opus. 


