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CREAŢII 

 
 

„Săteasca” enesciană şi constelaţia ei 
 

Vasile Vasile 
 
Dacă uvertura, poemul simfonic şi simfonia 

programatică au oscilat, în ceea ce priveşte orientarea 
tematică, între solida ancorare în trecutul istoric românesc 
(având în vedere uverturile naționale, Ştefan cel Mare, Cetatea 
Neamţului etc.) sau în oglindirea frumuseţilor patriei și a 
spiritualității ei (Pe şesul Moldovei, Hanul Ancuței - cu ultimul 
tablou – Cu steaua, sau având integrată melodia Mioriței, alături 
de melodii de joc - creații ale aceluiași Zirra), Amintiri din 
Carpaţi etc.), în orientarea spre subiecte mitologice (Marsyas 
de Alfonso Castaldi, Acteon, Didona de Alfred Alessandrescu, 
Vrăjile Armidei de Ion Nonna Otescu etc.) şi spre cele cu 
caracter filosofic (Eroul fără glorie cu ale sale trei părţi intitulate 
Între bine şi rău, Între tot şi nimic, Între viaţă şi moarte de 
Alfonso Castaldi), suita, mai ales cea programatică, va deveni 
principalul mijloc de dezvoltare a unei serioase orientări 
naţionale în muzica simfonică românească. 

După ce şi-a plătit şi ea tributul față de forma 
neoclasică şi neoromantică (Suita în stil vechi pentru pian 
(1897), Suita pentru orchestră nr. 2 (1915), ambele de George 
Enescu, Suita în stil clasic (1925) de Ion Ghiga şi după anumite 
tatonări şi abordări ale genului, înţeles ca o reuniune de dansuri 
românești (suita simfonică – Impresii româneşti (1913) de 
Alfonso Castaldi, Suita muntenească (1923) de Ion Borgovan, 
Suita Carpatica (1923) de Paul Richter, suita se apropie - ca şi 
genul muzical - dramatic (La şezătoare – (1912), Seara mare 
(1927) și La seceriş (1936), ale lui Tiberiu Brediceanu, Năpasta 
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(1927) Horia ale lui Sabin Drăgoi (1931), Marin Pescarul (1933) 
de Marțian Negrea, Trandafirii roșii de Constantin Bobescu 
(1933), Horia lui Nicolae Bretan (1937), Capra cu trei iezi  -
1940, de Alexandru Zirra - etc.) - de spiritualitatea 
ţărănească, pe care o explorează tot mai profund şi cu 
rezultate benefice, atât pentru îmbogăţirea limbajului muzical 
naţional de factură cultă, cât şi pentru diversificarea literaturii 
simfonice autohtone.  

E foarte drept că linia valorificării melosului popular 
românesc în formă de suită bazată pe dansuri populare poate fi 
urmărită și în alte lucrări, unele netrădând prin titlu apartenența 
populară a substanței: Suita simfonică de Victor Gheorghiu 
(1933), Suita I pentru orchestra „românească“ de Eugen 
Cuteanu (1934), Poveşti moldoveneşti și Patru tablouri 
simfonice de Alexandru Zirra (1933), Suita românească de Paul 
Constantinescu (1934), Suita pentru orchestră mică, O 
săptămână muzicală de Alexandru Zirra (1934), Suita I 
românească de Iuliu Mureşeanu (1936), Suita I pentru 
orchestră (1938) şi Suita a II-a pentru orchestră (1940), ambele 
de Ion Dumitrescu, cărora se pot adăuga şi cele două suite de 
colinde pentru orchestră, datorate lui Paul Jelescu şi Lucian 
Teodosiu precum și baletul lui Paul Constantinescu – Nunta în 
Carpați.  

În 1928 apare Divertismentul rustic al lui Sabin 
Drăgoi, un fel de suită, în care compozitorul îşi propune o 
tratare sintetică și reprezentativă a muzicii noastre populare, 
după clasificarea propusă la acea vreme de Béla Bartók: 
Colindă, Doină, Bocet, Dans, Cântec de nuntă. Exclamaţia lui 
Enescu faţă de cele cinci părți ale Divertismentului rustic „Iată, 
a apărut soarele muzicii româneşti!” dovedeşte aprecierea fără 
rezerve a ctitorului şcolii româneşti de compoziţie, faţă de 
lucrarea ce va exercita o mare influenţa asupra muzicii 
româneşti de acest gen. Mă voi limita să semnalez faptul că 
între partea I a Divertismentului rustic şi partea secundă a suitei 
lui Marţian Negrea, Poveşti din Grui (este vorba de cea numită 
Crăciun trist - 1916) se poate stabili cu uşurinţă o legătură, 
chiar dacă în prima este încorporată o melodie de cântec de 
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stea şi apoi o colindă, iar în cea de-a doua – o melodie 
bisericească a Troparului Naşterii, urmată de o colindă1.  

Orientarea spre muzica ţărănească dar şi spre 
reliefarea în lucrări de factură cultă a spiritualităţii populare era 
dictată de mai multe motive, dintre care reţin atenția: 
răspândirea ideilor poporaniste şi sămănătoriste, provenienţa 
rurală şi asimilarea culturii populare de către unii muzicieni şi 
marea revelaţie a folclorului ţărănesc ce devine pentru mulţi 
compozitori mijlocul esenţial de consolidare a tinerei culturi 
muzicale naţionale. Printre antecedentele simfonice trebuie 
menționate simfonia I și a II – a Țărăneasca, ale lui Alexandru 
Zirra ,urmate de simfonia Descriptiva. 

Acest din urmă motiv va determina însăşi 
reactualizarea suitei ce devine o formă de bază a 
romantismului şi a culturilor naţionale tocmai pentru că 
permitea dezvoltarea programatismului ca element definitoriu în 
favoarea afirmării specificului naţional.  

Lucrările recentului simpozion internațional George 
Enescu, în care am prezentat o primă formă a acestui studiu, 
mi-au întărit convingerea că problema constelațiilor în care se 
înscriu anumite lucrări muzicale, privite din punct de vedere 
tematic, cronologic, estetic, stilistic, geografic (înțeles ca topos), 
cultural etc., poate fi mult extinsă.  

În fond, mitul faustic a generat câteva zeci de lucrări 
muzicale, diferite din punctul de vedere al epocii în care apar, 
ca orientări artistice ale compozitorilor, ca genuri și chiar ca 
mesaje polivalente, încadrate în aceeași constelație prin fondul 
lor arhetipal.  

În comunicarea sa, maestrul Cornel Țăranu trimitea la 
o constelație având ca epicentru pe Johannes Brahms, în 
care se înscrie tânărul Enescu, admirator al celor „trei B” și 
autor al unui concert pentru vioară asemănător celui al idolului 
său (tânărul muzician român avea doar 14 ani și câteva luni).  

Așa cum arătam cu aceeași ocazie, se poate vorbi 
despre o constelație culturală românească în care se înscrie 
autorul Săteștii prin faptul că și una și alta sunt dominate de 
elogiul satului românesc, așa cum îl întâlnim la Coșbuc, 
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Rebreanu, Goga, Sadoveanu, Grigorescu, Andreescu ș. a. iar 
Lucian Blaga lansează sintagma „spațiul mioritic”.  

Se impune observația că nu e vorba despre satul 
actual, care a degenerat cumplit după colectivizarea forțată și 
după repetatele depopulări și îndepărtări de tradițiile seculare.  

În aceste condiții, se poate vorbi despre o 
transgresare nu numai a domeniilor artistice (literatură, arte 
plastice, muzică etc.) dar și a genurilor, printre care se numără 
ca cele mai importante: uverturi, divertismente, rapsodii, 
poeme, simfonii, opere, suite, toate răspunzând necesității 
primordiale de a asigura diversitatea, irepetabilitatea, 
originalitatea creației, dar înscriindu-se într-un arhetipal 
exemplar.  

La noi, problema raportului muzicii populare cu cea de 
factură cultă a determinat celebra anchetă a anului 1920, între 
genurile considerate cele mai propice pentru „dezvoltarea unui 
gen muzical superior”, alături de rapsodie, operă (opţiune 
susţinută de Eduard Caudella, de Romulus Vrăbiescu şi de 
Sabin Drăgoi), numărându-se şi suita. Nu voi intra din nou în 
hăţișurile anchetei, ele au făcut obiectul unui recent studiu2, dar 
voi reţine câteva idei de bază necesare urmăririi traseului pe 
care şi-l propune prezenta cercetare. 

Mai întâi se impune observația că, mult înainte de 
această memorabilă anchetă privind personalitatea muzicii 
românești și potențialul ei de a constitui material pentru creația 
de factură cultă românească – din nefericire, George Enescu 
este reprezentat de un text mai vechi, despre care muzicianul 
va declara că nu-i aparține, fiind al unui gazetar ce i-l atribuise – 
autorul suitei Săteasca lansase cele două rapsodii, dar mai ales 
Poema Română – adevărată piatră de hotar a muzicii 
românești (1898) cu care aceasta din urmă intra triumfal în 
Europa.  

Tânărul de numai 17 ani găsea că spiritualitatea 
noastră era reprezentată pe plan muzical de patru creații 
aparținând unor genuri de muzică diferite: doina, cântul 
bizantin, cântecul de joc și imnul regal. Lucrarea lansa nu 
numai un autor necunoscut dar chiar o lume inedită și poate fi 
considerată un element esențial al constelației de care se 
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ocupă prezentul demers. Dincolo de valoarea ei intrinsecă, 
Poema Română constituie un puternic argument în favoarea 
faptului că nu erau ale lui ideile atribuite în 1912 și apoi în 1920, 
în cadrul memorabilei anchete, chiar dacă el invoca drept 
argument, în locul Poemei române, Sonata a III – a „în caracter 
popular românesc”  din 1926.  

Dansurile populare sunt considerate foarte potrivite 
pentru acest gen – după cum va confirma şi practica – iar Mihail 
Jora, anticipând teoretic apariţia Priveliştilor moldoveneşti – se 
declara pentru forma liberă, descriptivă, „cu subiecte din 
basmele noastre şi din viaţa poporului”3. Generalizându-şi 
experienţa personală, dublată de atașamentul nedezminţit faţa 
de muzica noastră populară ce se pretează la orice forme şi 
genuri considerate „superioare” - coordonată pe care se 
întâlnește cu Dimitrie Cuclin – Alexandru Zirra nu limitează 
apartenenţa naţională a unei lucrări la întrebuinţarea de melodii 
populare, ci o extinde şi la confecționarea de „idei muzicale 
personale, în sufletul general al muzicii noastre populare”4, 
deschizând calea spre ceea ce se va numi „creare în caracter 
popular”. 

Pe acest fundal teoretic şi practic suita își deschide în 
muzica românească un drum nou concretizat în cristalizarea 
suitei simfonice, care „prin profunzimea ideilor şi a 
sentimentelor exprimate se apropie de simfonie”5 şi deci de 
formele mari, ciclice. Lărgindu-şi mereu sfera tematică şi 
îmbogățindu-şi expresivitatea cu noi resurse din practica 
populară, suita programatică românească se va contura 
treptat ca unul din principalele genuri de reprezentare a 
specificului nostru naţional în contextul universal. 

Şi în acest domeniu, ca în multe altele, Enescu va 
deveni un model pentru generația sa. Voi numi aici planeta – 
Săteasca - Suita a III-a pentru orchestră, apărută în 1937 - 
1938, iar sateliţii ei pot fi considerate următoarele lucrări ce mi 
se par a fi ajuns la condiţiile de suită simfonică programatică: 
Privelişti moldovenești de Mihail Jora (1924), Poveşti din Grui 
(1939 - 1940) şi Prin Munţii Apuseni (1952), ultimele semnate 
de Marţian Negrea, cu precizarea că opusul lui Jora apăruse 
anterior. 
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Sigur că lista nu este exhaustivă şi ar putea avea în 
vedere şi alte titluri (Șătrarii lui Dinu Lipatti, Divertismentul 
pentru orchestră de Filip Lazăr, Suita română de Paul 
Constantinescu etc.), peste care voi trece pentru că nu se 
îndepărtează prea mult de forma reuniunii mai multor genuri 
muzicale populare, sau nu se înscriu în sfera ruralului care 
domină Săteasca.  

Consider că lucrările supuse prezentei analize, 
gravitând în jurul opusului enescian, au o structură comună şi 
un orizont tematic asemănător, toate trei trimiţându-ne în 
sfera ruralului, în lumea satului românesc, intrat, de altfel, prin 
poeții și scriitorii amintiți şi prin lucrările lor literare, în curentul 
exprimării identității culturale românești cu cadrul geografic 
deschis, care nu este altul decât cel al plaiurilor natale. Se 
adaugă faptul că toate patru lucrări amintite au un conținut 
programatic declarat, trăsături specifice, sunt rezultatul 
combinării formelor, au un colorit specific dominat de pregnanța 
melodică și dovedesc o apropiere între succesiunea 
tempourilor, cum se va vedea în finalul studiului. 

Evident că nu se poate discuta despre un model al 
unora dintre ele, deşi Prin Munții Apuseni, apărută ultima în 
ordinea cronologică, ar putea fi suspectată a avea în vedere 
experienţa acumulată de precedentele. În realitate, e vorba de 
o scrutare a frumuseţilor patriei şi a vieţii de ţară din perspective 
diferite, conturându-se o linie ascendentă ce începe cu Privelişti 
moldovenești şi atinge cele mai nebănuite înălţimi cu Săteasca.  

Aceasta linie are în vedere în primul rând trecerea de 
la particular la general: Jora îşi localizează şi prin titlul general 
şi prin cel al primei părți (Pe malul Tazlăului) conţinutul lucrării, 
în timp ce la Enescu localizarea este mult mai generală – chiar 
dacă este recunoscut faptul că el are în vedere nu un sat 
oarecare, ci satul său natal – iar prima parte este intitulată 
Reînnoire câmpenească. Din acest punct de vedere suitele lui 
Negrea (una concepută aproximativ în acelaşi timp cu cea 
enesciană) se apropie mai curând de cea a lui Jora, conţinând 
trimiteri locale: Poveşti din Grui (prima parte - Gruiul) şi Prin 
Munții Apuseni (prima parte – foarte apropiată de cea a lui Jora 
– Pe Arieş - iar secunda – Cetăţile Ponorului).  
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Se poate discuta chiar despre o şi mai mare apropiere 
de concretul geografic în cazul suitei Prin Munții Apuseni, mai 
ales dacă nu pierdem din vedere titlurile și conținuturile primelor 
trei părți: Pe Arieș, Cetățile Ponorului, Ghețarul de la 
Scărişoara. Se impune şi precizarea că autorul nu-şi intitulează 
lucrarea suită, ci „tablouri simfonice”, dar logica muzicală a 
înlănţuirii acestora ne permite s-o încadrăm în acest gen: 
partea I – Allegro moderato (giocoso) - în formă tripartită, 
partea a II-a - Larghetto - cu aceeaşi structură tripartită 
(secțiunea mediană aducând un joc feeric); partea a III-a – 
Lento contemplativo - cu structura arhitectonică liberă; partea a 
IV-a – Izbuc - Vivo Alla tarantella - cu aceeaşi formă tripartită, 
cea din mijloc având un material tematic doinit.  

După cum am amintit, fiecare lucrare îşi păstrează o 
anumită individualitate, constând în unghiul diferit din care 
este privit pământul românesc cu frumuseţile sale neasemuite, 
spiritualitatea românească şi tradiţiile populare etc. şi în 
maniera de tratare deosebită, având însă un numitor comun: 
dorința turnării unui conţinut autohton de mare vibraţie 
sufletească în forma europeană a suitei, chemată să reprezinte 
în lume universul românesc.  

,,Dragostea de natura, de cântecul ciocârliei în faptul 
dimineţii, de strălucirea spicului de grâu, de toată ambianţa 
pământului moldovenesc este interpretată în compoziţia sa” - 
scria un cronicar al deceniului al IV-lea, despre suita 
enesciană6.  

Cu un an în urmă, José Bruyr surprindea aceleaşi 
gânduri, afirmate de genialul artist: „câmpia mea 
moldovenească, cu câmpuri de orz şi de porumb, cu fâşii de 
vechi păduri fără lumină, cu orizonturile ei şi cu satele vechi, 
pierdute între mesteceni şi sălcii… Satul meu este ca multe 
altele şi de asemeni ca multe altele – dar incomparabilă – acea 
casă fără etaj, cu prispa de lemn pictat…”7 

În imediata vecinătate se situează şi conţinutul 
programatic al pastelului muzical al lui Jora - Grâu sub soare: 
„…liniștea domnește pe câmp; grâul de spic, bătut de vânt, se 
leagănă în valuri dulci şi regulate iar razele soarelui dogoritor, 
atmosfera de grea zăpușeală capătă străluciri de topaz ce 
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descresc cu apusul soarelui”. Nu ne putem mira deci, de ce 
autorul gândurilor de mai sus a dat o înaltă apreciere 
Priveliştilor moldovenești. Comuniunea dintre cei doi muzicieni 
ne apare şi mai pregnantă dacă avem în vedere faptul că finalul 
Sonatei I pentru pian (apărută în anul izvodirii Priveliştilor) a fost 
subintitulată şi Plaiul românesc în noapte8.  

„Orice artist – scria Filip Lazăr în Guide de concert et 
du Disque, în noiembrie 1936 – are datoria de a merge de la 
particular la general şi de a descoperi „patria mamă” în micul 
colţ de pământ care este al său”9. Şi cei trei compozitori au 
simţit același lucru. Dar, locurile descrise sunt diferite. Și nu 
numai atât. Valea Tazlăului este surprinsă în ipostaze total 
diferite de cea a Arieşului. Coloritul în schimb, este similar, 
sugerând, în maniera impresionistă, murmurul şi unduirile apei 
râului, liniştit – pentru compozitorul moldovean; tumultos – 
pentru cel transilvănean. Unii enescologi au găsit în cele cinci 
tablouri ale suitei Săteasca o derulare a timpului zilei: 
înserarea, apusul de soare, noaptea, lumina zilei și amiaza. 

Tabloul central al primei părți diferă şi el: Jora aduce 
în prim plan, prin intermediul unor melodii jucăuşe, adunarea 
flăcăilor la horă, Negrea introduce un element contrastant, o 
meditaţie liniştită – Meno mosso et assai espresivo – întreruptă 
de revenirea tumultului secţiunii A. Arhitectonic, se deduce uşor 
că cele două prime mişcări ale suitelor sunt asemănătoare. 

Raportate la suita enesciană (pentru o echivalenţă 
tematică va trebui să ne extindem atenţia şi la mișcarea 
secundă  - ne avantajează împărțirea virtuală propusă de 
Wilhelm Berger, în trei grupuri, primul cuprinzând partea I si a 
II-a10) primele mişcări ale suitelor în discuţie îşi găsesc 
corespondenţa cu observaţia făcută deja privind cadrul mai 
generalizat al opusului enescian, precizat şi prin titlul ce ne 
propune să urmărim tabloul renaşterii naturii într-o dimineață de 
primăvară şi apoi jocul micilor ştrengari ieșiţi la câmp. 
Programatismul declarat al autorului Săteştii, „oarecum rar pe 
parcursul creaţiei compozitorului”11, are acest caracter 
generalizator pentru că materialul tematic al primei părți ar 
trimite la „alternanţa molcom unduitoare caracteristică plaiurilor 
din nordul Moldovei, peisajul copilăriei compozitorului”12. 
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Alăturând-o Poemei Române şi Impresiilor din 
copilărie, prima apărută cu patru decenii în urmă iar secunda cu 
doi ani mai târziu, Ştefan Niculescu va considera şi Săteasca 
între creaţiile „al căror programatism au un caracter 
autobiografic”13.  

Şi în suita enesciană apare un pârâu, dar prezentarea 
acestuia diferă total de celelalte două lucrări: tabloul enescian 
este nocturn – Pârâu sub lună - apare în partea a IV-a a lucrării 
şi este realizat cu alte mijloace, o melodică picurată a harpei 
înlocuită de o alta, la fel de siderală, a clarinetului secund şi a 
flautului şi completată de celestă, sonorităţi ce ne trimit la 
tabloul al III-lea din ultima suită al lui Negrea, Ghețarul de la 
Scărișoara. 

Se adaugă între corespondenţele celor patru prime 
părți ale suitelor, puterea de germinaţie tematică, vigoarea 
melodică, suflul liric de regăsire a atmosferei copilăriei, 
plasticitatea orchestraţiei realizată prin insolite mixturi timbrale. 

Reînnoirea câmpenească şi Pe malul Tazlăului ne 
poartă prin locurile copilăriei autorilor, aşa cum o va face şi 
partea I din prima suită a lui Negrea, Gruiul. Şi legat de 
aceasta, reţinem şi dedicaţia compozitorului: „Ţăranilor din 
Vorumloc care au spus şi ascultat poveşti din Grui”- dedicaţie 
ce exprimă aderența totală şi consecventă a lui Marțian Negrea 
faţă de acest orizont al copilăriei. Jora şi Enescu nu semnează 
o astfel de dedicaţie, dar ea se subînțelege, compozitorii 
reînviind tablouri de mult trăite şi înscrise definitiv în conştiința 
lor. După expresia muzicologului Pascal Bentoiu, compozitorul 
matur „revitalizează locurile copilăriei şi încearcă să găsească 
ceva din puritatea absolută şi inocența acelor timpuri”14. 

Dacă Enescu şi Jora rămân puternic legaţi de plaiul 
moldovean, pe care-l descriu în culorile splendide ale Poemei 
Române, ale Rapsodiilor române şi ale Impresiilor din copilărie 
şi ale suitei Săteasca, în cazul celui dintâi şi în cele ale 
Priveliştilor moldoveneşti, la cel de-al doilea, Marţian Negrea, 
se alătură lui Sabin Drăgoi şi Tiberiu Brediceanu pentru 
imortalizarea în culori sonore a monumentelor naturale, ale 
frumuseţii plaiului transilvan. 
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Dificultăţile de încadrare în tipare arhitectonice a 
primelor părți din lucrările supuse atenţiei constituie o nouă 
trăsătură comună. Prima parte din Săteasca a fost apreciată 
multă vreme în formă de sonată, pentru că tema principală – 
considerată pe buna dreptate melodie, având aceeaşi structură 
tripartită a b a – şi în special partea iniţială a acesteia - este 
supusă unor dezvoltări specifice formei de sonata Compozitorul 
și eminentul enescolog, Pascal Bentoiu argumentează un punct 
de vedere al lui Ştefan Mangoianu privind forma acestui tablou - 
Reînnoire câmpenească - pe care o considera „un lied mare 
repetat integral, deşi cu notabile variaţii, totul urmat de o 
Coda”15, un lied în care celula iniţială - în ciuda argumentării că 
la Enescu „elementul primar cu care opera ,nu era atât celula 
melodică, cât profilul”16  - este în toate momentele, fiind tratată 
după principiile sonato - simfonice. Mai mult chiar, încă în zona 
expoziţională această temă (reţinem propunerea aceluiași 
compozitor, Pascal Bentoiu, de a fi considerată nu o temă ci o 
melodie) tripartită, este supusă tratării, flautul prim şi oboiul 
aducând celula b peste contramelodia formată din a şi cântată 
concomitent de flautul secund dublat de clarineţi şi violă [1]+5. 

În fond, şi aceste ieşiri din tiparele arhitectonice 
binecunoscute susţin ideea adaptării formei de suită la 
conţinutul programatic propus de compozitori. George 
Enescu şi ceilalți autori ai suitelor amintite nu se simt constrânşi 
de anumite scheme, de anumite structuri, la fel cum scriitorii 
noștri mari (Creangă, Slavici, Iorga, Sadoveanu, Hogaș, Preda 
etc.) nu au simţit constrângerea sintaxei frazelor, care, însă, dă 
mari probleme celor care sunt obligaţi  să analizeze aceste 
construcţii, obţinând rezultate diferite. 

Modulaţiile şi transformările melodice şi ritmice ale 
acestei celule şi circulaţia ei pe tot registrul orchestrei, de la 
zona acută din 7, când este dublată de pian în sforzando, până 
la cele mai grave sau mai estompate, cum este apariţia înainte 
de stingerea ei pe acordul final (când o readuc cornii cu 
surdină), au dus la ideea că avem de a face cu o celulă 
generatoare, aşa cum vom găsi şi în celelalte suite. Mai atrage 
atenţia şi faptul că autorul a acordat o atenţie deosebită acestui 
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motiv, deoarece toate revenirile sale determină şi reintrarea în 
tabloul iniţial. 

Asemenea teme nucleu pot fi cu ușurinţă descoperite 
şi în suratele Săteştii şi în majoritatea lor aceste unităţi 
morfologice generatoare ale discursului muzical nu sunt citate, 
ci creaţii proprii în spiritul muzicii populare, repetând configuraţii 
ritmice şi melodice şi mai ales ritmul rubato. Toate contribuie 
astfel la configurarea unui limbaj cu vădite trăsături naţionale. 

O invenție melodică așa de generoasă ca cea din 
Săteasca (şi situaţia se repetă şi în cazul Priveliştilor 
moldoveneşti, Poveştilor din Grui, şi Prin Munţii Apuseni ) nu 
avea nevoie de alte însemne pentru a-şi dovedi apartenenţa 
naţională chiar dacă (şi observaţia priveşte în primul rând suita 
enesciană) prima mişcare ar apărea ca un tablou universal al 
renaşterii naturii şi aici trebuie aduse în discuție observaţiile 
pertinente ale lui Ştefan Niculescu, compozitorul care sesiza 
„similitudinea dintre această viziune a lui Enescu şi acea a 
anonimului creator al cântecelor populare româneşti din care s-
a inspirat (…) asemănarea aceasta de viziuni, formată încă din 
timpul primei perioade a copilăriei şi desigur mult adâncită cu 
trecerea anilor…”17. 

Dacă apartenenţa naţională a acestei mişcări a suitei 
enesciene, considerată de Pascal Bentoiu „cea mai plină de 
mister dintre toate…”18 este evident în specificul intrinsec al 
melodicii asemuite dansurilor domoale moldoveneşti, ceilalţi 
autori ai lucrărilor menționate apelează la intonaţiile de doină şi 
de joc popular ,sau la ritmuri şi la moduri populare. Astfel, Jora 
creează un fundal fremătător al corzilor, din mai multe formule 
melodice şi ritmice ce evoluează pe scara lidiană transpusă pe 
mi, fundal ce are şi rol introductiv şi concluziv amintindu-ne de 
debutul poemului simfonic Vltava de Smetana, dar aducând de 
la început, un colorit românesc prin intonaţiile cornilor imitând 
buciumul şi prin cele doinite ale flautului. Pe acest fundal se 
construieşte forma de lied tripartit alcătuit din tema doinită şi de 
joc popular cu vădite tente modale, Valea Tazlăului nefiind deci 
descrisă pictural ci concepută ca un pastel muzical viu în care 
este surprinsă şi adunarea la horă a feciorilor. 
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Un peisaj şi mai fastuos creează Marţian Negrea în 
Gruiul, primul tablou din Poveşti din Grui. Referitor la aceasta 
compozitorul declara: „coloritul specific locului meu natal 
împreuna cu amintirea oamenilor şi faptelor de atunci, 
constituie substratul afectiv, conştient sau instinctiv, al unor 
pagini din muzica mea”19 . Generalizând, se poate afirma că 
toate trei creaţiile ne trimit, îndeosebi prin prima lor mişcare, în 
copilăria autorilor, redând însă – cum considera tot Ştefan 
Niculescu, referindu-se la Săteasca „nu simple senzaţii 
evanescente, ci fragmente de viaţă sedimentate, adâncite, 
triate îndelung în memoria şi în anii scurşi din timpul copilăriei, 
fragmente autobiografice comentate nu în stare de spirit a 
copilului care le-a trăit, ci cu gravitate, înțelepciune, bogată 
experienţă de viaţă a omului matur, care le readuce în 
conştiinţă”20. 

Nici unul din cei trei compozitori nu au avut 
temperamentul lui Creangă pentru a ne da echivalentul muzical 
al Amintirilor din copilărie şi al celorlalte opere ale acestui 
„humanist al ştiinței săteşti, scoțând din erudiţia lui un râs gros, 
fără a fi totuşi un autor vesel prin materie”21. Toţi trei sunt lirici 
prin excelenţă şi redau atari faţete ale satului românesc. Doar la 
Jora sunt depistabile note „de persiflare şi ironie”22 şi anume în 
cea de a două mişcare.  

Portretele satului natal sau ale copilăriei realizate de 
Enescu, Jora şi Negrea au pronunţate tente lirice, dovedindu-se 
efuziuni sonore de o mare sinceritate, admirabile imnuri 
închinate frumuseţilor satului și simțirii românești. 

Ca şi-n pastelul enescian, „reînvierea” jorască îşi 
creează o celulă melodică ce-și va face simţită prezența pe tot 
parcursul primei mişcări. Şi, la fel ca-n tabloul lui Jora, Negrea 
creează în prima parte a suitei sale o introducere ce rămâne 
fundal, sugerându-ne permanența gruiului, ca un veritabil 
microcosmos al satului natal în care se mişcă toata lumea, de 
la copiii antrenaţi de joaca lor nesfârşită (aceeaşi copiii prezenţi 
în partea a doua a suitei enesciene - Ștrengari zburdând în aer 
liber), până la bătrânii sfătoși care se adună în fiecare duminica 
pentru a afla noutăţile şi a veghea cu înţelepciune şi răbdare, la 
perpetuarea tradiţiilor. Aceleași frânturi de doină şi baladă dar şi 
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de cântec de joc estompat marchează curgerea molcomă a 
fluxului melodic de esenţă populară. 

Dacă Enescu s-a oprit asupra tuturor ipostazelor 
ciclului complet al unei zile de vară (dimineaţă – zi – înserare 
– noapte - zi), Marţian Negrea îşi alege pentru primul său tablou 
din Prin Munţii Apuseni, mijlocul unei zile de vară în care 
„văzduhul e beat de soare şi de zumzet de albine; pășunile, 
pădurile şi crestele de piatră oferă o panoramă fermecătoare, în 
timp ce valurile repezi ale bătrânului Arieş parcă fierb în albia 
râului…”. Aceeaşi formă de lied tripartit şi atmosfera de tonică 
bună dispoziţie domină tabloul. Aceleaşi principii enesciene de 
folosire a graiului muzical popular nu prin citare mecanică, ci 
prin asimilare organică le întâlnim şi aici. Jocul de lumină al 
undelor râului ne amintesc de tabloul din Privelişti 
moldoveneşti, iar starea de contemplație şi de emoţie profundă 
a secţiunii mediane ne trimit iar la Săteasca. 

Sintetizând similitudinile primelor părți din cele 
patru lucrări supuse observaţiei vom constata: 

- forma este la toţi compozitorii cea de lied tripartit 
(repetat la Enescu) ceea ce le îngăduie şi anume libertăţi; 

- conţinutul este în mare acelaşi cu o mare putere de 
generalizare la Săteasca; 

- tablourile nu sunt statice ci au puternice forţe 
expresive şi de obiectivare; 

- reînnoirile timbrale sunt dominante şi în genere 
orchestraţia este principalul mijloc de plasticizare, având 
prioritate asupra armoniei şi tratării contrapunctice; 

- începuturile sunt foarte asemănătoare la cele patru 
lucrări, cu excepţia celei enesciene care nu are nevoie de 
introducere – dar nu renunţă la coda - melodia de joc debutând 
direct într-un registru foarte cald; 

- aparatul orchestral este în linii mari acelaşi (cu unele 
excepţii nesemnificative), cu harpa şi celesta - la Jora şi Negrea 
- armoniu şi pian – completat cu clopote, xilofon şi glockenspiel 
– la Enescu. 

O bună parte a acestor trăsături sunt valabile pentru 
tot restul lucrărilor, astfel că nu vor mai reveni în concluziile 
finale. 
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Scoţând din discuţie partea secundă a Poveştilor din 
Grui (Crăciun trist) pe care am situa-o mai curând în 
vecinătatea stilistică, tematică şi expresivă a primei mişcări din 
Divertismentul rustic, rămân de discutat similitudinile părții 
secunde a Priveliştilor moldoveneşti și ale celei finale din 
Săteasca și vom adăuga doar secţiunea centrală a Cetăţilor 
Ponorului din Prin Munţii Apuseni, pentru că, în rest, acest 
tablou iese din schema asemănărilor cu celelalte. Ne rămân 
aşadar paginile purtând următoarele titluri: Dansuri ţărănești din 
Săteasca, La joc din Privelişti moldoveneşti şi dansul ielelor din 
Cetăţile Ponorului, reunite prin caracterul lor de joc, înțelegând 
prin acesta una din formele principale ale exprimării 
spiritualităţii româneşti.  

La Negrea atmosfera este de basm, de legendă, ielele 
din Cetăţile Ponorului adunându-se şi dansând în puterea nopţii 
pe o melodie diafană provenind din binecunoscutul Costică, 
Costică. La Jora asistăm la o adevărată petrecere populară 
dominată de glume şi voie bună. Dar mult mai apropiată de 
adevărata semantică a jocului popular rămâne ultima parte a 
suitei enesciene, în care alăturarea de mai multe dansuri 
multinaţionale a determinat şi mai serioase dificultăţi în 
descoperirea formei arhitectonice (rapsodie, rondo, temă cu 
variaţiuni). Pascal Bentoiu găsește în motivul considerat drept 
tema model, reluat după principiile variaţionale, un echivalent al 
popularului îndemn „hai la joc !”23 şi susţine că acest final ar 
putea fi interpretat în acelaşi timp ca „un patetic apel la 
depăşirea conflictelor şi la unire, datorat unui muzician de 
geniu, care la rândul său se simţea produsul complex al unei 
Europe muzicale unite în diversitatea ei”. În aceste condiţii, 
finalul Săteştii urcă în zona multinaționalului, sau 
transnaționalului, depărtându-se şi din acest punct de vedere şi 
suratele ei, dar menținându-şi pledoaria la nivelul popular, 
dansurile întrebuinţate, în fond variaţiuni ale celui românesc 
(Siciliană, Laendler, Bourée, Româneşte), nedepăşind factura 
populară. Compozitorul readuce în prim plan vechi dansuri ale 
suitei dar le încarcă cu o substanţa melodică românească, 
dovedind un cu totul alt plan de abordare a formei decât cel din 
Suita în stil clasic sau în Suita a II-a pentru orchestră. 
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Melodica proprie a celor doi autori (Enescu şi Jora) 
respectă particularităţile celei populare, făcând loc şi 
heterofoniei şi prelucrării sintetice a temelor. Ambele rămân 
o dovadă pentru complexitatea formelor, în cazul lui Enescu, 
Pascal Bentoiu propunând două ipoteze: rondo - sonata, cu 
opţiune pentru cea dintâi.  

Tempourile celor trei tablouri trădează şi ele 
asemănări deloc neglijabile, deşi ele sunt strâns legate de 
conţinutul propriu-zis al fiecăruia: Allegro-giocoso la Marţian 
Negrea, Allegro con brio - la Enescu, Presto - la Jora. 

Pentru Poveştile din Grui ne vom deplasa în partea a 
III a pe care o vom putea asocia parţial părților secunde din 
lucrările menţionate, pasajele doinite din introducere şi din 
încheiere cedând locul, în zona mediană, unei teme sprințare 
având ceva din specificul temelor lui Jora. Acest tablou al lui 
Negrea pare a fi o sinteză a primelor două părți din Privelişti, 
pentru că întâlnim atât în introducere cât şi în încheierea sa şi 
ecouri doinite dar şi fundalul fremătător din Pe malul Tazlăului 
şi ceva din puritatea dansului. 

Cadrului descriptiv general i se adaugă şi la Enescu 
apropierea de concret. Este cazul tablourilor din partea a III- a 
şi a IV a: Casa veche a copilăriei în asfinţit, Păstor, Păsări 
călătoare şi corbi, Clopote de seară şi Pârâu sub lună. 

Din punct de vedere al climatului surprins sonor, 
aceste tablouri nu-şi găsesc echivalențe în celelalte lucrări, cu 
excepţia celui din urmă, al pârâului, prezent şi în Pe malul 
Tazlăului şi în Pe Arieș în sus şi chiar în Izbuc. Numai că, în 
timp ce în aceste suite pârâul este zglobiu, chiar tumultos, la 
Enescu imaginea este vesperală si de aceea coloritul orchestral 
este cu totul aparte, harpa sugerând prin sunetele ei picurate 
fundalul pe care se desfășoară melodia saxofonului sopran. I se 
va adăuga apoi celesta şi instrumentele de percuţie în sonorităţi 
abia perceptibile, toate alcătuind aceea „vrajă timbrală”, acel 
„lințoliu argintiu”- cum le numeşte acelaşi Pascal Bentoiu – în 
care se învelește esenţa melodică a piesei. Tenta feerică a 
acestui tablou o vom reîntâlni în sonorităţi apropiate, în cel de-
al treilea tablou din Prin Munţii Apuseni - Ghețarul de la 
Scărișoara, cu aceleaşi mixturi timbrale sugestive pentru 
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liniştea nocturnă a pârâiașului şi a fenomenului carstic din 
Apuseni cu decorul său straniu şi cu scânteierile fermecătoare 
ale stalactitelor şi stalagmitelor surprinse în lumina torţei. 

Aşa cum sesiza Gabriela Ocneanu – curgerea apei 
Tazlăului sugerată de acompaniamentul coardelor îşi va găsi un 
corespondent în fundalul doinei din partea a IV a - Pârâu sub 
clar de lună, marcat însă de o linie sinuoasă repartizată 
harpei24. 

În acelaşi timp, vom reţine că intonaţiile doinite din 
acest pastel enescian le vom întâlni în Cântecul din Poveşti din 
Grui. 

O altă legătură, de data aceasta de natură tematică, o 
putem stabili între inegalatul pastel inclus în suita Săteasca, 
apreciat, pe bună dreptate „unul din acele sanctuare enesciene 
în care spiritual analitic pare profanator”25 şi amintirea casei 
natale a lui Marţian Negrea din partea secundă a Poveştilor din 
Grui. 

La Enescu a fost descris deja acest moment  ca fiind 
cel în care „se revarsă cu prisosinţă (…) simţământul de 
veneraţie a memoriei părinţilor lui şi de dragoste pentru locurile 
în care s-a născut  şi a copilărit”26. În acel tablou intitulat 
sugestiv Crăciun trist, în care sensul pur şi singular al colindei 
se îmbină cu durerea surdă a compozitorului de a-şi şti locurile 
sfinte ale copilăriei şi ale strămoșilor reocupate, după ce 
fuseseră plătite cu mult sânge eliberator, întrezărim şi amintirea 
casei natale a lui Marţian Negrea, pe care compozitorul o 
revede în iarna anului 1916 în condiţiile tragice ale războiului și 
ocupației străine. 

Veneraţia pentru aceste locuri intră în sfera 
religiosului neconfundat însă cu misticul. Clopotul vecerniei şi 
Troparul Naşterii sunt nişte repere ale acestor sentimente de 
permanentă şi plină de emoţie întoarcere la locurile de unde şi-
au luat zborul. Sudina trompetei care anunță lumii nașterea lui 
Hrist sugerează estomparea bucuriei creștine de către cea a 
momentului în care satul este sub ocupație dușmană. 

Alaiul ţigănesc din finalul Priveliştilor moldoveneşti a 
fost asociat pe nedrept cu Dansurile țărănești din suita 
enesciană, pentru că tabloul este aparte, atât din punct de 



Revista MUZICA Nr. 8 / 2015   

55 

vedere tematic dar şi al substanţei melodice utilizate (folclor 
urban şi melodii în acest stil). Mai curând el trebui acceptat ca o 
anticipare a suitei lui Dinu Lipatti, Șătrarii şi a celor Două schiţe 
simfonice: Înmormântarea la Pătrunjel şi Paparudele ale lui 
Theodor Rogalski . 

După această încercare de parcurgere a unor 
paralelisme ale celor trei suite gravitând din punct de vedere 
tematic, al structurii arhitectonice şi al substanţei melodice în 
jurul Săteştii enesciene se impun câteva concluzii finale. 

Fără îndoială, aceste lucrări programatice situate în 
constelaţia suitei lui Enescu nu reprezintă valori egale. Nici nu 
era cu putinţă realizarea la acelaşi nivel a acestor suite 
semnate de cei trei compozitori dispunând de experienţă 
diferită, acumulată până la timpul elaborării lucrării analizate 
aici, de vârsta şi deci şi de înțelegerea diferită a unor probleme 
implicate în estetica piesei respective, de o pregătire diferită 
(Enescu – la Viena şi Paris, Jora la Berlin, Negrea – la Viena) 
cu profesori încadraţi în diferite orientări şi şcoli, de nivelul 
diferit atins de muzica românească în momentul compunerii 
celor patru suite şi chiar de stadiul internațional la care 
ajunsese suita programatică în acel moment. Piesele apar într-
un interval de aproape două decenii, cea a lui Jora deschizând 
drumul suitei programatice româneşti, drum pe care-l 
consolidează Negrea cu două opusuri reprezentative, iar 
Enescu ridica genul pe culmile ce-i permiteau intrarea „pe 
poarta mare a muzicii universale”27 .  

Nu mai puţin important se pare faptul că în creaţiile 
fiecăruia dintre cei trei compozitori suitele în discuţie reprezintă 
piscuri: Jora abordase genul cu suita pentru orchestră în re 
minor (1915); Negrea – cu Fantezia simfonică (1921) iar 
Enescu cu cele două suite amintite. Aprecierea de către 
autoritatea supremă a muzicii româneşti a timpului, Enescu, a 
lucrărilor considerate acum ca făcând parte din constelaţia 
suitei Săteasca s-a concretizat în apariţia compozitorilor pe 
listele concursului patronat de ilustrul muzician şi în 
prezentarea lor în prima audiție sub bagheta sa: la 5 mai 1924 
– Privelişti moldoveneşti  şi la 21 martie 1943 – Poveşti din 
Grui. 
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Lucrările care au făcut obiectul acestor analize se 
situează în constelaţia suitei Săteasca, reprezentând – așa 
cum am mai afirmat – alte unghiuri de vedere în reprezentarea 
muzicală a spiritualităţii populare româneşti.  

În sprijinul acestei idei vin argumentele anunţate, la 
care se adaugă următoarele:  

- dacă Privelişti moldoveneşti apare „ca o partitură 
profetică pentru vremea ei”, fiind „una din lucrările hotărâtoare 
pentru evoluţia întregii şcoli de compoziţie româneşti”28 

Săteasca şi suitele lui Marțian Negrea se încadrează în epoca 
în care „se încheie formarea limbii muzicale culte româneşti”, 
reliefând „convergența spre conceptul de școală autohtonă”, 
care este atât de puternică ,încât devenirea în accelerare poate 
fi văzută ca un mare cânt la unison cu voci şi timbre 
distinctive”29; 

- de la alternarea părților suitei, după o anumită ordine 
a genurilor muzicii populare - întâlnită în Divertismentul rustic, 
în Suita lui Constantin Nottara (1930) şi în multe altele, la forma 
proprie înregistrată de aceste suite (la care putem adăuga din 
acest punct de vedere şi pe cea a lui George Enacovici – Zori 
de dimineaţa - Zi de târg – Pastorală în amurg - La hora - Doină 
pe malul Lotrului - Petrecere câmpenească) - se extinde drumul 
parcurs de acest gen căruia i se conferă certe virtuţi 
programatice, descriptive, fiind convertit pentru exprimarea 
celor mai fine efuziuni lirice ca cele legate de evocarea plaiurilor 
natale şi a mirajului copilăriei; ultimul titlu ne trimite la 
Reînnoirea câmpenească, prima parte din deschiderea suitei 
Săteasca;  

- toate au un conţinut programatic declarat şi sunt 
legate nu numai de redarea în armonii a frumuseţilor ţării și a 
tradiţiilor populare dar şi a celor mai apropiate locuri de sufletul 
creatorilor – casa natală şi lumea satului – Enescu chiar își 
denumește partea a III – a suitei: Casa veche a copilăriei în 
asfințit;  

- toate determină la compozitorii în cauză spargerea 
orizontului formei de suită (trecută prin etapele ei preclasică, 
clasică şi romantică şi aceea realizată prin reuniunea mai 
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multor dansuri populare) şi adaptarea în ultima instanţa a unei 
forme europene la un conținut tematic românesc; 

- dificultatea încadrării unor părți într-o formă sau în 
alta este determinată tocmai de dorința creatorilor de a turna 
într-o schemă aparţinând până atunci numai muzicii europene, 
a unei substanțe de gândire românească; 

- se remarcă predilecţia compozitorilor pentru melodica 
doinită, chiar dacă la început forma a fost asociată reuniunii de 
dansuri populare care a şi dus la cristalizarea unei suite 
specifice; 

- și în cazul suitei se înregistrează acel „ansamblu de 
aspecte specific şcolii româneşti de compoziţie cu sensuri 
evolutive particulare” ,acea „ieşire din labirint”, prin „stilurile 
personale fundamentale”, descrise de Wilhelm Berger30, având 
în vedere şi pe autorii  suitelor de mai sus ; 

- deşi sunt consacrate ab iniţio, ruralului, se 
înregistrează şi utilizarea de tehnici sau chiar de melodii 
lăutăreşti în finalul suitei lui Jora şi al celei al lui Enescu sau în 
cel de-al doilea tablou din ultima suită a lui Negrea ; 

- coloristica enesciană se dovedește superioară prin 
utilizarea unor procedee întâlnite parţial şi la ceilalţi compozitori: 
heterofonia instrumentală, absenţa tratării chorice, dezvoltarea 
unor microstructuri din cele vechi, ajungând până la 
onomatopeele din tabloul cu corbi sau cu căderea unui ţurţure 
de gheaţă în peştera de la Scărișoara; 

- contribuţia la făurirea unui limbaj muzical cult 
autohton a fost semnalată de multă vreme şi poate nu 
întâmplător, de George Enescu, cel care îi număra printre 
reprezentanţii specificului muzical şi pe Mihail Jora, 
compozitorul care „simte la fel cu acest suflet artistic al 
poporului”31.  

În răspunsul lui Constantin Brăiloiu despre valorile 
muzicale ale epocii îl aflăm pe acelaşi Mihail Jora, al cărui 
nume a fost impus de Privelişti moldoveneşti şi apoi pe Marţian 
Negrea, e drept pentru o lucrare ce anticipa Poveştile din Grui 
şi Prin Munţii Apuseni: „iar pentru remarcabilele compoziţii în 
stil naţional ce răsar acum pretutindeni, nu vreau cu niciun chip 
să uit Suita pentru pian a d-lui Marţian Negrea, Impresii de la 
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ţară, al cărei caracter românesc e cu atât mai autentic şi mai 
izbitor cu cât e mai nesilit”32..  

- importanţa lucrărilor supuse atenţiei sporesc în 
însemnătate, dacă avem în vedere contextul în care puţini 
dintre compozitorii noştri mai rămăseseră fideli idealului făuririi 
unui stil național în muzica de factură cultă românească;  

- „Suita opus 27 – scrie în continuare Wilhelm Berger, 
referindu-se la contextul creaţiei enesciene, dar se pare că 
aprecierea poate fi extinsă şi la panorama componistică 
românească a sfârşitului deceniului al IV-lea – nu este 
nicidecum o creaţie izolată sau spontanee”33, deoarece – în 
cazul suitei sale, considerată „unica piesă deplin împuternicită a 
reprezenta cu adevărat stilul orchestral al autorului”34 – este 
precedată şi pregătită de suitele neoclasice, neoromantice şi 
cele considerate „româneşti” din rândul cărora se detașează în 
primul rând Privelişti moldoveneşti şi Divertismentul rustic 
(considerate ca deschizătoare de două direcţii diferite) şi este 
încadrată de suitele româneşti ce au un vădit conținut naţional 
şi care se apropie de genul sonato - simfonic, dintre care se 
remarca Poveştile din Grui şi Prin Munţii Apuseni de Marţian 
Negrea, urmate de primele două suite ale lui Ion Dumitrescu, 
de Suita I Pastorala de Mansi Barberis, de suita simfonică În 
ţara visurilor şi de Suita de colinde pentru orchestră de Lucian 
Teodosiu, Suita pitorească de Mihail Andricu (precedată de 
Suita în stil românesc „pretins intitulată”35 astfel), de suita lui Ion 
Hartulary – Darclée - În lunca Siretului - şi de multe altele.  

Apar interesante asemănările ce privesc succesiunea 
tempourilor, pe care le reprezint în acesta schemă sintetică, în 
care am marcat cu x mișcarea fiecărei părți din cele patru suite 
şi am notat cu litere mari: S - Săteasca, P - Privelişti 
moldoveneşti, G - Poveşti din Grui, A - Prin Munţii Apuseni) 
cele patru parţi (în această situaţie am deplasat suita enesciană 
cu o rubrică în faţă pentru că celelalte patru părţi realizează 
acelaşi desen) şi rezultă apoi o diagrama ce pune în evidență 
contururile similare: am reunit punctele cu linii albastre pentru 
Săteasca; cu cărămizii -  Privelişti moldoveneşti; cu roșu - 
Poveşti din Grui - și cu linii verzi Prin Munţii Apuseni: 
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Este ușor de sesizat că trei dintre lucrările vizate 

descriu o literă V cu o deschidere mai mare sau mai mică şi cu 
o cădere mai mult sau mai puţin abruptă. Suita enesciană are o 
deschidere mai mare a braţului stâng, dar încadrând o astfel, cu 
partea I devansată, similitudinile diagramei sale ies cu 
pregnanță în evidenţă. Singura care face excepţie din acest 
punct de vedere este suita lui Jora, care descrie aceeaşi litera 
V dar inversată. Evident că e vorba de coincidenţe, chiar dacă 
sunt patru la număr dar ele ne permit să credem într-o intuiție a 
unor structuri apropiate şi în această privinţă. 

Constelaţia suitei Săteasca îşi sporește numărul, dar 
credem că până în prezent cele mai apropiate în circuitul 
gravitațional rămân Priveliştile moldoveneşti, Poveştile din Grui 
şi Prin Munţii Apuseni. 
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1 - Alte detalii și analiza amănunţită a suitei le-am prezentat în 
monografia consacrată muzicianului: Vasile, Vasile - Compozitorul 
Marţian Negrea, lucrare ce urmează să apară la Editura muzicală. 

2 - Vasile, Vasile - Societatea Compozitorilor Români, moment 
crucial în istoria muzicii româneşti şi consecinţele asupra culturii 
naţionale; în: Muzica, Serie nouă, Anul XXI, nr. 4 (84), octombrie – 
decembrie 2010, pp. 41 - 89. 

3 - Jora,Mihail - Muzica românească; în: Muzica, București. An II, 
nr. 12, octombrie 1920, p. 301. 

4 - Zirra, Alexandru - Muzica românească; în: Muzica, București, 
An II, nr. 3, ianuarie 1920, p. 101: Detaliile acestui articol și ale poziției 
lui Alexandru Zirra față de posibilitățile de valorificare a folclorului în 
creația de factură cultă le-am urmărit și detaliat în: Vasile, Vasile – 
Alexandru Zirra, București, Editura muzicală, 2005; 

5 - Bughici, Dumitru - Suita şi Sonata, București, Editura 
muzicală,1965, p. 60. 

6 – Trancu - Iaşi,(Grigore) - George Enescu reprezintă geniul 
românesc; în:Adevărul, București, An LI, nr. 16526,12 decembrie 
1937. 

7 – Bruyr, José - Un entretien avec …  George Enescu; în: Guide 
de concert, Paris, An XII, nr. 24, 13 martie 1936; apud: Voicana 
Mircea ş. a. - George Enescu Monografie, vol. II, București, Editura 
Academiei, 1971, p. 932.  

8 - Marbe, Myriam - Varietate tematică şi unitate structurală în 
lucrări de cameră de Enescu; în: Muzica, București, An XV, nr . 5, mai 
1965, p. 22. 

9 - Tomescu, Vasile - Filip Lazăr, București, Editura muzicală, 
1963, p. 48. 

10. Berger,Wilhelm Georg - Muzica simfonica ghid, vol. IV, 
București, Editura muzicală, 1976, p. 80. 

11 - Bentoiu, Pascal - Capodopere enesciene, București, Editura 
muzicală, 1984, p. 418. 

12 - Mangoianu, Stefan - Suita „Săteasca “ de George Enescu; în 
:Muzica, București, An  XX ,nr. 7, iulie 1970, p. 15. 

13 - Niculescu, Ştefan - Suita „Săteasca“ şi sentimentul naturii în 
opera  lui George Enescu; în: Reflecţii despre muzică, București, 
Editura muzicală, 1980, p. 145. 

14 - Bentoiu, Pascal - Op. cit., p. 419. 
15 - Idem p. 424. 
16 – Idem, p 418. 
17 - Niculescu, Ştefan - Op cit.. p. 147. 
18 - Bentoiu, Pascal - Op. cit., p. 425. 
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19 - Negrea, Marţian - Valoarea etică a creaţiei; în: Muzica, 
București, An XVI, nr. 6, iunie 1966, p. 3. 

20  - Niculescu, Ştefan - Op. cit., p. 146. 
21 - Călinescu, George - Istoria literaturii române de la origini până 

în prezent, București, 1941, p. 403. 
22 - Sbârcea, George - Mihail Jora, București, Editura muzicală, 

1969, p. 77. 
23  - Bentoiu, Pascal - Op. cit., p. 443. 
24 - Ocneanu, Gabriela - Paralelă între Privelişti moldoveneşti de 

Mihail Jora şi suita Săteasca de George Enescu; în: Scrieri 
muzicologice, vol. IV, Iași, Conservatorul de Muzică George Enescu, 
1983. 

25 - Bentoiu, Pascal - Op. cit., p 429. 
26 - Jora Mihail - Suita Săteasca de George Enescu; în :Momente 

muzicale, București, Editura muzicală, 1968, p. 229. 
27 - Idem, p. 230. 
28 -  Bentoiu, Pascal - Profiluri de compozitori Mihail Jora; în 

:Muzica, Bucureşti, An XIV, nr. 7, iulie 1964, p. 9. 
29 - Berger, Wilhelm - Op. cit., p 73. 
30 – Idem, p. 97. 
31 - Comarnescu, Petru - Arta românească Lămuriri privitoare la 

problemele specificului naţional românesc. De vorbă  cu maestrul 
George Enescu; în: Politica, Bucureşti, An II , nr.208, 5 februarie 
1927, p. 2. 

32 – Idem - De vorba cu Constantin Brăiloiu; în: Politica, București 
, An II, nr. 235, 9 martie 1927, p. 2. 

33  - Berger, Wilhelm - Op cit., p. 77. 
34. - Bentoiu, Pascal - Capodopere enesciene…,p. 417. 
35 - Comarnescu, Petru - Dirijorul Jora şi compozitorul Andricu; în: 
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Prezentul studiu reprezintă o dezvoltare a comunicării prezentate la 

simpozionul George Enescu, sept. 2015 (când promiteam că voi reveni 

asupra ei), publicată cu titlul Enescuʼs Săteasca and its constelation, în 

volumul: Procedings of the „George Enescu” International Musicology 

Sympozium, Bucharest, Editura Muzicală, 2015, p. 147  
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SUMMARY  
 
Vasile Vasile:  
Enescu’s Village Suite [Săteasca] and its Constellation 
 
The study starts from an old observation, available to any 
researcher: artistic creation clusters, with or without the authors‟ 
intention, into real galaxies or constellations. Beyond the 
geographical, temporal, intercultural, national and international 
constellations, it is the thematic ones that draw attention. The 
best known example from this point of view is the Faustian myth 
that generates a vast music literature, embracing all genres, 
from Schubert‟s Lied Gretchen am Spinnrade and The 
Mephisto Waltz film to Gounod‟s opera Faust, Berlioz‟s oratorio 
La Damnation de Faust or Liszt‟s Faust Symphony.  
Thematically, The Village Suite can be placed within a 
constellation that also includes works of literature, fine arts and 
drama that are artistic extensions of Blaga‟s concept of “stylistic 
matrix” or of Coşbuc‟s and Goga‟s poetry, Liviu Rebreanu‟s 
speech “Praise to the Romanian Peasant” or Sadoveanu‟s 
novels.  
The study explores similarities regarding the themes, style and 
especially the message of Enescu‟s suite and other music 
works of the age: Mihail Jora‟s suites Privelişti moldoveneşti 
[Moldavian Sights], as well as Marţian Negrea‟s Poveşti din 
Grui [Stories from Grui] and Prin Munții Apuseni [Across the 
Apuseni Mountains], all of them conveying the spirituality of the 
Romanian peasant, seen as an archetype, although the angles 
chosen by the three composers are different, but united by the 
genre of the programmatic suite. The constellation has a true 
magnetism that Jora called, making explicit reference to the 
Village Suite, that it can hold its head high within the world 
repertoire. 
If the above-mentioned works form a real epicentre, there are 
other creations that belong to the same thematic family 
gravitating closer to, or farther from, it. 

 

 


