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INTERVIURI
De vorbă cu Ciprian Andrei Ion
Andra Apostu

Prima dată când l-am cunoscut pe Ciprian Andrei Ion a
fost cu ocazia unei prelegeri iar în urma acesteia am fost
curioasă și i-am căutat și muzica. Am descoperit un compozitor
în varii ipostaze muzicale, stilistice dar mereu sincer, deschis,
actual. Modul în care domnia sa este ancorat în viața
academică universitară dar și preuniversitară este, iarăși, un
mare avantaj pentru tinerii muzicieni care îl cunosc; deseori
apar prăpăstii mari între liceu și universitatea de muzică și este
esențial pentru viitorul muzicii românești să existe profesioniști,
oameni care crează punți pentru a rezolva aceste probleme mai
puțin văzute dar extrem de importante.
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A.A.: Stimate domnule Ciprian Ion, sunteți deopotrivă
compozitor, dirijor, profesor, considerați importantă această
plasare în mai multe ipostaze pentru un artist al secolului XXI?
C.I.: Această separare a muzicianului în mai multe
„caste” s-a produs puțin mai târziu în istoria muzicii. Dacă
privim înapoi, toți marii muzicieni făceau și altceva în afară de a
compune, mai toți erau instrumentiști foarte buni (sunt foarte
rare cazurile în care afirmația aceasta nu e valabilă, poate doar
Berlioz din ce știu eu...). Părerea mea este că un compozitor
trebuie să fie și practician, pentru că acest lucru aduce ușurință
și un soi de a concepe lucrurile într-o manieră firească.
Observați cum muzica compozitorilor „practicieni” curge altfel?
A.A.: E adevărat că foarte mulți compozitori buni sunt și
interpreți foarte buni.
C.I.: Sigur, să îl asculți pe Dan Dediu într-un concert sau
pe Adrian Iorgulescu improvizând la pian... chiar sunt o minune.
Separarea, deci, între aceste ipostaze este oarecum artificială
pentru că ele sunt, de fapt, complementare. Așadar e bine, fără
să doresc a afirma vreun adevăr absolut, să fie compozitorul și
interpret, practician cum am mai spus. Și oricum, compoziția la
început e un proces mimetic, mai apoi intră în joc mai multe
elemente: experiența, cultura muzicală, etc.
A.A.: Cultura muzicală e foarte importantă, la fel și
experiența, experiențele. Dar ce se întâmplă cu inspirația,
deseori considerată ca fiind ceva absolut și exclusiv de origine
Divină, ce părere aveți?
C.I.: Să știți că există anumite lucruri pe care le
conștientizezi după ce le-ai compus dar nu e nimic
transcendental – deși eu sunt o persoană spirituală,
credincioasă. Lucrurile sunt destul de clare. Atunci când lucrezi
cu anumite motive foarte mult, că de fapt asta e compoziția – o
construcție, o arhitectură sonoră pe baza unor motive – ele
sigur că undeva, în mintea ta se imprimă. De foarte multe ori
realizezi, odată lucrarea finalizată, că motivul X a mai fost
folosit de tine și în alte lucrări, evident nu întotdeauna voit.
Iar inspirația? Există, sigur, dar la nivel (cred eu) de
„motiv”, aici este esența. Mai departe, cum lucrez eu cu acel
motiv pentru a obține o lucrare validă, bună, ține de muncă. Ar
mai fi un aspect al inspirației însă la alt nivel - mă gândesc la
felul în care lucrezi acel motiv, felul în care îl distribui la diferite
4
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instrumente, felul în care îl aduci în diferite forme, asta e tot o
chestiune de inspirație pentru că acea construcție în sine nu e o
formulă matematică ci o sumă de posibilități din care alegi. Ori
tocmai această alegere ține și ea de inspirație (nu exclusiv!).
Lucrurile se îmbină cumva dar inspirația e puțină iar munca e
multă.
A.A.: V-ați mărturisit deseori recunoștința pentru
colaborarea cu compozitorul Viorel Munteanu. Cum a fost
perioada petrecută alături de domnia sa? Ce momente
importante, revelatoare, ați împărtășit din punct de vedere
artistic?
C.I.: Nu e niciun secret că sunt discipolul domnului
profesor Viorel Munteanu. Practic, când părinții mei au
conștientizat că eu am o aplecare pentru compoziție – și asta
se întâmpla prin clasa a VIII-a – am mers direct la dumnealui.
Deci domnul Viorel Munteanu mi-a fost alături din gimnaziu
până... de curând. În luna iulie mi-a fost alături în comisia
examenului meu pentru gradul de profesor, ultimul pas pe care
l-am avut de trecut în cariera universitară. A fost lângă mine
atât din punct de vedere uman cât și ca mentor profesional – a
vrut să îmi arate atât de multe și eu am prins cât am putut
pentru că am fost și eu un spirit rebel (în limite normale). Nici nu
știu ce aș putea să vă împărtășesc întâi, nu aș ști ce să aleg,
între mine și domnia sa e mult, mult mai mult decât o relație
între profesor și discipol.
A.A.: Spuneați că părinții v-au îndrumat către domnul
Viorel Munteanu încă din clasa a VIII-a. Cum se ghidează un
copil de gimnaziu pentru a fi compozitor? Sunt noțiuni care
depășesc uneori puterea de înțelegere, cultura, experiența
muzicală, cum se lucrează cu aceste lipsuri?
C.I.: Și mie mi se întâmplă asta acum, îndrum copii
exact cum a făcut și domnul Munteanu cu mine. Să știți că nu e
atât de greu cum pare. Ei au foarte mult timp la dispoziție iar
lucrurile se pot face cu multă liniște și cu mult calm, fără să sari
nicio etapă, iar liniștea asta are ca rezultat lucruri foarte bine
sedimentate. Cum faci? Un copil în clasa a VIII-a nu are noțiuni
de armonie, de contrapunct... dar are ceva esențial, dorința de
a crea. Primul lucru pe care îl faci este să îl încurajezi să
compună, e prima luptă pe care trebuie să o duci pentru că
sistemul nostru de învățământ încurajează mimetismul nu
5
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creativitatea: spui poezii pe de rost, înveți comentarii, faci
solfegii nenumărate dar nu ești încurajat să compui tu un
solfegiu sau un fragment muzical (foarte rare sunt excepțiile).
Ori în acest sistem în care creativitatea este descurajată, tu îi
spui copilului că face un lucru minunat atunci când creează.
Pentru că prima lor întrebare este, „am făcut greșit?” Nu ai
greșit nimic, greșit în raport cu ce? Sigur că după ce începe să
aprofundeze disciplinele de scriitură – lucruri care se întâmplă
în ani – să cunoască tehnică, limbaje, toate se așază ca mai
apoi să poată fi aplicate. Încă un aspect important în
îndrumarea unui copil pentru compoziție și nu numai, el trebuie
încurajat să asculte muzică și pentru că nu e vorba doar de
plăcerea de a asculta, trebuie să facă asta cu partitura în față.
Și mai e ceva foarte important, trebuie să îi fie cunoscută
muzica secolului XX. Foarte puțin se pune accent pe această
muzică în învățământul preuniversitar. Acolo intrăm într-o zonă
pe care copiii o digeră greu dar secretul e să știi să alegi
lucrările cu care să începi. În momentul în care nu îi place și îi
dispare pasiunea, ai pierdut un viitor compozitor.
A.A.: Pentru cercetarea științifică doctorală ați ales
sonata poem ca gen reprezentativ pentru dvs. la acel moment.
De ce această alegere?
C.I.: Studiile doctorale au venit în continuarea unor
încercări de ale mele din timpul studiilor de licență legate de
aprofundarea genului de sonată poem, chiar lucrarea de licență
este o sonată poem, un Poem pentru pian și orchestră cu care
chiar am avut ceva succes la momentul acela, am mers în
turnee cu lucrarea, eu ca solist alături de Filarmonica din
Botoșani. Ideea este că am simțit că nu am terminat de cercetat
și de compus în acest gen în timpul studiilor de licență.
Rămăsese un lucru bine făcut dar care merita perfecționat și,
mai mult de atât, îmi doream mult să îmi conturez și o oarecare
cultură legată de principalele capodopere compuse în acest
gen în secolul XX. Apoi, meșteșugul scriiturii ți-l faci în timp iar
mie cei cinci ani din timpul studiilor de licență nu mi-au fost
suficienți; nu puteai scrie numai sonate poem că trebuia să
parcurgi multe genuri, limbaje... Practic acest poem de la
licență, mi-a deschis apetitul și curiozitatea de a merge mai
departe în cercetare și nu numai, ci și în scriitură, în creația
proprie pentru genul de sonată poem.
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A.A.: Ați compus pentru pian și nu numai. Dar nu pot să
nu observ ponderea generoasă a acestui instrument în
compozițiile dvs.
C.I.: Poate pentru că stăpânesc foarte bine instrumentul
acesta... la pian mă exprim ceva mai ușor decât la celelalte
instrumente.
A.A.: Am sesizat lirism în Concertul pentru pian pe care
l-ați compus, dar și preferința pentru un discurs coerent din
punct de vedere melodic. Vă place melodia? Acum, în această
perioadă în care compozitorii se regăsesc în multiple ipostaze
de organizare sonoră?
C.I.: Sigur că îmi place melodia! Și vorbind și cu colegii
din generația mea am realizat că noi nu ne asemănăm deloc în
creație. Nu suntem doi la fel și tocmai libertatea aceasta ne-a
dat ocazia să fim diferiți. Într-adevăr suntem într-o perioadă în
care fiecare se poate exprima așa cum își dorește și ne putem
aprecia unul pe celălalt așa cum dorim. Nu ne constrângem
unul pe celălalt să scriem într-un anume stil, nu e niciunul
„superior” pentru că scrie mai avangardist sau pentru că e
melodist. Noi ne simțim fiecare bine în pielea lui și încercăm să
ne exprimăm liber. Să știți că suntem destul de cameleonici din
punct de vedere stilistic – de pildă, că spuneați că ați ascultat
concertul pentru pian, păi acolo se regăsesc cel puțin cinci
stiluri diferite de muzică. Polistilismul este o trăsătură a
secolului XXI – sigur, Stravinski l-a practicat înaintea noastră –
dar există această libertate foarte benefică, din punctul meu de
vedere.
A.A.: Deci în creația dvs. nu putem vorbi de un stil bine
definit ci mai degrabă de trăsături de stil diferite care reunite
compun o imagine.
C.I.: Acum nu mai funcționează lucrurile ca în
perioadele „clasice” din istoria muzicii. Ce îi ținea pe
compozitorii de atunci uniți era sistemul de organizare sonoră.
Să luăm de exemplu Renașterea, ei lucrau toți în cele 12
moduri diatonice și totuși Gesualdo nu seamănă cu Palestrina.
Nu mai spun în Romantism, cu Wagner și Verdi contemporani
care nu seamănă deloc. Acum, vă dați seama, în secolul XXI,
când noi folosim toate sistemele de organizare sonoră și mai
suntem și indivizi bine diferențiați unii de ceilalți, unii
avangardiști, inventează tot felul de lucruri, alții nu... Mie unul
7
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îmi plac mult manifestările de avangardă. Eu nu scriu așa
pentru că sunt altfel structurat dar particip cu mare drag la
evenimentele de gen. Deci tot ce s-a câștigat în secolul XX se
aplică și acum, apoi adăugăm și ce a fost înainte de secolul XX
și rezultă un număr infinit de posibilități de exprimare; nu putem
vorbi despre vreo unitate stilistică, uneori nici măcar despre
trăsături comune.
A.A.: Acum ceva vreme v-am ascultat o prelegere
despre consonanță versus disonanță, aș vrea să vă știu
părerea despre aceste două concepte nu doar la nivel general
ci și raportată concret la ceea ce compuneți.
C.I.: Răspunsul meu este foarte simplu: nu există
consonanță și disonanță în sensul de alb și negru. Așa ceva ar
fi foarte bine din punct de vedere didactic pentru a fi predat la
școală la vârste mici, pentru a nu fi bulversați copiii... Dar la
primele ore de compoziție în facultate îi învăț să renunțe la
asemenea lucruri pentru că singura consonanță este prima
perfectă și apoi octava perfectă. Aici e albul. Iar cel mai
întunecat negru este în secunda mică. Iar tot ce se întâmplă de
la primă/octavă până la secunda mică sunt griuri... mai înspre
alb sau mai înspre negru; asta când vorbim doar despre
intervale, vă dați seama ce se întâmplă când apare un alt
treilea, al patrulea, al cincilea sunet și așa mai departe... Deci
graniță între consonanță și disonanță nu e bine să pui. Lucrurile
sunt mai consonante și mai disonante în raport cu ceea ce a
fost înainte. Octava poate fi „cumplit” de disonantă într-o lucrare
serial dodecafonică – dacă apare o octavă perfectă, ea sună
prost.
A.A.: Iar muzica dumneavoastră în ce zonă o vedeți, din
această perspectivă?
C.I.: Probabil că e mai consonantă decât unele și mai
disonantă decât altele. Nu vă pot răspunde decât în acest fel.
Eu ca să îi învăț pe studenții din anul I care vin la prima oră de
compoziție cât de frumoasă poate fi disonanța în contrast cu
ceea ce credeau ei că știu despre disonanță iau un studiu de
Chopin, cel în do diez minor, și îl cânt foarte rar, insistând pe
fiecare acord. Și abia atunci își dau ei seama: consonanța este
o excepție și că aproape toate suprapunerile lui Chopin sunt
disonante. Culmea este, efectul sonor este extraordinar de
plăcut deși totul în lucrare este plin de întârzieri și septime. Sau
8
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putem spune că o disonanță puternică se rezolvă într-o
disonanță mai diluată. Nu pot să pun o graniță între cele două
concepte decât la nivel de dicționar explicativ. În practică e
foarte greu.
Și mai e și o problemă de spațializare, dacă avem do-re
bemol cântate unul lângă celălalt reprezintă un interval
disonant, do-re bemol cântate în registele extreme ale pianului
nu mai sună disonant. Și chiar și din această spațializare
teoretizată, adică luată fiecare notă în parte ar trebui, din punct
de vedere teoretic, să rezulte o sonoritate foarte aspră. Dar cu
o spațializare foarte inteligentă a sunetelor ne poate da o
sonoritate foarte plăcută. Teoretic este, deci, disonant dar
practic nu. Și atunci cum să mai am eu încredere în această
teoretizare? Pentru că ea este valabilă numai când o
demonstrezi practic. Ori dacă practica îmi spune că mie îmi
sună bine... îmi demolează teoria.
Mai e și o zonă de percepție între epoci – intervale
consonante acum erau considerate disonante cu câteva secole
în urmă, cum e cvarta perfectă. Adică nu e doar o problemă de
acum și astăzi ci e o problemă de generații.
A.A.: Poate asemenea explicații ar fi utile și pentru o
împrietenire a publicului cu muzica nouă, cu disonanțele?
C.I.: Ah, discuția cu publicul este atât de delicată... În
primul rând publicul este cel care decide dacă o lucrare rămâne
sau nu. Nu știu dacă e trist dar ăsta este adevărul. Public mult
nu a avut nici Mozart. Sala lui era plină dar cu cine, câți
înțelegeau? Care era scopul pentru care acei oameni veneau la
premierele lui Mozart? Mulți dintre ei nici nu realizau la ce
moment măreț al istoriei participau. Dacă ne gândim la
premiera operei Don Giovanni... câți știau, câți au înțeles că au
participat la unul dintre cele mai importante momente din istoria
muzicii? Poate nici măcar unul. Veneau pentru spectacol, să
socializeze, să fie văzuți, să își etaleze ținute etc.
În legătură cu publicul din ziua de azi... să știți că eu îi
găsesc foarte multe scuze pentru că înainte de Revoluție au
primit forțat lucrări românești în cadrul concertelor simfonice –
nu exista concert simfonic fără lucrare românească și nu mereu
acestea erau dintre cele mai bune. Acum, sincer vorbind, se
scrie mult mai blând decât înainte de Revoluție, compozitorii șiau îndulcit foarte mult limbajul, nu e vorba doar de zona noastră
9
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culturală ci în general (nu mă refer aici la avangardiști, bravo lor
că și-au păstrat calea lor, ei oricum au publicul lor).
Nu trebuie să ne plângem pentru că eu am observat că
și în cadrul festivalurilor de muzică nouă, SIMN, Timsonia, Cluj
Modern etc. este public. Cel care într-adevăr vrea să asculte
muzică nouă nu este puțin – nu este uriaș – dar este unul
căruia i te poți adresa și care gustă foarte bine muzica
românească. Pe de altă parte, eu sunt un compozitor adaptabil,
dacă mi se cere să compun muzică religioasă știu să o fac în
așa fel încât să nu plece lumea din Biserică, pentru că ceea ce
scrii trebuie să fie adaptat fără însă a face concesii foarte mari.
Și e un lucru foarte bun până la urmă să știi pentru cine compui.
Primești o comandă, nu faci absolut deloc rabat de la calitate
dar știi cum trebuie să scrii muzica respectivă.
A.A.: Și apropo de destinația precisă a muzicii: ați
participat la proiectul N-Enescu, proiect inițiat de Muzeul
Național George Enescu iar rezultatul a fost lucrarea camerală
Cu gândul la Enescu pe care am ascultat-o în interpretarea
ansamblului Sonomania. Ce ipostază a marelui compozitor ați
abordat aici și de ce?
C.I.: Eu am ales un motiv cu care se încheie partea I din
Cvartetul nr. 2 de George Enescu, e chiar motivul cu care și
debutează lucrarea și am ales să fac niște variațiuni libere. Mi-a
plăcut foarte mult acel motiv, eu sunt oricum un mare iubitor al
creației marelui Enescu, am încercat să surprind esența
armoniei pe care a folosit-o el acolo – el a fost un colos al
armoniei. Nu am vrut să fie o lucrare a unui epigon și mi-am
pus din plin amprenta personală. Dar revin la ideea de mai sus,
a fost o lucrare comandată, am știut ce am de făcut, cărui
public mă adresez. Și acestea sunt lucruri de care chiar trebuie
să ții cont.
A.A.: Mi-a plăcut modul în care v-ați apropiat de
versurile lui Alexandru Macedonski în ciclul celor 6 Lieduri
pentru soprană și pian. Și aici a fost un context dat sau a fost o
alegere personală?
C.I.: Macedonski este, după părerea mea, unul dintre
cei mai mari poeți pe care i-am avut noi iar poeziile lui au deja o
muzică a lor. Preferința pentru Macedonski este, așadar, una
pur personală dar greutatea cea mai mare a fost să fac o
muzică în așa fel încât nu care cumva să stric ceva din
10
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muzicalitatea versurilor în sine. Am ales un limbaj
neoimpresionist acolo pentru că simbolismul trebuia corelat cu
curentul simultan din muzică. Problema cea mai mare este că
impresionismul în muzică a existat și nu prea, pentru că oricât
am vrea noi să credem că în muzică a existat acest curent,
reprezentantul este doar Debussy iar el spunea tare și răspicat
că nu e un compozitor impresionist. Am încercat, însă, să aduc
muzica din vremea respectivă, sigur, cu filtrul secolului trecut –
o sarcină destul de complicată.
Istoria lor este așa: soprana Oana Severin mi-a cerut un
ciclu de lieduri dar mi-a lăsat libertate totală în alegerea
versurilor, organizarea sonoră, ordinea în care am așezat
liedurile pentru a reprezenta ciclul vieții și al morții, totul a fost
numai opțiunea mea fără niciun fel de „constrângere”. Ea este o
soprană extraordinară și am avut ca reper numai calitățile ei
vocale. Interpretarea ciclului de lieduri a fost una foarte bună
alături de Ionela Butu la pian. Lucrările au fost cântate în cadrul
Festivalului Muzicii Românești iar cele două artiste au transmis
atâta sensibilitate încât am fost extrem de încântat!
A.A.: Ce literatură preferați? Ce citiți de plăcere?
C.I.: Mie îmi plac romanele. Îmi place și poezia dar nu
pot spune că sunt un consumator dedicat, fervent de poezie.
Îmi plac romanele și scriitorii ruși; mai cochetez și cu literatura
franceză dar totuși rușii rămân preferații mei.
A.A.: Ați compus o simfonie, printre primele lucrări ale
dvs. achiziționate de UCMR în 2010. În ce zonă a limbajului
muzical se înscrie această lucrare? Vă atrage ideea de a
continua în direcția muzicii simfonice?
C.I.: Ca limbaj muzical, prima simfonie este o lucrare
neoclasică; experimentele acolo s-au legat de structură, de
formă și mai puțin de limbaj pentru că trebuia să se încadreze
în tema sonatei poem – Simfonia I a fost parte din teza mea de
doctorat. În momentul în care spui sonată e greu să mai
adaptezi acest concept unui limbaj, să zicem, dodecafonic. Și
simți că nu mai ești sincer cu tine însuți. Spui că e sonată dar
ea nu mai e. Organizarea sonoră îți dă voie, practic, să
construiești o sonată dacă te bazezi doar pe principiul
contrastului. Sigur că poate ieși ceva dar... nu e o sonată până
la capăt. De aceea a trebuit să mă axez pe structură și să
realizez bine forma și genul de sonată poem și pentru a fi cinstit
11
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cu structura a trebuie să recurg la un limbaj neoclasic, deși unul
distorsionat. Oricum, este o abordare în care am avut niște
piloni de susținere impuși de structura clasică.
Îmi doresc să nu rămân la Simfonia I dar o a doua
simfonie e un proiect cumva îndepărtat. Deocamdată rămân în
zona muzicii camerale. Și nu pentru că nu îmi doresc eu să
scriu ci pentru că în prezent sunt angajat în mai multe comenzi;
comanda în secolul XXI are o altă conotație, dacă pe vremuri
primeai bani pentru muzica pe care o scriai la comandă, acum
ești rugat să scrii, ceea ce din punctul meu de vedere este o
bucurie infinit mai mare. Să știi că muzica ta e dorită de
interpreți, de public, e minunat! Acum am două comenzi de
rezolvat, printre care și un concert pentru pian și orchestră
(iarăși pian).
A.A.: O lucrare simfonică reprezintă o sinteză pentru
parcursul unui compozitor? Dimensiunea, amploarea determină
acest lucru?
C.I.: Nu cred, nu în cazul meu cel puțin. Eu cred că nu e
neapărat nevoie de o lucrare de mari dimensiuni pentru a
realiza o sinteză a creației.
A.A.: M-au surprins plăcut lucrările dvs. corale, și mă
refer la cele de factură religioasă; o muzică adânc ancorată în
tradiția corală similară românească.
C.I.: Eu vă mărturisesc că nu am ales să scriu muzică
religioasă la întâmplare ci mi-a fost cerută. Și ajungem iar la
ideea de adaptare dar de data aceasta nu la public ci la loc și la
scopul acelei muzici. Muzica corală dedicată cultului religios
trebuie totuși să te transpună într-o zonă a meditației și în
niciun caz să șocheze sau să fie o zonă de experiment muzical
(atunci ea deraiază de la zona în care ar trebui să se manifeste
cu plenitudine). Doamna Dorina Iușcă, dirijorul corului Aletheia,
un cor foarte bun din Iași care a obținut premii prestigioase în
zona Rusiei, Belarus, în zona pur ortodoxă, mi-a cerut la un
moment dat un Tatăl Nostru și o colindă, cu ocazii diferite,
desigur. Și cred că și un Chinonic Duminical. Deci fără
dumneaei nu cred că aș fi mers în zona muzicii corale, nu e
chiar în zona mea de preocupări.
A.A.: Dacă ați face doar ce v-ar plăcea, dacă ați putea
scrie doar într-un gen preferat, o combinație timbrală anume,
12
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care ar fi acestea? Ce gen de lucrare v-ați dori cel mai mult să
prindă viață din condeiul dvs.?
C.I.: De fiecare dată când am compus o lucrare eu am
fost mereu sincer. Și când am scris o lucrare mai tensionată din
punct de vedere sonor acela am fost eu la acel moment. Când
am scris muzica religioasă am fost la fel de sincer. Nu pot să
spun că am scris ceva fără să cred în ceea ce am scris. Când
nu îmi place ce am lucrat, eu șterg, arunc. Nu îmi pare rău
absolut deloc, nu îmi creează un sentiment de frustrare că șterg
ce am lucrat trei zile, dimpotrivă. Sigur că mi s-a întâmplat după
ani de zile să îmi spun că aș fi ales altceva în anumite momente
din lucrări deja scrise, da, asta da. Dar la momentul respectiv
am fost sincer cu mine și cu publicul.
Sunt instrumente care îmi plac mai mult și altele care
îmi plac mai puțin dar mereu am încercat să mă împrietenesc
cu instrumentul pe care nu îl agreez foarte mult. Și am obținut
mereu cât am putut eu de mult de la acel instrument. Am
colaborat mereu cu instrumentiștii, că doar nu știu eu să cânt la
fiecare instrument iar cu această colaborare am reușit să obțin
un rezultat sonor care să fie și posibil de a fi cântat. De estetică
nu mi-am pus problema niciodată. De exemplu am compus un
concerto grosso în care mi-am propus să îmbin muzica barocă
cu elemente de folclor românesc. Și da, poate nu e o încântare
pentru muzicologi dar și eu și interpreții am fost încântați. Și
probabil nu voi intra cu lucrarea asta în istoria muzicii dar eu
sunt mulțumit. În artă poți face orice, te poți exprima cum vrei.
A.A.: Am observat și admirat sinteza în lucrările dvs.,
mai cu seamă raportată la elementul timp, iar lucrul acesta nu a
știrbit din calitate.
C.I.: Publicul din ziua de azi nu prea mai are răbdare.
Am observat că recitalurile de o oră și treizeci de minute s-au
redus la o oră, o oră și zece minute iar orice lucrare care
depășește douăzeci de minute deja devine cam greu digerabilă.
M-am întors cumva la origini, cum era concertul în Baroc... nu
mai are lumea răbdare. Suntem într-o eră în care trebuie să fii
concis și să exprimi mult. Este rezultatul tik-tok-ului, reclamelor
de televiziune... informația rapidă cu un rezultat eficient. În
muzică nu poți fi chiar așa. Miniatura e foarte drăguță dar nu
poți scrie doar asta. Și poți merge într-o zonă de 20-25 de
13
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minute, sigur că nu stau cu cronometrul în mână, dar cam atât
ține răbdarea publicului de secol XXI.
A.A.: Spuneți-ne ce planuri de viitor aveți?
C.I.: Acum am de făcut o lucrare camerală pentru
ansamblul Atem de la Timișoara pentru clarinet, vioară,
violoncel și pian. Am promis unui coleg o sonată pentru vioară
și pian și am mai promis și un concert pentru pian și orchestră...
le-oi face, cu răbdare pe toate. Am mult de lucru.
În ultimul timp am mai rătăcit și liniștea de a compune...
datorită multitudinii de sarcini pe care le am zi de zi care nu au
mereu legătură cu muzica. Din păcate nu am un sistem
funcțional pentru a compune și cred că o soluție grozavă ar fi,
așa cum îmi fac un orar pentru cursuri, să îmi fac unul și pentru
creație, ar fi rețeta cea mai bună și o să mă gândesc serios la
asta.

SUMMARY
Andra Apostu – A Conversation with Ciprian Andrei Ion
First time I met Ciprian Ion was at a conference where he was
invited to speak; after that, I got curious and I searched for his
music. I have discovered a composer in various musical and
stylistic aspects but always sincere, open minded, present. The
fact he is also engaged in the academic and pre-academic life
is also a great benefit for all young musicians around him; there
are often gaps created between music high schools and music
universities and it is vital for the future of the Romanian music
that some of the professionals, like himself, create bridges to
solve these problems, less seen but very important.
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STUDII
Structuri oximoronice și
timpuri întrețesute în Simfonia
„Die Seele” de Dan Dediu1
Olguța Lupu
În ansamblul creației lui Dan Dediu, Simfonia Die Seele
(Sufletul) pentru soprană, orgă și orchestră op. 160 (2015) pe
versuri de Ernst Jandl și Johann Wolfgang von Goethe este o
lucrare emblematică. Titlul, esențializat, ne desferecă dintru
început porțile inimii, pregătindu-ne pentru o călătorie sonoră
neobișnuită. Poate și datorită temei abordate, lucrarea
ilustrează magistral trăsături definitorii ale stilului lui Dediu,
precum preferința pentru asocieri contradictorii2, adesea reunite
într-o formă oximoronică; construirea unor personaje sonore
pregnante; crearea unei rețele complexe de corelații3 muzicale
Text prezentat în cadrul simpozionului internațional de muzicologie
„Creație şi exegeză muzicală”, secțiunea „Muzică contemporană”,
(coordonator: Olguța Lupu), care a avut loc în data de 27 mai 2022 în
cadrul festivalului Săptămâna Internațională a Muzicii Noi (director
artistic: Dan Dediu).
2 A se vedea Antigona Rădulescu, „Interferențe Est-Vest, adaptări,
reinventări în muzica lui Dan Dediu”, în Dan Dediu sau compoziția ca
metaforă și adevăr, ed. Olguța Lupu, Editura Muzicală, București,
2018, p. 39-45.
3 Fin și profund cunoscător al muzicii contemporane în general și al
celei românești în special, Dan Dediu a fost mereu interesat să
absoarbă sugestii din creația altor compozitori, pe care apoi le-a
metabolizat, integrându-le cu autenticitate și originalitate în propria
creație. Acest principiu, care face parte din credo-ul său artistic, este
aplicat și în Simfonia Die Seele.
1
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(citate sau aluzii) și extramuzicale (narațiuni, imagini, diverse
asocieri), în care se împletesc timpuri și spații diferite și în care
fiecare ascultător se regăsește, cu propria istorie subiectivă1. În
cele ce urmează, voi încerca să evidențiez aceste caracteristici
care, cred, contribuie semnificativ la pregnanța și forța
expresivă specifice muzicii sale.
Simfonia este alcătuită din șase mișcări, ce poartă
subtitluri
sugestive:
Preludiu,
Călătorie
sentimentală,
Intermezzo, Sufletul, Spini, Corul îngerilor. Mișcările impare,
orchestrale (Preludiu, Intermezzo, Spini), alternează cu cele în
care intervine vocea sopranei (Călătorie sentimentală, Sufletul,
Corul îngerilor).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Simfonia Die Seele op. 160 de Dan Dediu
Mișcări pentru
Mișcări pentru orchestră și
orchestră
soprană solo
Preludiu
Călătorie sentimentală
Intermezzo
Sufletul
Spini
Corul îngerilor

1. Preludiu
Preludiul îndeplinește funcția unei uverturi care, pe lângă
crearea atmosferei (misterioasă, contradictorie, pendulând între
lumină și întuneric), prezintă câteva dintre principalele
personaje.
Primul personaj (m. 1) se evidențiază prin profilul
amenințător, determinat de parametri precum registrul grav,
„în devenirea componistică proprie (...) e bine să nu ne ferim a ne
imita modelele. Doar astfel le vom putea cunoaște interioritatea și vom
putea să ne distanțăm apoi de ele, definindu-ne personalitatea proprie
în raport cu ele.” Dan Dediu, Cei 9 „i” sau cum compunem. Posibil
ghid de compoziție după metoda ficționalistă, Editura Didactică și
Pedagogică, București, 2012, p. 88.
1
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trisonul micșorat, crescendoul amplu într-un spațiu restrâns,
diminuarea accelerată a valorilor și semnalul ritmic puternic din
final (perceput ca anapest datorită pauzei care îl urmează –
ex.1).

Exemplul 1
Dediu, Simfonia Die Seele, partea I, m. 1
Un coral (la corni în Fa, m. 19-22, 32-34), un motiv
melodic ascendent (m. 34-35) și unul descendent (m. 36) se
constituie în alte personaje sonore. Remarcăm modul în care
Dediu construiește deja simbioze și alăturări contradictorii. În
coral, de pildă, prin suprapunerea consecventă a acordurilor
majore (în răsturnarea I) și minore (în stare directă)1 – mi-sol-si
și mi-sol-do, la-do-mi și la-do-fa etc. –, se creează o contopire
simbiotică a luminii și umbrei (ex.2). Iar juxtapunerea celor două
motive melodice, ascendent și descendent, are ca rezultat o
construcție oximoronică (ex.3). Pe de o parte avem un anabasis
diatonic, în registrul acut, cu timbru hieratic (celestă și flaut
piccolo). Katabasis-ul, pe de altă parte, ce apare ca o variere a
motivului anapestic inițial, este cromatic, în registrul grav (corzi
grave), într-un ambitus de cvartă mărită (interval simbolic), cu o
simetrie non-retrogradabilă (T-st-st-T). Cele două structuri sunt
unificate prin pilonii lor melodici (mi și si/si bemol), iar prezența
sunetelor si și si bemol, care reprezintă pentru Dediu un simbol
al lui Thanatos, nu este întâmplătoare2.
Cu privire la utilizarea acordurilor majore și minore, vezi Dan Dediu,
„Delincvență în muzica nouă după 1970. O privire imunologică asupra
dispozitivului major-minor”, Muzica, nr.2/2016, București, p. 25-48.
2 Cu prilejul presusținerii unei teze de doctorat (21.05.2020), Dan
Dediu a precizat că atribuie sunetului si (sau si bemol) o semnificație
thanatică, considerându-l ca o dezacordare a lui do, pe care îl
asociază ideii de vitalitate.
1
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Dediu, Simfonia Die Seele, partea I

Exemplul 2, m. 32-33 (coral corni)

Exemplul 3, m. 34-35 (motiv anabasis), m. 36 (motiv katabasis)
2. Sentimental Journey
Partea a doua, Sentimental Journey, este construită tot
pe baza unor personaje sonore. Unele sunt noi, altele –
derivate din cele deja prezentate. Două dintre aceste personaje
contribuie decisiv la crearea unei atmosfere funebre. Primul,
reiterat obsesiv pe tot parcursul mișcării, sugerează un bocet
colectiv, prin repetarea unor sunete în poliritmie (m. 1-2, ex.5).
Al doilea este un lamento ce îmbracă diverse variante,
repartizate cornului englez sau trompetei cu surdină (solo).
Motivul anabasis reapare într-o formă similară celei din preludiu
(m.2-3; 13-14, ex.6), în vreme ce din motivul katabasis este
păstrat doar finalul, sunetul thanatic si bemol în registrul extrem
grav, ce devine terifiant, strivitor (m. 14-15, 32-33 etc., ex.7).
18
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Dediu, Simfonia Die Seele, partea a II-a

Exemplul 5 (m. 1-2, timpani, marimba, gran cassa)

Exemplul 6 (m. 2-3, flaut piccolo)

Exemplul 7 (m. 14-15, tromboni, tuba)
Titlul mișcării este însă determinat de prezența unor
scurte citate sau aluzii muzicale, asociate nostalgic diferitelor
decade ale vieții prin textul (în germană) „als ich n war” / „când
aveam n de ani”, care va deveni un fel de refren al acestei
mișcări, dar mereu în alte ipostaze, creând o arhitectură în
19
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spirală. Rezultă un carusel al rememorărilor1, al timpurilor
întrețesute, în care afinități muzicale elective se succed
caleidoscopic, ca într-o rapidă trecere în revistă a vieții2.
Încărcătura simbolică a fiecăruia dintre aceste citate adaugă un
plus de pregnanță și expresivitate discursului muzical,
determinând totodată nenumărate corelații. Este vorba, așa
cum subliniază Valentina Sandu-Dediu, de utilizarea citatului
„ca formă evidentă de a lucra cu memoria (…) ; nu e doar o
formă de intertextualitate (…), e un fel de sinecdocă muzicală
(condensează într-o apariție muzicală un spațiu vast), e figura
muzicală care se detașează net de textura în care este
integrată”3.
Primul citat, cântat pe textul „Când aveam 20 de ani”
(ex.8), este iconic prin ambiguitatea și ramificațiile trimiterilor
sale: incipitul din popularul, veselul și satiricul cântec Frère
Jacques4, în varianta tragică propusă de Mahler în Simfonia I.
Rememorările (sub forma unor amintiri din copilărie) constituie
punctul de plecare și în lucrarea Rêver, c'est désengrener les temps
superposés pentru clarinet, violoncel și clavecin (plus pian) de Aurel
Stroe (1970), în care problema multiplicității și subiectivității timpului
este abordată prin suprapunerea a trei muzici autonome, procedeu
similar celui practicat de Ives în Întrebare fără răspuns / The
Unanswered Question.
2 Fenomen raportat de unele persoane aflate în pragul morții. Vezi
Bruce Greyson, „Chapter 12: Near-Death Experiences”. În: Etzel
Cardeña, Steven Jay Lynn, Stanley Krippner (editori). Varieties of
anomalous experience: examining the scientific evidence (ed. a 2-a).
Washington, D.C., American Psychological Association, 2014, p. 333–
367.
3 Valentina Sandu-Dediu, Alegeri, atitudini, afecte. Despre stil și
retorică în muzică, Ed. Didactică și Pedagogică, p. 219. Pentru mai
multe detalii, autoarea trimite la volumul semnat de Beatrice RamautChevassus, Musique et postmodernité, Paris, PUF, 1998, p. 45.
4 V. Olguța Lupu, „Dizidența melodiei în creația lui Anatol Vieru”, în
vol. Repere în muzica românească: Anatol Vieru, Cristina RădulescuPașcu, Dorel Pașcu-Rădulescu, Ed. Muzicală, București, 2016, p. 4451, respectiv „The Dissidence of Melody in Anatol Vieru's Oeuvre.
Case Study - The Quotation of Frère Jacques Song”, în Studia
universitatis Babeș-Bolyai, Jun2018, Vol. 63 Issue 1, p. 105-116.
1
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Este una dintre cele mai cunoscute forme muzicale ale
oximoronului, un fel de „râsuʹ-plânsuʹ” pus în sunet.

Exemplul 8
Dediu, Simfonia Die Seele, partea a II-a, m. 18-19
Cel de-al doilea citat trimite la o scenă din opera La
Traviata de Verdi, în care sunt suprapuse două viziuni
contradictorii asupra existenței. Pe de o parte Violetta, în prim
plan, își clamează, prin aria „Sempre libera”, independența și
voința de a petrece necontenit. Pe de altă parte, în plan secund
(sugerat și prin plasarea în culise a personajului), Alfredo cântă
introvertit despre iubirea ca centru al universului, ca sursă de
agonie și extaz. Din această scenă, Dediu preia doar un
fragment din intervenția lui Alfredo (ex.9), pe care îl
încredințează însă sopranei (posibil alter ego al Violettei), pe
versurile „als ich dreissig war”, creând astfel un alt oximoron
muzical, ce sintetizează coliziunea dureroasă dintre emfază și
discreție, superficial și esențializat, efemer și peren.

Exemplul 9
Dediu, Simfonia Die Seele, partea a II-a, m. 26-29
Patru reiterări ale bocetului poliritmic, trei reapariții ale
thanaticului si bemol în registrul extrem grav și un scurt lamento
al trompetei solo cu surdină alcătuiesc discursul ce ne conduce
către cel de-al treilea citat, pe versurile „als ich vierzig war”
(ex.10). Dediu alege și de această dată un oximoron muzical,
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citând începutul din Balada unui criminal (Die Moritat von
Mackie Messer) de Kurt Weill1, în care asocierea contradictorie
dintre melodia veselă, antrenantă, rapidă, pe de o parte, și
versurile lugubre, pe de altă parte, trimite la ideea de Totentanz
(Dans macabru2).

Exemplul 10
Dediu, Simfonia Die Seele, partea a II-a, m. 38-42
Traseul care ne conduce către a patra intervenție a
sopranei este în sine o pendulare între stări opuse. Lamentoul
este transferat acum coardelor și devine din ce în ce mai
dramatic, inclusiv prin reapariția semnalului anapestic din
Preludiu (m. 43, 45, 50). Coralul cu trisonuri major-minore din
Preludiu reapare la corni (m. 53-56, ex.11), precedat de o
scurtă premoniție a unui al doilea coral (m. 52-53, tromboni și
tubă). Nu mai puțin de 13 apariții ale thanaticului si bemol
(tromboni, tubă, orgă, m. 57-60, 63-64) alternează sau se
suprapun cu două expuneri la orgă ale noului coral (m. 61-63,
64-66), alcătuit acum predominant din acorduri majore, ce pare
a semnifica victoria spiritului în fața morții (ex.12).

Piesa a fost scrisă de Kurt Weill în 1928, pentru musicalul Opera de
trei parale de Bertolt Brecht. Ulterior, Louis Armstrong o introduce în
repertoriul său, dar cu versuri adaptate. O preiau apoi alte nume
celebre, precum Bobby Darin, Ella Fitzgerald. Conotațiile se ramifică,
reunind timpuri și contexte diferite, pentru că melodia apare și în The
Muppet Show – sezonul 3, ca reclamă la McDonald (în anii 80),
precum și în filmul What Women Want (în scena în care Mel Gibson
își descoperă noile valențe).
2 În lucrarea Latebrae pentru vioară, viola și pian op.79 (1999), Dan
Dediu dezvoltă această idee în mișcarea finală, intitulată
Totentänzchen.
1
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Dediu, Simfonia Die Seele, partea a II-a

Exemplul 11 (m. 53-56, corni în Fa)

Exemplul 12 (m. 59-63, orgă)
Mărturisesc că, în ceea ce privește a patra intervenție a
sopranei, pe textul „als ich fünfzig war”, nu am putut identifica
vreun citat, deși sonoritatea îmi amintea de Mahler. Construcția
melodică este alcătuită din trei motive distincte: 1) un mers
descendent în ambitusul unei cvinte perfecte; 2) un motiv
repetat variat, în care primul element (ritmul punctat) rămâne
neschimbat, iar al doilea (arpegiul) se deplasează, și în care
Dediu inserează pendularea minor-major; 3) un motiv a cărui
reluare este ornamentată (ex.13). Am apelat la ajutorul
compozitorului, care mi-a precizat faptul că fragmentul nu
citează ceva anume, dar are două surse de inspirație din epoci
muzicale diferite, subliniind astfel congruențe dincolo de timp:
partea I din Simfonia a VI-a Tragica de Gustav Mahler și partea
a II-a din Simfonia a XV-a de Dmitri Șostakovici.
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Exemplul 13
Dediu, Simfonia Die Seele, partea a II-a, m. 67-73
Filiațiile sunt situate mai curând la nivelul tehnicilor
componistice și al simbolurilor muzicale decât al textului
muzical propriu-zis1. De pildă, tema I din partea I a Simfoniei a
VI-a de Mahler cuprinde atât mersul descendent de cvintă, cât
și funebrul ritm punctat, asociat ideii de a combina un element
reiterat cu unul în evoluție (ex.14). Ideea de reluare
ornamentată este prezentă și în modul în care vocile se imită,
în tema a II-a din partea I a simfoniei mahleriene (ex.15). La
Șostakovici (în partea a II-a a Simfoniei a XV-a) apare aceeași
sugestie a marșului funebru, relaționată cu asocierea stabil-

A se vedea modul în care, similar, Tiberiu Olah este preocupat de
evidențierea unor congruențe între muzici aparținând unor epoci și
stiluri diferite, în lucrări precum Simfonia a III-a, Simfonia a IV-a
Giocosa (!?), Obelisc pentru Wolfgang Amadeus. Vezi Olguța Lupu,
„Symphony no.3 by Tiberiu Olah – Analysis and reinterpretation of a
Beethovenian work”, în Forum Rumänien: Rumänische Musik, ed.
Thede Kahl și Larisa Schippel, Editura Frank und Timme, Berlin 2016,
p. 343-353; „The Quotation in Tiberiu Olah’s Sinfonia Giocosa (!?)”, în
Studia Universitatis Babeș Bolyai Musica, nr.1/2016, p. 265-282,
respectiv „Citatul în Sinfonia giocosa (!?) de Tiberiu Olah”, în Direcții şi
tendinte în muzica românească şi universală după 1990, Ed. UNMB,
2015, p. 65-79; „Arhitectură și percepție în Obelisc pentru Wolfgang
Amadeus de Tiberiu Olah. Jurnalul unei întâlniri”, în Generația de aur
a avangardei muzicale românești, ed. Antigona Rădulescu, Editura
UNMB, București, 2021, p. 55-70.
1
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dinamic; este de remarcat că trompetele sunt precedate de un
si grav, în octavă la tromboni și tubă (ex.16).

Exemplul 14
Mahler, Simfonia a VI-a, partea I, reper 1 [+2]

Exemplul 15
Mahler, Simfonia a VI-a, partea I, reper 8 [-1]

Exemplul 16
Șostakovici, Simfonia a XV-a, partea a II-a,
reper 74 (tromboni, tubă, trompete), reper 80 (timpani)
Itinerariul devine din nou tumultuos, dramatic, marcat de
obsesivul bocet poliritmic (m. 80-82, 89) și de scurte lamentouri
(fagot, trombon, tubă, m. 83-88). Următorul citat (m. 90-93), din
Requiem-ul de Mozart (Kyrie eleison), este precedat de
reluarea motivului ascensio (ex.17), transpus de data aceasta
pe sunetul do, ceea ce, în viziunea lui Dediu, semnifică o
reacordare, o reechilibrare, posibil relaționată în acest caz cu
invocarea divinității.
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Exemplul 17
Dediu, Simfonia Die Seele, partea a II-a,
m. 89 (harpă și flauți), m. 90-92 (soprană)
Două reiterări ale bocetului poliritmic (m. 93, 99-100)
încadrează un moment extrem de tensionat, în care cel de-al
doilea coral, cu acorduri predominant majore (m. 94-98), este
suprapus atât cu thanaticul și strivitorul si bemol grav (m. 9698), cât și cu o variantă surprinzătoare, ascendentă, a temei
katabasis (m. 94-98, ex.18), generând astfel noi juxtapuneri
oximoronice.

Exemplul 18
Dediu, Simfonia Die Seele, partea a II-a, m. 94-98
(orgă, tromboni, tubă, pian, harpă)
Ultimul (posibil) citat este de asemenea neașteptat. Pe
textul „jetzt bin ich gespannt” / „acum sunt curios”, irumpe o
succesiune de cvarte perfecte ascendente (ex.19), prin care
Dediu trimite atât la Simfonia de cameră op. 9 de Arnold
Schönberg (ex.20) (și/sau, prin extensie, la mersul în cvinte
perfecte din Concertul pentru vioară de Alban Berg), cât și la
26

Revista MUZICA Nr. 6 / 2022

acordajul contrabasului sau chitarei bas (mi-la-re-sol), iar prin
aceasta – la posibile conexiuni cu un alt univers, aparent
incongruent (muzica pop, jazzul).

Exemplul 19
Dediu, Simfonia Die Seele, partea a II-a, m. 100-103

Exemplul 20
Schönberg, Simfonia de cameră op. 9, m. 4-6
După o expunere dramatică a unui scurt coral alcătuit
din acorduri minore, căruia i se suprapune, în bas, motivul
katabasis prezentat ascendent (m. 104-108), secțiunea se
încheie abrupt, prin câteva semnale anapestice, ce devin
incipitul secțiunii următoare (Intermezzo).
3. Intermezzo
Partea a III-a, Intermezzo, este o muzică foarte
dramatică, în care ne reîntâlnim cu anumite personaje din
mișcările anterioare (ritmul anapestic – m. 1, 6, 13; mersul
cromatic, fie ascendent și plasat în registrul acut – m. 20-22, fie
descendent – m.30; semnalul poliritmic – m. 23-24). În centrul
discursului se află însă coralul cu acorduri predominant majore
care, în diferite ipostaze, succede unor secțiuni tragice sau
terifiante, contrabalansându-le în diferite moduri: prin
luminozitate și un copleșitor sentiment de împlinire (m. 27-28 –
orgă și alămuri, ex.21), printr-o delicatețe serafică, întrețesută
eterofonic (m. 35-37, violine, ex.22), sau printr-o retragere
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îngândurată, esențializată în unison (m. 46-47, corzi grave și
suflători, ex.23).
Dediu, Simfonia Die Seele, partea a III-a

Exemplul 21, m. 27-28 (orgă)

Exemplul 22, m.35-37 (violine)

Exemplul 23, m. 46-47
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Câteva pauze generale (m. 29, 45) suspendă discursul,
augmentând tensiunea. Către finalul mișcării, un nou motiv,
asemenea unui profund suspin (ex.24), amintește de motivul
funebru din partea I (Trauermarsch) a Simfoniei a V-a de
Mahler (ex.25). Mișcarea se încheie cu același ritm la toba
mică, prevestind parcă o condamnare la moarte.

Exemplul 24
Dediu, Simfonia Die Seele, partea a III-a,
m. 52-53 (corzi grave), m. 54 (orgă)

Exemplul 25
Mahler, Simfonia a V-a, partea I (Trauermarsch),
m. 24-27, corni în Fa
4. Die Seele (Sufletul)
Partea a IV-a, Die Seele (Sufletul), al cărei titlu dă numele
întregii lucrări, utilizează versurile poemului omonim de Ernst
Jandl1. Similar modului în care Dediu interconectează mișcările
anterioare (a II-a și a III-a), mișcarea debutează cu același
motiv suspin cu care se încheie partea precedentă (ex.26).

Exemplul 26
Dediu, Simfonia Die Seele, partea a IV-a, m.1-2 (trompetă)
Ernst Jandl (1925-2000), poet austriac, influențat de estetica Dada,
autor al unei lirici experimentale care explorează îndeosebi
conexiunile dintre poezie și muzică (poeme sonore / Sprechgedichte).
1
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Între aceste suspine (m. 1-3, 6-9, 14-15) și cele câteva
reveniri ale ritmului anapestic (m. 17, 21, 24), se înfiripă treptat
profilul melodic folosit în partea a II-a pe versurile „als ich fünfzig
war”. Procesul este asemenea reconstituirii din cioburi a unei
amintiri: mai întâi cu motivele 1 și 3 (m. 9-13, orgă, ex.27), apoi
cu motivele 2 și 3 (m. 15-18 tubă – ex.28, m. 18-19 fagoți –
ex.29).
Dediu, Simfonia Die Seele, partea a IV-a

Exemplul 27, m. 9-13 (orgă)

Exemplul 28, m. 15-18 (tuba)

Exemplul 29, m. 18-19 (fagoți)

Exemplul 30, m. 27-32
Versurile asupra cărora s-a oprit Dediu (ex.30) conțin
acele alăturări aparent paradoxale, incongruente, pe care le
cultivă compozitorul, apropiindu-se din nou, dintr-o perspectivă
poetică de data aceasta, de tragicul dans al morții: tinerețebătrânețe, sus-jos, râs-moarte („mit der einen hand / der knabe
zeigt / nach oben / mit der anderen / auf den frischen /
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grabhügel / und lacht / wenn der grossvater / da unten ist / wie
soll er dann / da oben sein?”1).
Această dualitate dureroasă este transpusă muzical în
diferite registre expresive. De pildă, în m. 35-43 (și ulterior, în
m. 82-92), prin alternanța unor acorduri majore sau minore
însoțite de susurul delicat al orgii (sau al flautului piccolo),
atmosfera devine transparentă, luminoasă, imponderabilă parcă
(ex.31).

Exemplul 31
Dediu, Simfonia Die Seele, partea a IV-a, m. 35-41
(acorduri marimba și lemne, melisme la orgă)
Alteori, suprapunerile accentuează contradicțiile. De
exemplu, în măsurile 52-53, varianta inițială a coralului (în care
fiecare acord conține un trison minor și unul major), imagine a
unității contrariilor, este suprapusă cu ritmul funebru (peon 4)
folosit de Mahler în aceeași parte I a Simfoniei a V-a (ex.32)2.
Iar în măsurile 92-96, coralul al doilea, alcătuit de această dată
integral din acorduri majore, este expus la orgă simultan cu
reiterarea brutală, terifiantă, a thanaticului sunet si bemol în
grav (la suflători și corzi grave, ex.33).

„with one hand / the boy points / upwards / with the other / at the
fresh / burial mound / and laughs / if the grandfather / is down there /
how can he be / up there?”; „cu o mână / băiatul arată / în sus / cu
cealaltă / spre mormântul / proaspăt / și râde / dacă bunicul / e acolo
jos / cum să fie / acolo sus?”
2 În Simfonia Die Seele, trimiterile la categoria funebrului abundă, prin
reiterări ale ritmului peon 4 (m. 41-53 etc.), ale motivului suspin
(m. 40-41, 43 etc.) sau ale bocetului poliritmic (m. 69-71).
1
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Dediu, Simfonia Die Seele, partea a IV-a

Exemplul 32, m. 52-53, coral (corni în Fa),
ritm peon 4 (clarineți și percuție)

Exemplul 33, m. 92-96, coral orgă;
thanaticul si bemol la suflători și corzi grave
Mișcarea se încheie cu reafirmarea, într-o explozie de
lumină incandescentă, a coralului cu acorduri majore (Luminoso
ieratico, m. 97-98), retezată printr-o bruscă pauză generală
(m. 99).
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5. Spini
Partea a V-a, intitulată Spini, constituie un opus de sinestătător (op. 153), finalizat cu un an mai devreme (2014) decât
Simfonia. Intuiția existenței unei simbolistici extramuzicale este
confirmată chiar de compozitor care, în prezentarea lucrării, se
referă la prezența unor „gestualități unghiulare și disonanțe
pătrunzătoare, asemenea spinilor din coroana lui Iisus”1. Prin
urmare, cred că nu greșim dacă interpretăm această mișcare
ca un Drum al Crucii, al supliciului, al morții, dar și al resurecției.
Apariția, chiar în debutul mișcării, a profilului melodic al
coralului, suprapus la interval de secundă, devine o presimțire a
durerii, a suferinței, a singurătății (ex.34).

Exemplul 34
Dediu, Simfonia Die Seele, partea a V-a, m. 5-6 (cl. Si bemol)
Spre deosebire de mișcările anterioare, aici avem mai
puține repere, iar acest aspect face parte din strategia
componistică. În ansamblu, suntem copleșiți de invazia de
sunete rapide, în formule cu contururi colțuroase, cu schimbări
frecvente de registre, în care predomină intensitățile strivitoare.
Un turbion al suferinței, în care elementele de detaliu,
recognoscibile, tind a fi dizolvate într-o magmă informă. Și
totuși, suferința devastatoare este sublimată prin recompunerea
graduală, în etape, ca o imagine din ce în ce mai bine focalizată
și mai persistentă, a coralului cu acorduri predominant majore,
în scurte secțiuni ce alternează cu suprafețe extrem de

1

Dan Dediu, prezentare lucrare (manuscris).
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dramatice, de contorsionate. Profilul melodic al coralului apare
în unison la corzi și lemne (m. 109-112, ex.35), suprapus cu
alte elemente, dar este întrerupt de reluarea supliciului
(m. 121). Apoi, chiar din climaxul durerii, răsare din nou
(Luminoso ieratico, m. 133, reluat pe fundamentala re în
m. 141, ex.36), reiterând explozia de lumină orbitoare de la
sfârșitul mișcării anterioare (Luminoso ieratico).
Dediu, Simfonia Die Seele, partea a V-a

Exemplul 35, m. 109-111

Exemplul 36, m. 141-42 (corni în Fa și trompete în Do)1
Ultima și cea mai clară apariție (Luminoso ieratico,
m. 154-158), având ca fundamentală sunetul do (simbol al
reacordării, al vieții, al transcenderii), expune motivul de 3 ori,
însă a treia expunere este brusc frântă printr-o prăbușire în abis
(Atroce, m. 160), zugrăvită muzical prin hipertrofia motivului
descensio – căderi repetate, mai întâi din acut în grav, cu
întreaga orchestră, apoi prin débris-uri ale aceluiași gest, în
Primele două acorduri combină majorul cu minorul (major cu
septimă mare).
1
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solo-uri instrumentale ce ipostaziază diferit același katabasis.
Ultimul mesager al dezintegrării este contrafagotul (m. 182185), al cărui monolog se încheie (cum altfel?) pe sunetele si și
si bemol (ex.37). Îi urmează trei lovituri extrem de brutale,
strivitoare, în tutti (m. 185-187, ex.38). Și totuși, din încleștarea
dintre celest și thanatic, sufletul reușește să se desprindă, să se
înalțe, asistat de prezențe angelice (flajeolete ale coardelor,
m. 188-195), ca o blândă, aproape insesizabilă adiere (quasi
soffio „in excelsis”, harpă, m. 195).
Dediu, Simfonia Die Seele, partea a V-a

Exemplul 37, m. 179-185

Exemplul 38, m. 185-87 (t-tam și gr. cassa)

Exemplul 39, m. 195 (harpa)
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6. Chor der Engel
Ultima mișcare, Chor der Engel (Corul îngerilor), este o
muzică ce alină, consolează, mângâie. Textul ales de Dediu este
metafizicul Cor Mistic din finalul părții a doua a dramei Faust de
Goethe1, o piatră unghiulară a lucrării, în care poetul vorbește
despre aparență și esență, iluzie și realitate, efemeritate și
eternitate, finitudine și necuprins. Prin această alegere, Dediu
creează multiple corelații (ex.40-44), în primul rând cu acele
lucrări muzicale care au utilizat același fragment din opera
marelui clasic german: Simfonia Faust de Liszt, Scenele din
Faust de Goethe de Schumann (ultima scenă, nr. 7), Simfonia a
VIII-a de Mahler. Iar analiza relevă câteva conexiuni subtile la
nivelul textului muzical, care confirmă intenționalitatea gestului.

Exemplul 40
Mahler, Simfonia a VIII-a, finalul (Chorus Mysticus), m. 1-4

Exemplul 41
Dediu, Simfonia Die Seele, partea a VI-a, m. 7-10
„Alles Vergängliche Ist nur ein Gleichnis;/Das Unzulängliche,/Hier
wird's Ereignis;/Das Unbeschreibliche,/Hier ist's getan;/Das EwigWeibliche/Zieht uns hinan.” („What is transitory is but a parable; what
is unattainable here on earth, Here above it actually happens, The
ineffable, Here is put into action, The Eternal Feminine pulls us
upward.” Goethe, Faust, trad. Gabriel R. Ricci, în Gabriel Ricci,
„Goethe’s Faust: Poetry and Philosophy at the Crossroads”, în
Humanitas, Volume XX, Nos. 1 and 2, 2007, p. 152-174; „Tot ce-i
vremelnic / E numai simbol. / Inaccesibilul / Faptă devine-n ocol. /
Inefabil deplinul / Izbîndă-i aci. / Etern-femininul / Ne-nalţă-n tării.”
trad. Lucian Blaga, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, București,
1955, p. 543).
1
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Exemplul 42
Schumann, Scenele din Faust de Goethe, Chorus mysticus
(nr. 7), m. 1-2

Exemplul 43
Mahler, Simfonia a VIII-a, finalul (Chorus Mysticus), m. 5-9

Exemplul 44
Dediu, Simfonia Die Seele, partea a VI-a, m. 12-16
Genealogia devine mai clară în special în ultimele trei
măsuri ale fragmentelor exemplificate mai sus, măsurile 14-16
(Dediu, v. ex.44) reprezentând o citire în oglindă a măsurilor 7-9
din Mahler (v. ex.43).

Exemplul 45
Schemă intervalică
În ultimele măsuri ale Simfoniei lui Dediu, armoniile
celeste care se pierd în zare conturează imaginea eternității, a
necuprinsului (ex.46).
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Exemplul 46
Dediu, Simfonia Die Seele, partea a VI-a, m. 12-16
(celestă, violine, lemne, harpă, glockenspiel)
***
Prin construirea unor punți între timpuri diferite, în baza
altei logici decât cea diacronă, Dediu trasează traiectorii
imprevizibile, marcate de o intertextualitate multiplu stratificată,
și se apropie de ceea ce fizicianul David Bohm numea ordine
implicită (înfășurată) și explicită (desfășurată)1. Totodată,
opoziții precum fragil și nimicitor, ludic și dramatic, tragic și
„In the enfolded [or implicate] order, space and time are no longer
the dominant factors determining the relationships of dependence or
independence of different elements. Rather, an entirely different sort
of basic connection of elements is possible, from which our ordinary
notions of space and time, along with those of separately existent
material particles, are abstracted as forms derived from the deeper
order. These ordinary notions in fact appear in what is called the
"explicate" or "unfolded" order, which is a special and distinguished
form contained within the general totality of all the implicate orders.”
[„În ordinea înfășurată [sau implicită], spațiul și timpul nu mai sunt
factorii dominanți care determină relațiile de dependență sau de
independență ale diferitelor elemente. Mai degrabă, este posibil un tip
complet diferit de conexiune fundamentală a elementelor, în care
noțiunile noastre obișnuite de spațiu și timp, împreună cu cele de
particule materiale existente separat, sunt abstractizate ca forme
derivate din ordinea mai profundă. Aceste noțiuni obișnuite apar, de
fapt, în ceea ce se numește ordinea „explicită" sau „desfășurată", care
este o formă specială și distinctă conținută în cadrul totalității generale
a tuturor ordinilor implicate.”] (David Bohm, Wholeness and the
Implicate Order, London, Routledge, 1980, p. XV).
1
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sublim intră permanent în coliziune și creează contraste de
proporții. Dar, în același timp, Dediu alcătuiește structuri
oximoronice, în care conjugă palpabilul și impalpabilul, clipa și
veșnicia, abisul thanatic și lumina cea fără de sfârșit. Aceste
structuri, ce pot fi considerate drept forme ale terțului inclus sau
ipostaze ale principiului coincidentia oppositorum2, sunt
particularizate prin modul în care Dediu reușește nu doar să
unifice contrariile, ci și să păstreze tensiunea, freamătul interior
al dualităților pe care le integrează, generând acel paradox care
uimește și impresionează deopotrivă.
În concluzie, structurile oximoronice și timpurile
întrețesute sunt două din strategiile componistice prin care
Dediu creează o muzică tulburătoare, pe alocuri chiar
răvășitoare, în care tensiunea, problematizarea, dramatismul și
tragismul constituie stratul germinativ din care irump, la
răstimpuri, angelicul și sublimul.
1

1

Emily Brady, autoarea volumului The Sublime in Modern Philosophy:
Aesthetics, Ethics, and Nature (Cambridge University Press, 2013),
dedică un întreg capitol studierii relației dintre tragic și sublim
(„Tragedy and the Sublime”, p. 148-165), evidențiind interrelaționarea
acestora. „Through an analysis and comparison of the ‘paradox of
tragedy’ and the ‘paradox of the sublime,’ I show how each can
illuminate the other and pave the way to resolving both. I follow the
approach that, in fact, these paradoxes can be explained away if we
recognize the complexity and value of more negative forms of
aesthetic experience, through the exercise of ‘negative emotions’ and
their edifying effects.” [„Printr-o analiză și o comparație a "paradoxului
tragediei" și a "paradoxului sublimului", arăt cum fiecare dintre ele îl
poate ilumina pe celălalt și deschide calea spre rezolvarea ambelor.
Urmez abordarea conform căreia, de fapt, aceste paradoxuri pot fi
explicate dacă recunoaștem complexitatea și valoarea formelor
negative ale experienței estetice, prin exercitarea "emoțiilor negative"
și a efectelor lor edificatoare.”] (Emily Brady, secțiunea „From the
author’s
perspective”,
American
Society
for
Aesthetics,
https://aesthetics-online.org/page/Brady, accesat în 27.04.2022).
2 Principiu care definește creația lui Ștefan Niculescu, mentorul său în
compoziție.
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SUMMARY
Olguța Lupu
Oxymoronic structures and intertwined times
in Dan Dediu's Die Seele Symphony
In Dan Dediu's entire oeuvre, the Symphony Die Seele for
soprano, organ and orchestra op. 160 on verses by Ernst Jandl
and Johann Wolfgang von Goethe is an emblematic work,
masterfully illustrating some defining features of his style, such
as the preference for contradictory associations, often brought
together in an oxymoronic form; the construction of striking
sound characters; the creation of a complex network of musical
(quotations or allusions) and extra-musical (narratives, images,
various associations) correlations, in which different times and
spaces are interwoven and in which each listener finds himself,
with his own subjective history. The exploration of these
characteristics, which contribute significantly to the poignancy
and expressive force specific to his music, is the subject of this
study.
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CREAȚII
Aurel Stroe:
PRAIRIE, PRIÈRES
Concert pentru saxofon și orchestră
Florin Neagoe
Această lucrare concertantă a fost scrisă pentru Daniel
Kientzy, celebrul saxofonist francez, partitura fiind terminată în
anul 1993, la Mannheim. Titlul concertului păstrează interesul
lui Aurel Stroe pentru dualitate, acea diadă a lui Stroe
(teoretizată de compozitorul Dan Dediu1) fiind reprezentată aici
prin prairie – pajiștea, preeria, poiana, spațiul vast, întins și
prières - ruga. Muzicologul Alexandru Leahu, prieten al lui
Stroe, spune că un asemenea spațiu a fost întâlnit de acesta în
timpul vizitei sale în America, pe când a fost profesor la
Universitatea din Illinois, în 1985. Aceeași identificare o face și
Ruxandra Arzoiu2. Pentru Prières, a doua fațetă a diadei, deși
se traduce ca rugăciuni, am considera totuși mai potrivită o
interpretare mai generală a sensului, indicând mai degrabă un
caracter liniștit, meditativ sau/și contemplativ.
Instrumentație
Este prima oară când compozitorul apelează într-o
lucrare concertantă la ajutorul întregii orchestre pentru a realiza
acompaniamentul instrumentului solist. Aparatul orchestral este
format din instrumente de suflat din lemn: două flaute, două
oboaie, două clarinete în si bemol și două fagoturi; și din alamă:
Dan Dediu, Cu Aurel Stroe prin cotloanele minţii şi bizareriile muzicii
– eseu morfogenetic, pag. 2
https://www.centrulculturalbusteni.ro/articole/stroe_id_dediu.pdf
2 Ruxanda Arzoiu, Timpul nemântuit. Paradigme culturale în muzica
lui Aurel Stroe, Institutul Cultural Român, București, 2007, pag. 61.
1
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opt corni în fa, patru tromboni și patru trompete în do. Pe lângă
acestea se adaugă compartimentul destul de bogat al
instrumentelor cu coarde și arcuș, format din: 22-24 viori, opt
viole, opt violoncele și șase până la opt contrabasuri. Contrar
așteptărilor, sectorul percuției este cel mai sărăcăcios din punct
de vedere al numărului de instrumente. Se păstrează împărțirea
în trei grupe de percuționiști cu care ne-am obișnuit. Redăm
mai jos componența acestora:
Grupa I

Grupa II

Grupa IIII

Glockenspiel

2 Triangluri

Vibrafon

Tobă mare I

2 Cinele suspendate

Tobă mare II

2 Gonguri (grav și mediu)

Construcție formală
Lucrarea conține cinci părți.
Partea I este cea mai amplă ca dimensiuni,
reprezentând jumătate din întregul opus. Aceasta este
împărțită, la rândul ei, în patru secțiuni: Multimobile, Prairie 1,
Le carnaval d’Arlequin
și Prairie 2.
Prima secțiune,
Multimobile, debutează
cu o Introducere scurtă,
de trei măsuri. Aceasta
este
formată
din
instrumentele cu coarde
și arcuș care intonează
un acord compus din
zece
sunete,
totalul
cromatic fără sunetele re
și re diez. Această
ipostază statică durează
foarte puțin, sunetele de
debut reprezentând doar
repere de unde vor pleca
trasee
sonore
în
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glissando, cu profil melodic asemănător (contrabasuri –
violoncele și viole) dar și în oglindă (violoncele și viole - viori).
Către final se alătură și gongul grav, cu o lovitură puternică în
fortissimo possibile.
Înainte de finalul acestei mici secțiuni introductive
nuanța crește, multimobilul instrumentelor cu coarde fiind atacat
în aceeași nuanță a gongului grav – fff.
Deasupra acestei magme sonore, instrumentele de
suflat din lemn vor expune motivul a, o pedală acordică de
multifonice1, doar cele două clarinete făcând excepție prin
intervalul de nonă, mi bemol – fa. Acest motiv conține șase
măsuri.

Gongul mediu va însoți instrumentele de suflat, însă nu
până la final, pedala acestuia fiind mai scurtă cu o măsură.
Vom numi această alternare dintre gongul grav și cel mediu,
motivul 1.

Următorul eveniment muzical este dat de formula
melodică a celor patru tromboni. Vom numi structura b, traseul
trombonilor ce se întinde pe 24 de măsuri. Acest traseu este
compus din paralelisme de broderii contrare, ce pornesc pe
sunete aflate în relație intervalică de septimă, în jurul unor
sunete care realizează un parcurs cromatic descendent. Există
Multifonicele la oboi au fost preluate din tratatul ”The techniques of
Oboe Playing” al lui Peter Veale și Claus-Steffen Mahnkopf
(Baerenreiter).
1
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un decalaj canonic între perechea trombon 1 – trombon 2 și
perechea trombon 3 – trombon 4.

După câteva măsuri, cornii vor prezenta motivul c
(înrudit cu motivul a), expunând o pedală de șase măsuri pe
sunetul fa.

Reper B aduce încă trei evenimente sonore.
Motivul 1 la cele două gonguri, însă de această dată,
distanța dintre expunerile celor două instrumente de percuție
crește considerabil, la 15 măsuri.
O structură muzicală nouă la instrumentele de suflat din
lemn, un semnal descendent, compus din intonarea rapidă,
quasi glissando, a 30 de note cromatice, denumită motivul d.
Și, împreună cu acesta, prima formulă melodică a pachetului
trompetelor, motivul e. Discursurile celor patru trompete sunt
asemănătoare, construite în jurul unei cvarte perfecte
descendente (sol bemol – re bemol) și a două cvinte perfecte
ascendente (mi bemol – si bemol și fa - do), cu cadențare pe
sunetul mi bemol. Se remarcă diferențierea fiecărui traseu prin
decalaj între primele trei trompete și configurație redusă în
cazul celei de-a patra.
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În continuare, cornii reiau motivul c iar, la o măsură
distanță de aceștia, trompetele repetă motivul e, însă dublu
variat: 1- prin augmentare ritmică (șaisprezecimea ordinară
devine optime de triolet), 2- sunetul de cadențare este diferit
(sol, în loc de mi bemol).

Următoarele contribuții sonore sunt aduse de către
instrumentele de suflat din lemn, ce revin cu motivul a
(multifonice și interval de nonă la clarinete) și, decalați cu o
măsură, cornii cu motivul c (pedala de șase măsuri pe sunetul
fa).
Din nou, următorul punct de orientare în partitură,
Reperul C, aduce evenimente sonore noi, pe lângă cele expuse
deja. Astfel, în acest moment se observă debutul a trei
momente muzicale, două cunoscute: motivul 1 (gongul grav și
mediu, acum și mai distanțate, la 34 de măsuri) și motivul d
(30 de note cromatice intonate quasi glissando) și o structură
muzicală nouă la trompete.
Motivul f este înrudit cu motivul e în ce privește
tratarea discursului celor patru trompete. Decalajele sunt
aceleași, însă se schimbă materialul melodic, alcătuit dintr-o
scară muzicală cu elemente cromatice ce cadențează pe
sunetul sol.
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În cele ce urmează, revine motivul c al cornilor, care
acum vor schimba pedala sonoră pe sunetul fa diez, și
trompetele reexpun motivul f, dublu variat: 1- se păstrează
scara, dar debutează de pe al doilea tetracord, 2- motivul
cadențează pe sunetul re bemol și sol (trompeta 4).

După o pauză de 24 de măsuri de la structura b,
trombonii se vor alătura acum parcursului muzical, cu o nouă
formulă melodică, alcătuită din 23 de măsuri, pe care o vom
numi structura g. Aceasta este compusă din pasaje quasi
cromatice ascendente decalate prin întârzieri. Decalajele cresc
pe măsură ce se depărtează de linia trombonului 1. Astfel,
trombonul 2 este cel mai apropiat de traseul original, trombonul
3 este mai depărtat, iar trombonul 4 are decalajul cel mai mare.
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A patra măsură după Reper C1 aduce apariția solistului
în cadrul planului muzical. Însă este o apariție ușor estompată
de atacul concomitent al cornilor cu motivul c, care vor
schimba sunetul fa diez (același cu al instrumentului solist) cu
sunetul sol. Pe lângă acest lucru, nuanța mare a trombonilor
reușește să pună saxofonul sopranino în mi bemol în ușoară
dificultate de percepere. Instrumentul solist va interpreta o
pedală amplă ca dimensiuni, de 24 de măsuri, pe sunetul fa
diez 3. Incisivitatea și stridența timbrală a registrului înalt îi
conferă saxofonului gradul minim de străpungere sonoră și
confirmare a prezenței sale.

O altă structură muzicală apare la Reper C2. Este vorba
de spre motivul h al celor patru trompete. Acestea atacă
pasaje cromatice descendente de mărimi variate, păstrând
decalajele, însă de această data, la nivelul a opt măsuri.
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Către finalul motivului trompetelor, revin cornii cu
motivul c, care este încă o dată variat prin realizarea unei
broderii la sol și apoi definitivare pe sol diez.
Următorul eveniment sonor prezintă o construcție
interesantă. Este întâlnit în discursul trompetelor și realizează o
combinare între motivul e și motivul h. Cu toate că materialul
melodic este din motivul e, acesta este variat ritmic, fiind
prezentat în optimi de cvintolet. Totodată, fragmentele de
proveniență diferită își păstrează caracteristicile metrice inițiale
(motiv e – măsura de trei doimi, motiv h – măsura de trei
pătrimi).
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Din nou se prezintă modificări importante ale planului
sonor odată cu schimbarea punctului de orientare. Astfel, Reper
D aduce schimbul multimobilului cu o structură liberă. Este
acordat fiecărui instrument din partida coardelor un cadru sonor
de șase sunete treptate, pe care aceștia le pot folosi pentru a
improviza. Reperul D este împărțit în opt segmente (D, D1, D2,
... D7) și la fiecare nou segment cadrul sonor va modula cu câte
un semiton ascendent crescând intensitatea treptat. Singura
partidă care nu face parte din această distribuție este partida
contrabasurilor, care va avea de executat anumite formule
melodice pe care le vom expune la momentul potrivit.
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Odată cu Reper D revine motivul 1 (gongurile grav și
mediu, distanțarea mărindu-se continuu, ajungând la 50 de
măsuri) și motivul d la instrumentele de suflat (30 de note
cromatice în quasi glissando). Apoi, câteva măsuri mai târziu
sunt introduse și celelalte două grupe de percuție (glockenspielul - grupa I și vibrafonul - grupa III), care vor dialoga în tandem
prin sunetele unei melodii secrete, într-o largă cromatizare
descendentă.
Înainte cu o măsură de Reper D1 va reveni la trompete
motivul e în ipostaza dublu variată cu optimi de triolet și
cadențare pe sol. După trei măsuri de pauză, trompetele vor
reexpune motivul h, de această dată recurent și redus la trei
măsuri.

În ultima măsură a motivului h va reveni identic și
structura b a trombonilor.
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Reper D2 aduce prima expunere melodică a saxofonului
sopranino. Acesta va prezenta o variantă transpozitorie a
motivului e de la trompete. Motivul solistului reprezintă o
recurență a materialului trompetelor, precum și o reducere la
nivelul a două măsuri. De această dată, intervenția solistului
este deplin sesizabilă, fiind singurul instrument care se bucură
de nuanțe mari, ff incisif, très „en relief”. La cinci măsuri
distanță, discursul acestuia continuă tot cu o expunere derivată
din motivul e al instrumentelor de alamă, finalizat cu o cădere
în cvinte.

Reper D3 este momentul când cornii reexpun de două
ori motivul c, însă de această dată pe sunetul la bemol.
Urmează trompetele, care reiau în întregime motivul h
integral, însă recurent. Acest eveniment se poziționează cu o
măsură înainte de Reper D4. O particularitate a acestui moment
constă în alăturarea contrabasurilor care vor dubla trompetele
(contrabasurile 5-8 – trompeta 4 și contrabasurile 1-4 –
trompeta 3).
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Următorul punct, Reper D5, constituie revenirea
trompetelor cu motivul f care cadențează pe sunetele re bemol
și sol. În cadrul aceleiași măsuri se alătură și partida
contrabasurilor cu expunerea redusă a motivului h de la
trompete, în recurență. Ultimul eveniment sonor este
reprezentat de pedala cornilor pe sunetul fa (motivul c).
Prezența instrumentului solist revine la Reper D6 unde
aduce o variantă înjumătățită a motivului e de la trompete. În
următoarea măsură se adaugă și motivul a (acord format din
multifonice cu nonă) la instrumentele de suflat din lemn.

Ultimul element, Reper D7, readuce la trompete
construcția melodică formată prin combinarea motivelor e și h,
de această data, păstrându-se aceeași valoare de notă (optime
de cvintolet de doime cu punct) pe întreaga durată a structurii
muzicale.
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Reper E schimbă din nou planul sonor, readucând
Multimobilele, dar nu identic. Are loc o repriză prin rarefiere
progresivă până la Reper F. Instrumentiștii vor trebui să
insereze între elementele mobilelor pauze din ce în ce mai
mari, proporționale cu seria lui Fibonacci, secunda fiind unitatea
cea mai mică.
Așa cum bine ne-a obișnuit compozitorul, acest nou
punct de orientare în partitură vine cu reiterarea motivului 1, la
cele două gonguri, care de această dată sunt despărțite de
doar 32 de măsuri.
Tot la Reper E revine pasajul celor 30 de note cromatice
în quasi glissando de la instrumentele de suflat din lemn
(motivul d), precum și structura g de la cei patru tromboni.
Acele trasee cromatice ascendente, decalate prin întârzieri
progresive, sunt acum prezentate variat. Decalajul crește în
discursurile trombonilor 3 și 4, deoarece nu se va respecta
constanța folosirii doimii ca valoare de notă, compozitorul
incluzând în șirul de doimi și durate izolate, mai mari (doime cu
optime) sau mai mici (pătrime cu punct).
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La opt măsuri distanță de debutul mobilelor revine
pedala saxofonului sopranino pe sunetul fa diez. Aceasta, spre
deosebire de prima expunere cu același caracter, este mai
amplă, întinzându-se pe durata a 36 de măsuri.
Și în cadrul acestui Reper E este folosită împărțirea în
mai multe segmente, mergând până la Reper E10.
Reper E1 prezintă mai multe modificări în cadrul
motivului e de la trompete. În primul rând, trompeta 1 este
învestită solistic, fiind acompaniată de către celelalte două
trompete (2 și 3) care vor realiza intervale de cvartă perfectă (re
bemol – sol bemol), secundă mică (re – mi bemol) și secundă
mare (mi bemol - fa). În al doilea rând, discursul acesteia este
format din valori de notă diverse: optimi de cvintodecimolet de
notă întreagă, doime cu punct, pătrime cu punct, optime, optimi
de septolet de doime cu punct. Și în al treilea rând, și cel mai
interesant, construcția sa reprezintă un palindrom cu licențe
specifice compozitorului Aurel Stroe: 1- asimetrie ritmică și 2oglinda variată, augmentată intonațional, ultimele șase sunete
nefăcând parte din structura recurentă.

Următorul eveniment sonor este reprezentat de către o
variație a motivului e expusă de către oboaie și clarinete, inițial
în unison, apoi în relație intervalică de secundă.
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Reperul E2 expune variat motivul c al cornilor (pedală
de șase măsuri) îmbogățindu-l cu participarea trombonilor.
Instrumentele vor renunța la unison în favoarea unui cluster din
care doar lipsa sunetului si știrbește totalul cromatic.

La Reper E3 revine motivul a la instrumentele de suflat
din lemn (acorduri multifonice și interval de nonă) și
completarea gongului mediu din motivul 1.
Încă două evenimente sonore debutează în cadrul
acestui segment, încheierea lor fiind realizată în segmentul
următor. Este vorba despre revenirea celor patru trompete cu
motivul e, prezentat de această dată etapizat, în diferite
variante: trompeta 1- recurent și redus, trompeta 2- inversat și
redus și trompeta 3- recurent și inversat redus, trompeta 4esențializat pe sunetul fa.
Al doilea eveniment sonor, îl reprezintă scara muzicală
descendentă quasi cromatică a fagotului.
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Segmentul următor, Reper E4 readuce motivul c, însă
cluster-ul este acum pe jumătate, deoarece trombonii nu mai
participă. Trombonii vor apărea trei măsuri mai târziu cu
structura b (paralelisme de broderii pe fragmente cromatice
descendente).
Saxofonul va mai avea o scurtă intervenție în preajma
Reperului E5 unde va intona o scurtă celulă muzicală derivată
din motivul e.

O modificare în motivul a al instrumentelor de suflat din
lemn (acorduri de multifonice și interval de nonă) debutează de
la Reper E5. Motivul este înjumătățit la trei măsuri și este
prezentat de cinci ori, fiecare expunere aducând o configurație
nouă. Cele două clarinete vor intona sunete diferite în primele
trei expuneri, după care vor reveni recurent la primele două: 1mi bemol – fa, 2- do – re, 3- fa diez – do, 4- do – re și 5- mi
bemol – fa.
Evenimentul muzical care merge în tandem cu cele cinci
expuneri ale instrumentelor de suflat din lemn este motivul c al
cornilor. Acesta va fi prezentat de două ori sub formă de
cluster, iar a treia oară la unison pe sunetul la bemol.
Reper E7 readuce pedala acută a saxofonului pe sunetul
fa diez, pe durata a 30 de măsuri.
În cadrul Reperului E8, la patru măsuri distanță de
debutul acestui segment, cele patru trompete revin la
expunerea motivului f, redus la nivelul unei singure măsuri.
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Ceea ce debutează la Reper E9 reprezintă o structură
de tranziție, o punte ce va dura până la Reper G, unde va
începe secțiunea următoare, Prairie I. Am putea asemăna
această punte și cu o structură concluzivă, din perspectiva
dilatării progresive a tempoului, indicația ritardando poco a poco
sino al G fiind notată tuturor actanților muzicali. Elementele de
limbaj muzical prezente până acum sunt înlocuite cu altele noi.
Cei opt corni vor renunța la pedalele sonore în unison sau
cluster, în favoarea etalării individuale a unei formule
percutante în efect PALM-RAM. La patru măsuri distanță,
același efect va fi preluat și de către cele patru trompete. În
cazul trombonilor lucrurile sunt tratate diferit, ei vor relua
structura g, însă, fărâmițată ritmic prin inserția de pauze de
pătrime și optime, apropiindu-se astfel de modul de articulare
sonoră al trompetelor și cornilor.

Reper E10 aduce o nouă structură muzicală, de data
aceasta la flaut, ce va avea de interpretat o pedală pe sunetul
sol bemol la nivelul a patru măsuri, motivul i. Sonoritatea este
destul de diluată, rarefiată, obținută prin efectul EOLSON
FLATTERSONIE.

Tot în acest moment compozitorul face o precizare
pentru instrumentiștii mobilelor, precizare ce asigură și mai mult
acea rarefiere progresivă a mobilelor: Începând cu E10 nu vor
mai fi atacate elemente noi din MULTIMOBILE. Surprinși de
momentul E10 în timpul unei pauze, instrumentiștii abandonează
cântul, jonglând ușor ultimele elemente - «supraviețuitorii» MULTIMOBILELOR. Ajunși la Reper F, MULTIMOBILELE vor
ieși din scenă pe rând, diminuându-și sonoritatea treptat, pe
nivelul a șapte măsuri. În jurul acestui reper, cele două flaute
vor relua motivul i.
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A doua secțiune, Prairie I, debutează la Reper G.
În cadrul acestei secțiuni, principala modificare o
constituie schimbarea saxofonului. Instrumentistul va renunța la
saxofonul alto, schimbându-l cu saxofonul bariton în mi bemol,
alterând sonoritatea instrumentului prin renunțarea la muștiuc.
O altă modificare o reprezintă esențializarea
acompaniamentului. Singurele instrumente ce vor dialoga cu
solistul vor fi cele de percuție, din grupele II (cele două cinele
suspendate) și III (vibrafonul) și pe alocuri cele două flaute ce
vor expune motivul i.
Saxofonul prezintă o tratare interesantă. Sunt expuse
trei planuri sonore în prestația acestuia. Primele două sunt
PALM-RAM și DOIGTÉ ce vor realiza acompaniamentul celei
de-a treia, VOIX. PALM-RAM și DOIGTÉ sunt efecte de
percuție asupra instrumentului și se află în relație de paralelism
intervalic de secundă. Acestea expun un motiv cu profil
cromatic descendent, format din opt pătrimi. Acest motiv va fi
repetat de opt ori pe durata întregii secțiuni. În ceea ce privește
sistemul de acordaj, cele două linii se află în relație de
incompatibilitate: PALM-RAM – sistem netemperat, DOIGTÉ –
sistem temperat. A
treia
linie,
VOIX,
prezintă o melodie
elementară, o bicordie,
ce încapsulează un
etos spiritual, însă de
factură
orientală.
Simplitatea
construcției
sonore,
precum și ritmul format
prin
încadrarea
duratelor scurte de
către cele lungi ne
trimit cu gândul la o
formulă sacră, magică,
o mantră.
Caracterul
contemplativ al acestei
secțiuni este de netăgăduit și se poziționează în contrast
evident cu prima secțiune.
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Cu trei măsuri înainte de final revin elemente din punte,
acele constante ritmice ale cornilor și trompetelor în PALMRAM, realizând un fel de punte reziduală către următoarea
secțiune.

A treia secțiune, Le carnaval d’Arlequin, se deschide
la Reper I.
Orchestra de coarde reintră în scenă cu o structură ce
se înrudește cu introducerea multimobilelor (prin faptul că avem
din nou de-a face cu totalul cromatic fără două sunete, fa și si)
și cu construcția sonoră de la Reper D (unde instrumentiștilor li
se oferea un cadru sonor de șase sunete cu care putea jongla).

Deasupra acestei magme sonore, saxofonul alto expune
o temă muzicală foarte incisivă și stridentă, obținută printr-un
efect fluierat, SIFFLEMENTS, tema j.
În continuarea temei saxofonului urmează pachetul
instrumentelor de suflat din alamă care vor executa izoritmic
pante cromatice în măsuri alternative de optimi și pătrimi (5/8,
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7/8, 6/8, 2/4 etc.). Ultimele trei măsuri sunt cântate doar de
corni și tromboni articulând repetat sunetul do, însoțiți constant
de cele două tobe mari din grupele I și III de percuție.

Următoarea
schimbare
de
caracter,
Sempre
scherzando, lasă doar saxofonul în prim plan, acompaniat de
instrumentele de percuție. Se va folosi doar tubul de legătură
(gâtul) de la un saxofon tenor sau alto. Solistul va executa patru
formule tematice cu efecte diferite: PALM-RAM (tema k),
TONGUE-RAM (tema l), din nou PALM-RAM și
FLATTERZUNGE (tema m).
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La Reper L se readuce structura de început a
instrumentelor cu coarde și tema j variată ritmic, a saxofonului
alto în mi bemol. Acesteia îi urmează o formulă concentrată din
discursul cromatic descendent al trompetelor și trombonilor.
Lucrurile se schimbă din nou la Reper M, unde
instrumentele cu coarde adoptă efecte noi, adaptate formulelor
ritmice expuse de instrumentele de suflat din alamă, motivul n.
Deasupra acestora, saxofonul va interpreta pe tubul de
legătură, o nouă structură muzicală în FLATTERZUNGE. Către
finalul acesteia se vor adăuga și cele două tobe mari, cu ritmuri
înrudite.
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Foarte interesant este noul element de vocabular folosit
la Reper N. Saxofonul alto va trebui să execute un grup
anacruzic compus din multe note cu valori scurte, însă doar pe
coloana de aer, efectul CLIQUETIS sugerând percepția doar a
zgomotelor clapelor. Acest grup anacruzic va premerge
formulei compusă din opt arcuri sonore în glissando, în registrul
acut.
Această formulă a solistului va fi acompaniată de partida
trombonilor ce vor prezenta o variantă redusă a structurii b, în
sincronizare aproximativă.

Reperul P readuce semnalele descendente ale
trompetelor și trombonilor. În cadrul celui de-al doilea semnal,
solistul va executa o formulă de glissando continuu pe tubul de
legătură al saxofonului tenor. În ultimele cinci măsuri se vor
adăuga și instrumentele cu coarde, reluînd motivul n. La finalul
acestuia, violoncelul va prelua discursul glisat al saxofonului,
fiind acompaniat de reiterările semnalelor descendente ale
trompetelor și trombonilor.
În cele ce urmează, saxofonul alto enunță încă o dată
formula grupului anacruzic în CLIQUETIS pentru revenirea
temei j. Ca acompaniament, regăsim aici cele două oboaie și
clarinete care vor prelua efectul CLIQUETIS. Alături de ele se
regăsesc și cele două gonguri care vor executa pedale sonore
decalate. Saxofonul continuă să schimbe efectele expunând din
nou elemente muzicale în TONGUE-RAM și apoi PALM-RAM,
din nou pe gâtul instrumentului.
62

Revista MUZICA Nr. 6 / 2022

Instrumentul solist mai beneficiază de o îmbogățire pe
plan timbral. La Reper S, acesta execută o tukusonie, o tehnică
de a pronunța consoanele t și k în instrument, un procedeu
folosit de compozitor și în cazul cadenței trombonului din
Concertul pentru clarinet și orchestră. Această tukusonie este
susținută acompaniamental de violoncelul 1, care va intona o
pedală în flageolet pe sunetul sol bemol, lucru întâlnit, de
asemenea, în Concertul pentru clarinet. După tukusonie,
saxofonul revine la efectul PALM-RAM intonând trei celule
ritmice, apoi schimbă cu saxofonul bariton în mi bemol.

Ultima structură muzicală a acestei secțiuni o constituie
acea punte reziduală pe care am întâlnit-o la finalul secțiunii
Prairie I. Cornii vor expune un element de PALM-RAM, după
care va debuta secțiunea finală a Părții I, Prairie II.
Prairie II începe la o măsură distanță de Reper S1.
Acompaniamentul este puțin mai dens de această dată.
Cele două clarinete vor realiza o pedală de secundă
mare până aproape de finalul secțiunii. Un aport nou este
intervenția violoncelului solo care, după expunerea unui
fragment ostinat de treizecidoimi, revine la pedala în flageolet
pe sunetul sol bemol, expusă la momentul tukusoniei.
Saxofonul bariton, fără muștiuc, adoptă din nou
paralelismele de secundă în sisteme de acordaj diferite PALMRAM și DOIGTÉ, iar vocea reia discursul mantric.
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Redăm mai jos structura rezumată a părții I:
1. Introducere de trei măsuri
2. MULTIMOBILE – structuri diferite la toate instrumentele,
ce se vor repeta și prelucra pe parcurs prin tehnică
variațională. Se remarcă importantele motive ale
trompetelor, ce vor fi citate de saxofon, și structurile
trombonilor care prezintă constanță și dimensiuni ample.
În ce privește discursul instrumentelor cu coarde, putem
considera această secțiune organizată într-o formă
tripartită cu repriză variată: A – multimobile, B –
segmentele Reper D și A variat – multimobile-repriză cu
rarefiere progresivă.
3. Punte, Reper E9 – Reper G. Introducerea efectelor PALMRAM – trompete și corni, EOLSON FLATTERSONNÉ –
flaut. Trombonii variază structura g.
4. Prairie I, Reper G – Reper I. Atmosferă spirituală,
esențializare acompaniament, discurs mantric la saxofon.
5. Le Carnaval d’Arlequin, Reper I – Reper S1. Teme și
structuri noi, pe alocuri sonorități aride și stranii, utilizarea
intensivă a efectelor, atmoferă grotescă cauzată de
distorsionările timbrale (SIFFLEMENTS, PALM-RAM,
TONGUE-RAM,
FLATTERZUNGE,
TROMPE,
CLIQUETIS, TUKUSONIE)
6. Prairie II, o măsură după Reper S1 – final. Revine
atmosfera spirituală, însă crește în consistență
acompaniamentul.

Partea a II-a este și ea de dimensiuni ample, ocupând
un sfert din a doua jumătate a întregii partituri, nu mai conține
alte secțiuni și este intitulată Stabile: Reprise par raréfaction du
multimobile.
Primii participanți sunt instrumentele de suflat din lemn,
care intonează motivul a, acorduri de multifonice (cu excepția
clarinetelor), preluate din Reper E5 din Partea I și vioara 17 ce
intonează un element din mobil, în registrul acut. Între
desfășurările celor doi actanți se produce o ruptură de
compatibilitate cauzată de plasarea acestora în planuri metrice
și tempice diferite: acordurile de multifonice în 3/4 și doimea cu
punct 48, iar tema viorii în 4/4 și doimea 60.
Finalul temei viorii coincide cu debutul precipitat al
violoncelului 6, în măsura de 2/4, pătrimea 96, Allegro nervoso,
acesta executând o melodie sacadată de prezența pauzelor.
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Reperul AA marchează o nouă melodie, pentru
violoncelul 7 de această dată. Bineînțeles, și aceasta în metrică
și cu agogică diferite: 12/8, doimea cu punct 60.
Asistăm așadar
la un palimpsest format
din
elementele
mobilelor,
expuse
individual,
solistic.
Peste
acestea
se
așează
și
anumite
structuri din partea I,
cum au fost acordurile
de
multifonice
ale
instrumentelor de suflat
din lemn sau cum va fi,
în cele ce urmează,
structura g, expusă pe
jumătate.
Următorul participant este vioara 13, care conduce o
linie cromatică ascendentă în tremolo.
Reper BB aduce un nou element melodic, într-o
temporalitate diferită, Presto possibile la violoncelul 3. Acesta
este urmat la scurt timp de contrabasul 4. Ambele instrumente
au plasate între elementele discursurilor lor, pauze temporale
notate în secunde sau fracțiuni de secunde.
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Va reveni motivul a (acorduri de multifonice) la
instrumentele de suflat din lemn, iar împreună cu acestea, va
debuta încă un desen melodic la vioara 22. Structura g a
trombonilor revine însă expusă concentrat, doar șase măsuri
alăturându-i-se glockenspiel-ul, în secunde în mers ascendent,
și tema viorii 1, toate acestea la Reper DD. Cornii introduc o
structură nouă, armonia secretă, la Reper EE, odată cu vioara
7, iar mai apoi vioara 4 și viola 1.

Remarcăm că revine și melodia secretă din partea I a
tandemului glockenspiel - vibrafon, cu același mod de atac
arco. Ceea ce se schimbă acum sunt dimensiunile, acestea
fiind mult reduse.
Prima intervenție a saxofonului are loc la Reper GG,
când readuce pedala sonoră pe sunetul fa diez, păstrând
lungimea inițială de 24 de măsuri.
Cu cinci măsuri înainte de Reper II, cornii reiau pasajul
armoniei secrete al cărei final marchează începutul structurii g
de la tromboni, ce va dura doar încă șase măsuri. Aceasta va
continua din momentul unde s-au oprit în expunerea trecută.
Reperul JJ marchează o reexpunere a motivului a,
lângă care se adaugă celelalte instrumente de coarde care își
expun temele provenite din mobile. La trei măsuri distanță de
Reperul LL, trombonii vor relua al treilea sfert din structura g.
De la Reperul MM, instrumentele cu coarde se vor organiza
treptat în pedale acordice, pentru a pregăti cadența saxofonului.
Înainte de această cadență, ce va debuta la Reper NN,
glockenspiel-ul aduce un citat din Ondine de Claude Debussy,
un pasaj ce va fi reluat mai târziu de către compozitor ca
material principal pentru partea a IV-a.
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Cadența solistului va fi interpretată la saxofon sopranino
fără muștiuc, cu efectele DOIGTÉ și SAXNAY. Saxofonul
execută pasaje alcătuite din note lungi, urmate de diviziuni
excepționale, triolete, cvintolete, în sisteme de acordaj diferite
(DOIGTÉ – sistem temperat, SAXNAY – sistem netemperat).

Un lucru interesant se remarcă la Reper QQ unde
saxofonul împarte spațiul sonor doar cu contrabasul 5. Tema
expusă de contrabas este mult mai dinamică și într-un caracter
mult mai conturat față de planările cromatice descendente ale
saxofonului în sistem netemperat. Către final remarcăm
instrumentul solist adoptând o atitudine plină de energie și
caracter incisiv la care însă renunță imediat după detașarea
contrabasului, reluând panta cromatică în note lungi.
67

Revista MUZICA Nr. 6 / 2022

Uitându-ne înapoi asupra acestei părți secunde,
observăm că prezintă similarități destul de mari cu partea I.
Elementele de limbaj utilizate de către instrumentele cu coarde
provin din mobilele lor, creându-se astfel o altă modalitate de
rarefiere progresivă, diferită de cea de la Reper E din prima
parte. Acordurile multifonicelor instrumentelor de suflat din
lemn, structurile trombonilor, melodia secretă a tandemului
glockenspiel - vibrafon sunt și ele elemente tematice tot din
partea I. În ceea ce privește structurile noi, avem armonia
secretă a cornilor, pedalele intervalice ale vibrafonului și citatul
din Ondine de Claude Debussy din discursul glockenpiel-ului
înainte de cadență.
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Arhitectura acestei părți poate fi împărțită în două
secțiuni: A – de la început până la Reper NN, când gradul de
complexitate ritmico-melodică este destul de ridicat. Astfel, iau
naștere mai multe palimpseste formate din suprapunerile
expunerilor cu metrică și agogică diferite. Și B – de la Reper NN
până la final, secțiune ce cuprinde cadența instrumentului solist.
Este momentul când instrumentele cu coarde se organizează în
pedale acordice, lăsând cuvântul saxofonului. Acesta prezintă
motive muzicale seducătoare, care prin alterarea timbrală a
efectului SAXNAY (interpretul lasă impresia sonoră că fluieră în
corpul instrumentului) creează ideea unei atmosfere cosmice,
spațiale.
Partea a III-a intitulată Ascension vers une mélodie
lointaine, prezintă un cadru instrumental înrudit cu cel din
Prairie II din prima parte. Acompaniamentul este asigurat de
tobele mari, cele două gonguri și cinelele suspendate la
percuție, partida de violoncel din care se vor desprinde doi
instrumentiști pentru a expune pasaje solistice, remarcându-se
prin predominanța pedalelor în flageolet, și clarinetul 1, care va
alterna și el, sunete lungi. Împărțirea acestei părți în subsecțiuni
va fi posibil de realizat din punctul de vedere al criteriului
tematic propus de saxofon.
Prima secțiune o vom numi A1 și durează până la Reper
a. Saxofonul sopranino în mi bemol apelează din nou la
împărțirea discursului său în trei linii, departajate prin efectele
VOIX, FLUTAGE și DOIGTÉ. Emisia acestuia va fi schimbată
prin renunțarea la muștiuc. Traseul melodic constă într-o
structură melodică înrudită cu structura g de la tromboni,
executarea a patru mersuri cromatice de dimensiuni diferite, în
sistem netemperat de această dată, doimea fiind singura
valoare de notă utilizată.
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Sonoritatea saxofonului păstrează prin această melodie
atmosfera stelară, distantă, creată anterior. Discursul
instrumentului solist este susținut de punctările de la cinel și
gonguri și pedala pe fa diez în flageolet a violoncelului 1.
Caracterul reflexiv al acestui fragment își are originea în
conturul melodic al instrumentelor participante și în dinamica
cumpătată, nuanțele mici predominând.
Secțiunea următoare, B1, debutează la Reper a și
durează șase măsuri.
Principala modificare o constituie tema saxofonului.
Acesta dinamizează discursul sonor adoptând optimea ca
valoare de notă principală. Melodia dobândește valențe telurice,
modurile orientale dominate de secunda mărită construind un
cadru sonor diferit.

Acompaniamentul aduce în sectorul percuției o formulă
ritmică la cele două tobe mari, structură expusă inițial în Le
carnaval d’Arlequin din Partea I. Aici însă este prezentată variat
atât din punct de vedere al conținutului cât și al dimensiunii, de
această dată mai mare.
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Alături de formula ritmică a percuției se adaugă și
pedala clarinetului pe sunetul re semidiez.
În continuare ni se înfățișează secțiunea A2, în care
saxofonul reia variat ideea tematică expusă inițial. Dedesubtul
acesteia revin punctările celor trei gonguri împreună cu pedala
pe fa diez în flageolet a violoncelului 1.

Între Reper c și Reper d se încadrează secțiunea
numărul patru, B2, în care saxofonul readuce variat tema
orientală, cu anumite opriri pe sunete lungi. În acompaniament
regăsim ritmurile tobelor mari precum și pedala netemperată a
clarinetului 1.

La Reper d, în debutul secțiunii a cincea, A3, apare o
variațiune nouă. Ca o introducere a temei instrumentului solist
este adus un fragment de zece măsuri din structura g a celor
patru tromboni din Partea I. Preluând discursul sonor de la
tromboni, saxofonul expune variat doar trei fragmente din tema
sa inițială.
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Ultima secțiune a acestei părți, B3, se deschide la
Reper e. Are o dimensiune dublă față de expunerile trecute și
prezintă instrumentul solist readucând, într-o altă variație, tema
de factură orientală.
Apar schimbări în acompaniament. Clarinetul va oscila
pedala sa între sunetele re semidiez și mi bemol, violoncelul 1
va fi însoțit din a doua jumătate, de violoncelul 8 care va
executa ostinat o formulă ritmică percutantă (col legno battuto)
care, către final va fi schimbată cu un alt efect iar cele două
tobe mari vor expune ritmuri complementare.
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Recapitulare formală a părții a III-a:
1. A1, început – Reper a. Saxofonul intonează patru fragmente
cromatice derivate din structura g a trombonilor. Acompaniamentul
este format din intervențiile gongurilor și a cinelului împreună cu
pedala violoncelului pe fa diez. Tema prezintă un caracter universal,
cosmic.
2. B1, șase măsuri. Se schimbă acompaniamentul (formule
ritmice citate din partea I la cele două tobe mari, pedala clarinetului pe
un sunet netemperat) iar saxofonul intonează o nouă temă, aflată în
contrast cu A1, cu valențe orientale.
3. A2, șase măsuri după Reper a – Reper c. Saxofonul variază
tema inițială.
4. B2, Reper c – Reper d. Saxofonul variază tema secundă.
5. A3, Reper d – Reper e. Revine condensat structura g la
tromboni, saxofonul variază din nou tema inițială.
6. B3, Reper e – final. Dimensiuni duble, se adaugă și
violoncelul 8 cu efect ostinat, apar modificări în structura ritmică a
tobelor mari precum și în pedalele clarinetului. Finalul este rezervat
celor două violoncele care se retrag pe rând.
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Partea a IV-a are doar nouă măsuri și este intitulată Un
reste non assimilé: (...Ondine).
Compozitorul utilizează doar partidele de contrabas și
violoncel, iar în final, gongul grav. Dintre instrumentele cu
coarde ies în prim plan contrabasurile 1 și 2, care vor executa
citarea fragmentului ritmico-melodic din preludiul Ondine din
caietul numărul doi de preludii pentru pian de Claude Debussy.

Fondul muzical expus de cordari constă într-o structură
acordică de tip cluster ce cuprinde, fără re bemol și sol, totalul
cromatic. Motivul ritmico-melodic va fi expus de două ori, la
început doar de contrabasul 1, iar apoi în tandem cu
contrabasul 2, finalizându-se prin glissando descendent până la
sunetul sol.
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Ultima parte, Un dernier reste, readuce semnalul
saxofonului pe sunetul fa diez prelungit pe 16 măsuri, sugerând
un final deschis, cu o încărcătură spirituală, procedeu folosit și
în cele două lucrări concertante precedente acesteia, Concertul
pentru clarinet și orchestră și Concertul pentru vioară și
ansamblu de soliști Capricii și Rāga, dar și într-un opus ulterior,
Preludii lirice pentru orchestră mică. O altă înrudire cu
Concertul pentru vioară este faptul că ultimul eveniment sonor
reprezintă o structură ce a fost expusă în prima parte a lucrării.

Privire de ansamblu
Cu toate că lucrarea este segmentată în cinci părți,
factura procesuală a muzicii lasă impresia unei construcții
unitare. Lucrul acesta poate fi dovedit structural prin înrudirea
elementelor componente din fiecare secțiune. Astfel, partea a
II-a, Stabile: reprise par raréfaction du multimobile, nu
reprezintă nimic altceva decât o etapizare a straturilor sonore
ce au compus multimobilul, un palimpsest în cruce, adus atât
pe plan vertical cât și pe plan orizontal. Fiecare instrument are
un moment individual în care prezintă melodii diferite în
conglomerate sonore. Este vorba despre o spațializare a
multimobilului, o fragmentare. Apoi, partea a III-a, Ascension
vers une mélodie lointaine, păstrează, în linii mari,
caracteristicile orchestrale și expresive ale cadenței din partea
anterioară. Iar în ultimele două părți, această linie continuă.
Chiar dacă la nivel expresiv, Une reste non assimilé aduce o
schimbare de atmosferă, păstrează ideea reducției
instrumentale, fiind alcătuită doar din partidele violoncelelor și
contrabasurilor.
Există anumite structuri melodico-ritmice care
traversează această lucrare în mai multe secțiuni. Facem
referire aici la structura g de la tromboni pe care o vom întâlni,
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într-o formă completă sau variată, în părțile I, a II-a și a treia. Pe
lângă aceasta, motivul a al instrumentelor de suflat din lemn
compus din acorduri de multifonice și intervalul de nonă al
clarinetelor îl întâlnim atât în prima parte cât și în a doua, unde
este folosit mai des și mai variat.
În ce privește titulatura concertului, Prairie, Prières,
lucrurile nu sunt atât de clare ca în Concertul pentru vioară.
Ideea de rugăciune, de contact cu planul spiritual este puternic
redată tocmai în secțiunile denumite Prairie (I și II). Așadar,
diada lui Stroe aici este poziționată puțin diferit, nu în relație de
antiteză, ci în relație de sinteză, ca expresie a împlinirii
dezideratului compozitorului: construirea de punți între
paradigme. Însă Rugăciunea mai poate fi identificată și în tema
a doua a instrumentului solist din partea a III-a. Caracterul
oriental al acesteia este pecetluit de intervalul de secundă
mărită, interval care constituie un element principal a două
(ehul II și ehul VI) dintre cele opt moduri ale tradiției muzicale
bizantine, tradiție la care compozitorul a apelat în trecut.
Utilizarea diferitelor sisteme de acordaj este făcută
treptat. Se observă o ciclicitate. Inițial, partea I este dominată
de sistemul temperat, însă de la secțiunea Prairie I, se adaugă
discursul saxofonului în sistem de acordaj netemperat. Acesta
va căștiga în pondere în partea a II-a (acordurile de multifonice)
și va fi element determinant în partea a III-a, urmând ca în
secțiunile finale să predea ștafeta temperanței.
În privința modulațiilor timbrale ale instrumentelor, există
o profuzie de efecte sonore inedite.
Privind legenda oferită de compozitor, observăm
folosirea arcușului în emiterea sunetelor instrumentelor de
percuție, lovirea cu degetele pe tastiera sau călușul
instrumentelor cu coarde și anumite semne ce indică o presiune
mai mare a buzelor la oboi.
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Pe lângă acestea, avem multitudinea de efecte cu
caracter percusiv1:
-

PALM-RAM
TONGUE-RAM
DOIGTÉ
FLATTERZUNGE (pronunțarea consoanei rrr în
instrument)
CLIQUETIS (acționarea tastelor fără coloană de aer)
TUKUSONIE (pronunțarea consoanelor t și k în cânt)
lovirea cu degetele de la mâna stângă (la instrumentele
cu coarde)

sau cele realizate prin îndepărtarea anumitor segmente
componente ale instrumentului, cântul exclusiv la anumite părți
ale instrumentului sau în altă formă decât cea obișnuită:
-

EOLSON FLATTERSONNÉ (sunet rarefiat, aproape
sunet gol, pe aer, la flaut)
SIFFLEMENTS (cântând la muștiucul saxofonului)
SANS BEC (cântând la saxofon fără muștiuc)
TROMPE (saxofonul imitând trompeta)
SUR LE BOCAL (cântând la tubul de legătură al
saxofonului)

Locul unde aceste efecte predomină este secțiunea a
treia din partea întâi, Le Carnaval d’Arlequin. Este partea cu
cea mai exotică încărcătură expresivă, mergând până la
grotesc. Muzica este în deplină consonanță cu natura
suprarealistă a pânzei lui Joan Miró. De altfel, nici nu ar exista o
altă oportunitate mai bună de a etala multiplele deghizări
sonore ale instrumentelor în altă parte decât într-un carnaval,
sărbătoare a măștii, a denaturării aspectului normal. Observăm
că trăsăturile personajului Arlecchino din commedia dell’ arte
sunt extraordinar de potrivite pentru caracterizarea psihologică
1

Efectele sunt preluate din volumul Saxologie al lui Daniel Kientzy,
căruia i se datorează aceste denumiri și prezentări ale tehnicilor
extinse.
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a muzicii acestei secțiuni: naivitate, agilitate fizică, veselie,
acrobație, inventivitate, intuitivitate, jonglerie, amoralitate,
narcisism, grotesc.
Caracterul grotesc al acestei muzici este subliniat și de
amplasarea ei. Carnavalul arlechinului este poziționat chiar
între cele două părți spirituale, Prairie I și II. Acest lucru
demonstrează că în acest întreg cadru morfogenetic, de
sculptură muzicală, de la complex la simplu, carnavalul nu face
altceva decât să pecetluiască fenomenologia procesualității.
Grotescul autentic nu este în nici un caz static;
dimpotrivă chiar, el tinde să surprindă în imaginile sale actul
devenirii, al creşterii, natura nicicând împlinită, în eternă
plămădire a existenţei.1
Poziția estetică
Prezența elementelor ironice, chiar grotești, diversitatea,
parafrazarea, teoria morfogenezei, caracterul narativ și evolutiv
al muzicii reprezintă dovezi ale apartenenței acestei lucrări
concertante la estetica postmodernă și procesuală. Alternarea
pasajelor expresive, simple în construcție structurală față de
cele cu un grad înalt de complexitate este încă o trăsătură a
esteticii postmoderne. Cu toate acestea, multiplele figuri
melodice cu caracter stabil ce sunt repetate și reluate oferă
lucrării anumite valențe estetice tragice. În prima parte, aceste
lucruri sunt mult mai evidente dacă ne uităm la semnalele
cornilor, acele pedale sonore de amplitudine ridicată, sau chiar
la sunetele lungi ale saxofonului solist. Așadar, Concertul
pentru saxofon și orchestră mare se încadrează într-o estetică
procesuală, aparținând unui stil postmodern de expresie
tragică2.
Mihail Bahtin, François Rabelais şi cultura populară în Evul Mediu şi
în Renaştere, (Bucureşti: Editura Univers, 1974), 61.
2 Pentru mai multe lămuriri și argumentări ale expresiei tragice în
muzica lui Aurel Stroe recomandăm parcurgerea studiului Tragicul
contradicțiilor irezolvabile. „Privirea în gol“ a lui Aurel Stroe* al lui
Corneliu Dan Georgescu, publicat în revista Muzica nr. 5/2017 și
accesibil la http://www.ucmr.org.ro/Texte/RV-5-2017-2-CDGeorgescuTragicul-contrad.pdf
1

78

Revista MUZICA Nr. 6 / 2022

Tur retrospectiv
Concertul pentru saxofon și orchestră mare Prairie,
Priéres al compozitorului Aurel Stroe constituie o continuare și
dezvoltare a conceptelor și tehnicilor componistice din lucrările
anterioare. Multimobilul prezintă desfășurări tematice ulterioare,
diferitele sisteme de acordaj coincid și se succed cu mai multă
finețe, conglomeratele sonore sfidează totalul cromatic,
semnalele obsesive și repetitive au valențe tragice, toate
acestea aducând dovada unei gândiri componistice de
anvergură, în deplină dezvoltare și maturitate. Cu o
expresivitate transformativă, trecând prin diferitele etape de
șlefuire a materialului sonor, această lucrare combină factura
deterministă cu cea indeterministă. Natura procesuală reușește
să ilustreze evoluția materialului sonor până la solubilitate
absolută, lăsând imaginea unei căutări ce nu sfârșește odată cu
finalul piesei, ci trece în alt plan de percepție.
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SUMMARY
Florin Neagoe
Aurel Stroe: PRAIRIE, PRIÈRES
Concerto for saxophone and orchestra
This concerto was written for Daniel Kientzy, the famous French
saxophonist, the score being finished in 1993, in Mannheim.
The title of the concert preserves Aurel Stroe's interest in
duality, that dyad of Stroe's (theorized by the composer Dan
Dediu) being represented here by prairie - the meadow, the
glade, the vast, extended space and prières - prayer. Composer
Aurel Stroe's concerto for saxophone and large orchestra
Prairie, Prières is a continuation and development of
compositional concepts and techniques from previous works:
the multimobile presents subsequent thematic developments,
the different tuning systems coincide and succeed each other
with more finesse, the sound conglomerates defy the chromatic
total, the obsessive and repetitive signals have tragic valences,
all of these bringing proof of a far-reaching compositional
thinking, in full development and maturity. With a transformative
expressiveness, passing through the different stages of
polishing the sound material, this work combines the
deterministic and the indeterministic approaches. Its processual
nature manages to illustrate the evolution of the sound material
up to absolute solubility, leaving the image of a search that
does not end with the end of the piece, but passes into another
level of perception.
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PORTRETE
Cristian Mandeal
„A găsi noi și noi resurse pe care muzica le poate
oferi, este prima misiune fundamentală
a unui mare dirijor”
Alex Vasiliu
Preambul
Când un muzician prilejuiește mereu interpretului,
ascultătorului multiple experiențe estetic-spirituale impresionante prin
mijloacele specifice artei pe care o cultivă, prin rostirea spontană
dovedind imediat claritatea, profunzimea, forma definitivă părelnic
îndelung șlefuită sub formă de text, rămâne dificil să te oprești asupra
unui titlu potrivit reprezentării sintetice a personalității sale. La orice
audiție a lucrărilor ce i-au clădit repertoriul, concepția dirijorală,
ascultându-i
explicațiile,
confesiunile
stimulatoare
totdeauna dialogului, Cristian
Mandeal te îndeamnă să
pășești pe cel puțin trei trepte:
atrage imediat atenția, menține
climatul interior al partenerului,
al receptorului de experiență
muzicală
printr-o
neoprită
mobilitate,
le
aduce
la
înălțimea neuitării. Am urcat
treptele
de
fiecare
dată
ascultând o lucrare știută din
alte versiuni, urmărind reacția
instrumentiștilor la repetiții, în
concertele publice, multiplicând
cu același interes opiniile sale
exprimate cu ajutorul baghetei,
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comentând prin sunete opiniile anterior reținute de memoria
personală, de memoria înregistrărilor. Cristian Mandeal este un
exemplu de om, de artist ce posedă aproape toate calitățile: a extins
limitele profesionalismului până la ultimele granițe, a armonizat
respectul pios față de vrerea și simțirea compozitorilor cu vrerea și
simțirea proprie convertindu-le în experiențe inedite, fascinante. A
adus în comuniune migălirea detaliului cu libertatea curajoasă dar
controlată a viziunii proprii. A stabilit echilibrul între exprimarea cvasiimperativă a voinței și acceptarea sensibilă a vocii partenerului /
partenerilor de scenă sau de conversație. A demonstrat ce înseamnă
intransigența și maleabilitatea, a poziționat egal talerele orgoliului și
înțelepciunii. În mod firesc sigur pe ideile, pe concepțiile proprii forjate
datorită experienței de o viață, Cristian Mandeal are curajul, cinstea
de a recunoaște noutatea unei idei care îl pune pe gânduri,
stimulându-i reflecția de moment ori sinceritatea acceptării absenței
totale a răspunsului propriu. Ceea ce înseamnă că și-a păstrat în mod
lăudabil spiritul dubitativ, dorința de cunoaștere. Calităților enumerate
le lipsește una: interesul pentru cronicile și fotografiile semnificative în
privința unei cariere excepționale. Gândurile, proiectele, realizările
artistice l-au acaparat. Gesturile mele de detectiv în arhive, prea
puține aici în privința multitudinii și importanței comentariilor
evaluatoare publicate în presă, acordă supremație confesiunilor lui
Cristian Mandeal, pe care le consider revelatoare și de învățătură.

1. Anii de început. Climat interior, experiențe, iluminări
Născut la 18 aprilile 1946, Cristian Mandeal a avut norocul să
recepteze influențele benefice din două zone geografic-spirituale
diferite: Transilvania, datorită originii tatălui, datorită locului de
naștere, Rupea, apoi Sighișoara și Brașovul unde a crescut, a învățat
până la absolvirea liceului - și Moldova, prin apartenența mamei.
Seriozitatea, ordinea, dorința de a ști, educația în familie și în
școală, ambiția l-au rînduit printre cei mai buni elevi de școală
generală, apoi la liceul “Andrei Șaguna” din Brașov, lecțiile particulare
de pian cu profesoara Constanța Erbiceanu contribuind la educarea
tânărului în domeniul sunetelor cultivate. Talentul moștenit de la ambii
părinți, lecțiile de pian nutrind speranța carierei solistice, încurajările
mamei spre o viață dedicată muzicii au motivat în 1965 înscrierea
tânărului brașovean la Conservatorul „George Enescu” din București,
dar abandonarea instrumentului cu 88 de clape a fost „imputabilă”
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prieteniei cu Radu Lupu1, iar dublarea studiilor universitare la clasa de
„dirijat orchestră” explică nașterea interesului pentru alt instrument –
bagheta. Abia înființată ca disciplină de învățământ, acea secție a fost
încredințată profesorului Constantin Bugeanu, muzician cu o bogată
experiență la pupitrul orchestrelor Operelor din București și ClujNapoca, Filarmonicii din București, Cinematografiei (printre altele),
teoretician cu o concepție originală despre tehnica și arta conducerii
ansamblului instrumental, adept al fenomenologiei muzicale. Ultima
preocupare menționată a profesorului Bugeanu avea să influențeze
evoluția lui Cristian Mandeal până la întâlnirea din 1990 cu Sergiu
Celibidache, împlinind respectul său profund, neslăbit față de
pedagogul Constantin Bugeanu, despre care continuă să creadă cu
tristețe că a fost uitat. Rămâne important că maestrul Bugeanu i-a mai
pregătit pe Cristian Brâncuși, Peter Oschanitzky, Horia Andreescu.
Cu același regret al fixării în zona umbrită a interesului
societății muzicale românești mi-a vorbit Cristian Mandeal despre
Erich Bergel, a doua personalitate a dirijatului care i-a influențat
devenirea muzicală. Sunt convins, Bergel a constituit un model
datorită clarviziunii, spiritului organizat, riguros, de tip german,
rezonant pentru Cristian Mandeal în urma educației din familie, în
urma anilor mulți, esențiali, de formare în Sighișoara și Brașov,
datorită inițiativelor înaintașului său. Spectaculoase, performante,
nemaintâlnite în lumea muzicală românească: versiunile unor simfonii
de Mozart și Beethoven, ale unor lucrări de Enescu, integrala
simfoniilor de Brahms, performanțele de vârf constituind orchestrarea
monumentalei lucrări Arta fugii de Johann Sebastian Bach și integrala
simfoniilor de Anton Bruckner, acest ultim proiect menționat împlinit cu
orchestrele Radioteleviziunii și Filarmonicii din București. Erich Bergel
fiind primul dirijor-etalon pe care Cristian Mandeal l-a cunoscut, l-a
studiat în mod nemijlocit. Datorită recomandării lui Bergel, mult
apreciat de Herbert von Karajan, Cristian Mandeal a trecut prin a treia
experiență de studiu la Berlin, unde a urmărit repetițiile și concertele
titularului orchestrei Filarmonicii. A patra clasă de dirijat (nu simt
nevoia ghilimelelor!) deschizându-i-se la München în prezența lui
Sergiu Celibidache. Devenirea ulterioară, experiențele esențiale,
cristalizarea propriei concepții dirijorale i-au înlesnit lui Cristian
Mandeal formarea imaginii clare, obiective, a influenței celor patru
muzicieni, pe care o consideră decisivă.

1

Ghilimelele își vor justifica prezența la finalul acestei schițe de portret.
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Consemnând trei calități importante, autorul primei cronici
cunoscute recepta o anumită reținere a debutantului din 1973,
reținere scuzabilă în perspectiva evoluției rapide a tânărului dirijor, în
perspectiva a tot ce a realizat în timp:
Cristian Mandeal a dovedit pe lângă o remarcabilă memorie
(a dirijat Dixtuorul opus 14 de Enescu pe dinafară) și o mână sigură.
Sobrietatea gândirii sale s-a impus cu claritate, deși interpretarea ar
mai fi avut de câștigat dacă conducătorul ansamblului ar fi exteriorizat
cu mai multă detașare intențiile sale creatoare.1
După numai un an și jumătate, Romeo Alexandrescu se
exprima în termeni totali admirativi, subliniind, prin contrast, calități ce
aveau să rămână de atunci „mărci înregistrate” ale stilului
conducătorului de orchestră Cristian Mandeal:
Stăpânirea foarte serioasă a operelor dirijate, rostuirea
apreciabil de bună a tempo-urilor, un vădit temperament animator nau putut trece neobservate. […] La unii dirijori sau instrumentiști tineri
se întâlnește, nu odată, risipa de forțe, din care filtrul evoluției
maturizante captează mai târziu numai ce poate exprima cu adevărat
esența unei creații, marile ei clipe, și nu în special o furtună de iureșuri
și de izbucniri.2
Anii de activitate în funcția de corepetitor la Opera Națională
Română din București, compartimentul „balet” (1974-1977) au
însemnat pentru Cristian Mandeal exprimarea sensului superior al
contribuției pianistului la pregătirea, la realizarea spectacolului liric: el
nu și-a îndeplinit doar rolul de acompaniator, ci de consilier-antrenor
al soliștilor și ansamblului (dacă acceptăm înțelesul cuvântului din
limba engleză coach), în tot ceea ce privește înțelegerea textului
muzical, a ideaticii sale. Un singur exemplu rețin aici: debutând în
1982 ca dirijor de operă la Teatrul liric din București, Cristian Mandeal
și-a asumat cu naturalețe și competență de la claviatura pianului rolul
de consilier muzical, cântând, explicând soliștilor de pe scenă
sensurile expresive ale frazelor muzicale. Rolul important al
cronicarului se confirmă (a câta oară?) din rândurile pe care le
reproduc acum:

1
2

Dan Buciu, Muzica nr. 6, 1973
Romeo Alexandrescu, Muzica nr. 10, 1974
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[…] dirijorul a reușit nu numai să redimensioneze valoarea
orchestrei (pornind de la o nouă dispunere a ei în spațiul fosei, menită
să-i amelioreze echilibrul sonor, și sfârșind cu potențarea expresivității
cântului său) și pe aceea a interpretării vocale (în urma unui lucru
minuțios cu fiecare cântăreț și fiecare ansamblu în parte [...] dar și să
realizeze o adevărată unitate de acțiune a celor două compartimente.1
Însă vocația, pregătirea erau legate de dirijat, astfel că în
1977 i s-a încredințat conducerea orchestrei Filarmonicii din Târgu
Mureș. De acolo au pornit performanțele dintâi, fiindcă veștile despre
calitățile ce vizau excepționalul au circulat repede, stimulând invitarea
la pupitrul orchestrelor filarmonice din țară. Schimbarea „bazei de
acțiune” în 1980 nu a putut fi decât o provocare pentru Cristian
Mandeal, fiindcă ansamblul simfonic al Filarmonicii din Cluj-Napoca
ajunsese în sfertul de veac trecut de la înființare, datorită
întemeietorului său Antonin Ciolan, datorită dirijorilor prestigioși care lau condus, pe podiumul cu trei locuri al celor mai valoroase.
Peste nouă luni, Liliana Gherman schița în tușe puternice,
expresive, portretul dirijorului în urma concertului cu orchestra
Filarmonicii din Iași:
Ieșită cu totul din comun este forța dirijorală și interpretativă a
acestui încă foarte tânăr muzician, evidențiată pe tot parcursul
programului, dar izbucnind copleșitor în Simfonia „Patetica”. Cristian
Mandeal știe ce vrea, face cu orchestra ce vrea (și ce frumos a cântat
orchestra...), are un simț înnăscut al efectului sonor și psihologic,
simte muzica cu fiecare fibră a ființei, este capabil de dezlănțuiri
temperamentale electrizante dar și de momente de tulburător lirism,
pe fundalul unor variații dinamice de mare rafinament. Ar mai fi de
subliniat în acest sens și vioiciunea ritmică, capacitatea de a stăpâni
tempo-uri mari fără pierderea sensului muzical. Toate aceste calități îl
desemnează pe Cristian Mandeal ca pe o autentică valoare a
generației tinere de interpreți români, iar execuția Simfoniei a VI-a de
P.I. Ceaikovski a fost una dintre cele mai frumoase și emoționante
realizări ce au putut fi urmărite în sala Filarmonicii din Iași.2

Luminița Vartolomei, revista Teatrul, martie 1982, text antologat în volumul
Teatrul din umbra Muzicii, Editura Muzicală, 2003, pag. 204.
2 Liliana Gherman, Cronica nr. 47, 20 noiembrie 1981, text reluat în
Dimensiuni ale creației și interpretării. File de cronică muzicală (II), (19771986), Editura Artes, 2003, pag. 99.
1
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În deceniul 1981-1990, instituțiile de concert și de spectacol
din România au fost obligate să programeze (filarmonicile
săptămânal!) creații românești, ceea ce bineînțeles, nu a lăsat
întotdeauna direcțiunilor și dirijorilor libertatea alegerii celor mai
valoroase. De aceea, păstrarea în repertoriu a opus-urilor reținute de
istoria muzicii, cu succes de public, prezentarea unor partituri
monumentale, de referință, ale barocului, clasicismului și
romantismului, rar incluse în programele de concert, au constituit
performanțe ale autorilor unor astfel de proiecte îndrăznețe.
Performanțe ce nu au impus doar capacitatea profesională a dirijorilor
de a oferi publicului lucrări diverse stilistic, ci puterea lor de
concentrare suplimentară asupra textelor simfonice, vocal-simfonice
de o redutabilă dificultate tehnică și forță expresivă. În cazul lui
Cristian Mandeal este de apreciat selecția creațiilor românești pe
criteriul valoric. Menționez concertul din a XIX-a ediție a Toamnei
muzicale clujene (octombrie 1983) când a prezentat cantata „Moșii”
de Adrian Iorgulescu pe un text de I.L. Caragiale, prezența orchestrei
Filarmonicii din Cluj-Napoca la Belgrad în ianuarie 1984, având în
program Concertul pentru pian și orchestră de Valentin Gheorghiu
(solist, compozitorul) și Simfonia I „Nebănuitele trepte” de Adrian
Iorgulescu.
Argumentarea ritmului trepidant în care dirijorul Cristian
Mandeal își însușea, spre redarea către public, un număr impresionat
de lucrări, este ușoară prin alegerea altor exemple. După ce a
interpretat în primă audiție absolută Simfonia a III-a de Vasile
Herman, cantata pentru orchestră de cameră, soliști și recitator
„Cântece nomade” de Cornel Țăranu, C. Mandeal a stabilit în 1984
alte două performanțe, impozante ca număr și calitate muzicalartistică, desfășurate la începutul stagiunii: festivalul Toamna
muzicală clujeană și Festivalul Brahms. Regalul Brahms a cuprins în
patru programe Simfoniile, Concertele pentru pian, Concertul pentru
vioară, Dublul concert pentru vioară, violoncel și orchestră, Uverturile
Academica și Tragica, Serenada pentru orchestră, Rapsodia pentru
alto, cor de bărbați și orchestră. Din cronica festivalului am ales un
singur fragment:
Cristian Mandeal dirijând simfoniile lui Brahms a reușit cu o
mare putere de convingere să demonstreze existența unor noi și
moderne resurse expresive. Cu o uriașă forță de penetrație în
profunzimile melosului brahmsian, C. Mandeal declanșează prin
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desfășurarea sonorităților adevărate conflicte muzical- dramaturgice.1
[…] Interpretarea Simfoniei a III-a a pus în lumină o căutare
nestăpânită a zonelor hipersensibile ale nuanțărilor în sensul
sublimării și esențializării conținutului muzical (amintind poate de
versiunile realizate odinioară de Constantin Silvestri.)2

Foto: Virgil Oprina

„Pendulul” ce marca trecerea permanentă, rapidă, a lui
Cristian Mandeal de la capodoperele istoriei muzicii la partiturile
românești de ultimă oră, creditate valoric, mai poate fi urmărit aici
odată pentru anul 1985, când a interpretat cu orchestra Filarmonicii
clujene (în Tribuna creației muzicale românești) Simfonia a IV-a cu cor
de Doru Popovici, Preludiu și canon pentru orchestră de Hans Peter
Türk, Laudes de Aurel Stroe și Tempo 80 de Călin Ioachimescu. Iar
concertul de închidere a Toamnei muzicale clujene a prilejuit
publicului audierea unei partituri necunoscute (cel puțin pentru
publicul din burgul transilvan): oratoriul „Sărbătoarea lui Alexandru” de
Georg Friedrich Händel.
Puterea de însușire și interpretare creatoare a unui număr
impresionant de lucrări, capacitatea cameleonică de a se adapta
Se concretiza și cu acel prilej exemplul creator al lui Herbert von Karajan în
privința dramaturgiei muzicale.
2 Emilia Dragea – Muzica nr. 2, 1984, pag. 37. Autoarea cronicii a sesizat
rezonanța psihic-afectivă a lui Cristian Mandeal la concepția și climatul
muzical caracteristice lui C. Silvestri, muzician pe care îl admiră și acum la
superlativ.
1
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rigorilor stilistice ale fiecăreia, energia intelectuală și sufletească
investite în relația cu orchestrele au fost completate de aspirația lui
Cristian Mandeal spre vârfuri dificil de atins ale simfonismului
european, ambiția de a găsi replica personală profund viabilă
adresată versiunilor-capodopere aparținând unor dirijori celebri.
Acestea au fost explicațiile proiectului grandios început tot în 1984
prin înregistrarea integralei simfoniilor de Anton Bruckner cu orchestra
Filarmonicii din Cluj-Napoca pentru Casa de discuri „Electrecord”.
Fără îndoială, alte stimulente au fost predilecțiile-model, nu
întâmplătoare la un muzician de formație profesională ardelenească și
germană, spre creația simfonică dificilă, complexă din punctele de
vedere, ale dimensiunilor, ale opulenței dramaturgic-expresive,
rămasă de la Anton Bruckner. Stimulentele fiind, desigur, versiunile lui
Erich Bergel în România anilor ’70 și Sergiu Celibidache în lumea
largă a deceniului 1981-1990. Prestigiul atins de Cristian Mandeal
după 10 ani de la absolvirea Conservatorului, calitatea muzicalartistică recunoscută a orchestrei Filarmonicii din Cluj-Napoca,
augmentată rapid sub conducerea sa, au determinat conducerea
„Electrecord”-ului să tezaurizeze integrala bruckneriană pe parcursul a
cinci ani. Cu siguranță, la fel cum s-a întâmplat în cazul simfoniilor de
George Enescu înregistrate cu orchestra Filarmonicii din Iași dirijată
de Ion Baciu, publicate pe disc sub licență peste hotarele țării,
versiunile simfoniilor de Bruckner în viziunea semnată de Cristian
Mandeal aveau dimensiuni valorice internaționale, dovedite în anul
2013 prin difuzarea pe cd la casa japoneză „Tobu”. Voi dedica un
paragraf al însemnărilor de față relației lui Cristian Mandeal cu muzica
lui Bruckner.
Deși redus numeric în comparație cu genurile simfonic și
vocal-simfonic, genul „operă” figurează în lista lui Cristian Mandeal,
plină de realizări muzical-artistice excepționale. Un prim argument
insertat aici este cronica din același an 1984, prolific în evenimente al
căror autor a fost:
Cristian Mandeal s-a adresat mai demult genului operei,
având la activul său trei titluri dirijate la Opera Română din ClujNapoca precum și acel neuitat „Aida” din stagiunea trecută la Opera
bucureșteană. Opera lui Puccini, Cristian Mandeal a dirijat-o pentru
întâia oară, dar a dovedit că în „verism” (așa cum a fost și în multe
alte orientări ale școlilor de compoziție) se află „la el” acasă.
Contrastele brusce sau apropiate – atât de caracteristice paginilor
orchestrale ale compozitorului, creșterile dramaturgiei muzicale (fie
lirice – duetul de dragoste din actul I, fie dinamice – înainte de finalul
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scenei citirii scrisorii din actul II, fie tragice – din finalul operei) au fost
obținute cu aportul sonor masiv al orchestrei, deși pentru pregătirea
acestui spectacol i-a fost rezervată o singură repetiție. Interpreții
rolurilor solistice s-au adaptat cu ușurință baghetei temperamentalului
dirijor, care a dovedit că știe să-i urmărească, dar și să le impună
intențiile sale.1
Al doilea exemplu, tot al unei realizări memorabile, privește
capodopera lui Pascal Bentoiu Hamlet, prezentată sub formă de
concert la 26 ianuarie 1992. La fel cum s-a întâmplat în cazul Artei
Fugii de J.S. Bach, publicul și criticii muzicali nu au pierdut acest
concert deoarece partitura era cunoscută ca valoare datorită primei
audiții în concert dirijată de Erich Bergel în 1971 și spectacolelor
conduse de Pasul Popescu din 1975. Cu atât mai mult, amintirea
versiunii Bergel rămăsese de neșters – cu un efect cutremurător
asupra celor ce au avut norocul să se afle, atunci, în sala Ateneului
Român2, iar motivația lui Cristian Mandeal de a accede la performanță
era pe măsura ștachetei impusă de unul dintre maeștrii săi. Exigentul
critic Luminița Vartolomei a scris două cronici elogioase despre
versiunea operă în concert dirijată de C. Mandeal. Subliniind
dimensiunea sensibil extinsă a ansablurilor orchestral-vocale în
comparație cu spectacolul scenic din 1975 (în 1992 Orchestra
Națională Radio, corul Radioteleviziunii și corul „Madrigal”), L.
Vartolomei decupa acel concert din seria „întâmplărilor operistice”,
considerându-l un eveniment3, condensându-și astfel opinia suprem
apreciativă:
Pregătită cu migală, cu severa exigență ce-l caracterizează
pe dirijorul Cristian Mandeal (ca și magica putere de seducție pe care
o exercită în actul interpretării) [...] nu-mi rămâne decât să
nădăjduiesc că noua versiune interpretativă a lui „Hamlet” , preluată
din concert de către numeroase alte radiodifuziuni din toată lumea, va
constitui o relansare fericită pentru acest opus de copleșitoare forță
muzicală și veșnic tulburătoare problematică filozofică...4
Ștefan Bonea, Muzica nr. 5, 1984, pag. 15.
Luminița Vartolomei, Resuscitarea lui Hamlet, Revista Literatorul, 21
februarie 1992, text antologat în volumul Teatrul din umbra Muzicii, Editura
Muzicală, 2003, pag. 369
3 Op. Cit., pag. 369
4 Luminița Vartolomei, După douăzeci de ani, Revista Melos, martie 1992, op.
cit., pag. 371.
1
2
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2. Tehnica și concepția dirijorală
Am numit pe scurt în capitolul anterior cele patru modelefundament ale lui Cristian Mandeal. Constantin Bugeanu era adeptul
dirijorului capabil să analizeze partitura în funcție de arhitectura
formală și scriitură, apoi de a o memora pentru a-și limpezi imaginea
globală, sintetică, a textului muzical. Lipsa partiturii permite
concentrarea atenției sale în mod succesiv, rapid asupra partidelor de
instrumente, a solo-urilor incluse în desfășurarea textului de pe
portative, lasă spațiu necuprins concepției dirijorale în ce privește
semantica, sonoritatea individuală și de ansamblu, expresia. Doar
fenomenologia muzicală a fost spațiul gândirii în care profesorul
Constantin Bugeanu a pășit, primul dintre români, dar nu a apucat să-l
cultive cu intensitatea, cu efectele la care a ajuns Sergiu Celibidache.
Erich Bergel l-a impresionat pe Cristian Mandeal prin triada
organizare-claritate-precizie a materialului muzical-sonor, prin
raportarea tipic germană, strictă, la partitură ca o reconstituire
arheologică, lăsându-i totodată impresia stabilă a didacticismului, a
lipsei inefabilului, a palpitului de viață dorit uneori ca transcedere a
rigorii notației. Într-un cuvânt, caracterul subliniat cerebral impus
versiunilor interpretative bergeliene. Cele patru luni, cât i-a pemis
bursa din 1980 să asiste la repetițiile și concertele lui Herbert von
Karajan, au amplificat și conștientizat deplin rezonanța lui Cristian
Mandeal cu principiile, cu aspectele expresiv-sonore ale dramaturgiei
muzicale. Evidențierea acestui element important și voluptatea
sunetului, unică la orchestra Filarmonicii din Berlin, aveau să
constituie baze pe care s-a clădit stilul dirijoral cultivat de Cristian
Mandeal. Și Karajan a fost perceput în mod dualist: admirației intense
i-a alăturat inaderența la elementul teatral (chiar dacă era motivat
interior), având drept consecință la dirijorul german spectacolul ca
element supradimensionat. Cu același echilibru a fost privit Sergiu
Celibidache, al patrulea model. Recunoscându-i genialitatea, spre
exemplu în cazul simfoniilor de Bruckner, Cristian Mandeal respinge
credința lui Celibidache de a fi fost singurul posesor al adevărului în
muzică. Mandeal acceptă valabilitatea conceptului în viziunea lui
Celibidache, însă este adeptul pluralității tratării fenomenului muzical.
Cum se desfășoară repetiția sub conducerea sa? Ce așteaptă
de la orchestre, de la dirijorii timpului nostru?
[…] eu conduc repetițiile într-un mod mai puțin specific: în
sensul în care pornesc de sus în jos, nu de jos în sus. Fa diez dacă
este fals în prima repetiție nu mă deranjează. Mă deranjează, în
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schimb, dacă orchestra doar citește mecanic textul din partitură, dacă
nu se apropie de ceea ce ar trebui să semnifice muzica din acea
partitură. Pentru mine, repetiția pornește de la semnificația, de la
sensul muzical pe care doresc să-l ating. După aceea, efortul se
face mai ușor. Îi direcționez pe instrumentiști să realizeze o anumită
abordare sensibilă a textului. Partea tehnică se adaugă de la o
repetiție la alta, notele vor fi mai curate, astăzi se va cânta mai unitar,
mai mult împreună decât ieri, mâine decât astăzi. Perfecțiunea
discursului cred că este un lucru de adăugat la sens, și nu de a fi
urmărit ca scop primar: „cântăm curat, cântăm împreună, cântăm
tehnic, ne punem în ordine pasajele și iată că ajungem la adevărul
muzical” – cred că este fals. Cred că trebuie pornit invers: de la un
anumit mod de abordare, cum cântăm gama aceasta, cum ne
sprijinim pe nota cutare, cum accentuăm un anumit sunet. […] Dacă
ceva mă îndepărtează ușor de tipul dirijorului contemporan este o
anumită stereotipizare. Mă nemulțumește puțin că astăzi interpretarea
muzicală se oprește la niște elemente ce țin mai mult de realizarea
materială, concretă a sunetului, mai puțin, sau nu întotdeauna este la
fel de căutată și realizată în domeniul ideatic. Acest domeniu cred că
este destul de deficitar. Asta se traduce, de fapt, printr-o politică de
acceptare a unor dirijori noi veniți pe piață, pe care aș defini-o ca un
fel de lene intelectuală a marilor ansambluri de a căuta altceva
decât ceea ce știu. Este deranjant un dirijor ce ar scoate de pe „șina”
binecunoscută o orchestră care a cântat de 100 de ori simfonia
„Eroica”. E de preferat doar un dirijor care își propune să refacă
traseul foarte bine cunoscut și, într-o singură repetiție, a adus
orchestra la performanța ei normală, obișnuită, care este foarte înaltă
în cazul orchestrelor mari. Performanță mulțumitoare pentru toți –
orchestră, dirijor, public. Îmi lipsesc, într-un fel, dirijorii creatori.
Interpretarea a evoluat odată cu muzica. Nu ar trebui să se mai cânte
astăzi mereu și mereu așa cum cunoaștem. A găsi noi și noi resurse
pe care textul le poate oferi cred că este prima datorie fundamentală a
unui mare dirijor. El are capacitatea și obligația de a „scormoni” în
substanța unei partituri până la ultima consecință a ceea ce pe el îl
duce mintea, ideația, cultura, cunoașterea, sensibilitatea personală.1
Dacă ar fi să stabilesc asemănări de concepție și rezultat
sonor-expresiv ale versiunilor simfonice semnate de Cristian Mandeal
cu ale altor dirijori de notorietate, gândul ajunge imediat la Constantin
Silvestri. De altfel, o personalitate mult admirată de el, de care s-a
1

Alex Vasiliu, discuție cu Cristian Mandeal, 2021. Înregistrare audio.
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apropiat studiindu-i documentele personale păstrate în sediul
orchestrei din Bournemouth, conducând în programe publice
orchestra adusă de Silvestri începând din 1962 la cotele performanței,
rostind cuvinte admirative. Rezonanța o văd în libertatea controlată de
tratare a lucrărilor simfonice din patrimoniul universal, în dinamismul
interior ce argumentează tripla relație dramaturgie-dramatism-poezie,
în rafinamentul contrastelor, în hedonismul sunetului atent șlefuit și
luminat, în frumusețea, în spectaculozitatea desfășurării muzicalsonore, în vivacitatea matur-tinerească, ceea ce asigură personalitate
inconfundabilă versiunilor realizate de Constantin Silvestri și Cristian
Mandeal.
Insertarea inevitabilă a figurii lui Silvestri în schița de portret a
urmașului său Cristian Mandeal este argumentată de încă o calitate
comună celor doi dirijori. Se cunoaște obiceiul lui Silvestri de a include
în programele sale de pianist și dirijor lucrări de Johann Sebastian
Bach, uneori în mod atipic la finalul întâlnirilor cu publicul. Puriștii i-au
reproșat atitudinea, să o numesc așa, ireverențioasă față de spiritul și
stilul epocii lui Bach, caracterul vădit personal ce marca versiunile
sale. Un prim motiv al reacției unei anumite părți a publicului, a
societății muzicale din perioadele interbelică și postbelică românească
a fost tradiționalismul, ce impunea bănuite granițe de stil, propice
manierismului. La audierea concertelor sau înregistrărilor sale, fixată
în limitele obișnuinței, ale comodității de receptare, și Cristian
Mandeal ar putea fi receptat într-o anumită măsură, în mod greșit, ca
un iconoclast, un nonconformist. În ce măsură versiunile sale conferite
Artei Fugii, oratoriilor de Händel, concertelor de Vivaldi, respectă
stilurile cristalizate de autori, de ce le simțim integrate vremii noastre?
De ce au și ele, cum au avut pe claviatură, sub bagheta lui Silvestri,
un aer modern? Din împotrivirea lui Cristian Mandeal față de
reproducerea muzeistică a repertoriilor concepute în trecute veacuri,
cu partituri lipsite de orice indicație, cu prea puține mărturii scrise de
orice fel privitoare la frazare, tempo-uri, nuanțe, evident, cu lipsa
înregistrărilor. În absența acestor ghidaje, ce-i rămâne de făcut
interpretului de astăzi? Opinia lui Cristian Mandeal este
convingătoare:
[…] îmi este mai dragă inovația decât tradiția. Cred că un
ascultător al secolului XXI, care a dobândit experiență cu o muzică de
cel puțin 300 de ani vechime, o percepe prin lanțul trofic prin care a
trecut până în momentul actual. Nu poți să mai asculți astăzi Bach
fără să-ți fi rămas ceva din experiențele Wagner, Debussy sau
Stravinski, pe care le-ai străbătut. Asta nu înseamnă că ansamblurile
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care au în repertoriu lucrări din epoci îndepărtate de noi nu sunt
valoroase. Dar pentru mine sunt ansambluri de muzeu, care
corespund mai puțin sensibilității ascultătorului de astăzi, decât ar fi
corespuns, poate, în altă epocă. Aceste ansambluri se contrazic între
ele, fiecare crede că are dreptatea lui în privința muzicii baroce sau
renascentiste, în situația în care nimeni de pe pământ nu poate spune
cum s-a petrecut exact acea situație. Sunt doar presupuneri, concluzii
care se trag în primul rând din istoria instrumentelor și a modalității lor
de emisie, dar mai puțin din experiența nemijlocită a unui ansamblu
asupra modului cum sunau ele. Cum putem să ne imaginăm un
ansamblu cu 30 de instrumente de suflat de pe vremea lui Lully,
instrumente care, în primul rând, emiteau sunete false? Iar
instrumentele însele au evoluat foarte mult, atunci anciile, corpul
instrumentelor erau altfel. […] nu există ceva absolut clar, sigur, încât
ansamblul ce se consideră de muzică veche să pretindă că este
unicul, sau supremul deținător al adevărului în cazul muzicii pe care o
interpretează. Prefer un ansamblu cu instrumente moderne care preia
acea muzică efectiv ca pe un document viu și îl tratează la fel de viu,
așa cum îl percepe și îl preia de pe pagina scrisă. Ansamblu care
trece prin toată experiența sensibilității clasice, romantice, moderne.
Mă interesează foarte mult reacția omului la ceea ce i se oferă din
punct de vedere sonor, altfel, cred că muzica, în general, nu-și mai
are rostul.1
Dualitatea organică a creațiilor lui C. Mandeal este
argumentată prin atenția sa neslăbită pentru Bruckner și Ceaikovski,
reprezentanți ai unor concepții simfonice diferite, încadrabile aceleiași
ideologii muzicale: romantismul. Germanul Bruckner survolează
întinderile vaste, ideatic și sonor, ale simfoniilor cu o sensibilitate
austeră, de un lirism recules – Ceaikovski își dezvăluie tumultul
sufletesc în mișcări tectonice sonore ample, puternice, intens
contrastante, de o covârșitoare intensitate emoțională. În plus,
Ceaikovski lăsând să se exprime filonul melodic-ritmic, tristețile
atavice tipic rusești. Matricea ideatică germinativă constituind, în
viziunea lui Cristian Mandeal, dualitatea Bruckner-Mahler și în modul
cum s-au raportat la Dumnezeu. Cuvintele sale sunt semnificative:
[…] amândoi au încercat să-l descopere pe Dumnezeu în ei
înșiși. Modul în care o făcea Bruckner era cel pornit de jos înspre

1

Op. cit.
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Dumnezeu, modul lui Mahler era exact invers, el era Dumnezeu care
se întruchipa în om, dumnezeirea lui era omul însuși.1
Bruckner, Mahler, Brahms, Ceaikovski și alții, cum sunt
Enescu, Șostakovici, și-au văzut luminată, sub bagheta sa traiectoria
fascinantă de la baza geografic-spirituală a culturii muzicale proprii la
spațiile culturii europene, până la rezonanțe globale de idei și simțire.
Deși a realizat în România și peste hotare spectacole de
operă memorabile, superlativ apreciate de cronicari (Tosca, Madama
Butterfly, Aida, Falsatff, Hamlet, Oedip), Cristian Mandeal și-a
demonstrat întotdeauna predilecția pentru genul simfonic. Domnia sa
consideră orchestra de pe scena de concert instrumentul cel mai
complex, cel mai potrivit să reconstituie arhitectura, caracterul
dramaturgic, imaginea, climatul unei lucrări, chiar în genul operei.
Astfel este potențată partitura soliștilor, este nutrită desfășurarea
muzicală.
Credința puternică în forța de sugestie, de expresie a muzicii
explică reținerea lui Cristian Mandeal, de câte ori a fost posibil, față de
muzica bazată pe text. Am în vedere creația simfonică. Dacă autorul
nu a folosit ca argument ideatic un poem, un text în proză, un fapt
istoric, dirijorul trebuie să ofere ascultătorului toată libertatea de
înțelegere și simțire. Așa se explică reînnoitele semnificații și expresii
aflate la orice reluare a unui opus, personalizarea, actualizarea
ideatică a muzicii în funcție de cultura, experiențele și imaginația
ascultătorului. De aceea, sub bagheta lui Cristian Mandeal, simfoniile
de Beethoven, Brahms, Ceaikovski, Șostakovici nu datează. Le știm,
le-am ascultat de multe ori, dar aceeași muzică are mereu ceva nou
de spus.
Altă particularitate a concepției dirijorale șlefuită de Cristian
Mandeal este spațialitatea muzicii. Explicația sa se dovedește
revelatoare:
Când vorbim de spațialitate în muzică ne referim la
momentele constitutive ale desfășurărilor. Este ca o fotogramă dintr-o
peliculă de film. Ne referim la un anumit moment, ca și cum l-am
putea imortaliza, ca și cum l-am putea spațializa și astfel l-am putea
privi în toată verticalitatea sa, în tot ambitusul său. Există spații foarte
largi, așa cum există spații foarte strâmte în muzică. Dar este un
proces artificial, mental, un moment absolut trecător, niciodată nu are

1

Alex Vasiliu – convorbiri cu Cristian Mandeal, 2022. Înregistrare audio
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șansa de a rămâne fixat pentru mai mult timp. Asta face parte din
dramaturgia muzicală. Noi combinăm, pe de o parte, factorul specific,
constitutiv al muzicii – timpul -, cu celălalt factor, opus – spațiul. În
felul acesta generăm, combinăm, realizăm evenimente dramatice.
Este, mai mult sau mai puțin, asemănător unei piese de teatru, unei
regii. Modul în care îți organizezi elementele, le duci, le juxtapui, le
separi, le combini, le accentuiezi într-un fel sau altul, într-un moment
sau altul – totul având ca rezultat un proces dinamic și, în cele din
urmă, o realizare temporală care se dorește a se constitui într-un unic
punct, într-o singură secundă. Este de ajuns să-ți aduci aminte în
totalitate de ea, și îți apare ca un flash, ca o imagine globală a ceva
care, de fapt, este impropriu ei. Cu alte cuvinte, se spațializează. Iar
timpul este convertit într-o singură imagine muzicală completă. Așa
cum un tablou, la rândul lui, poate fi, în momentul în care ți-l recompui
în minte temporal, în sensul că îi parcurgi mental diversele elemente
desfășurate în timp.1
3. Problema Enescu
Toate concertele, spectacolele cu opera Oedip, înregistrările
dovedesc preocupa-rea permanentă, profundă a lui Cristian Mandeal
pentru descoperirea semnifica-țiilor muzicale ce apar la fiecare nouă
deschidere a partiturilor. Cum poate fi Enescu receptat de public, în
ce mod se definește relația sa cu folclorul - sunt subiecte care îi
stimulează maestrului Mandeal reflecția.
Eu cred că la Enescu ar trebui mers puțin mai departe decât
a-l europeniza, în sensul de a-l aplatiza, de a-l alinia unor limbaje
europene contemporane lui. Cred că Enescu, pentru a deveni
universal, trebuie să devină, invers, extrem de național. Pentru mine,
“Oedip” este o muzică profund românească în marea majoritate a
momentelor sale. Melopeele acelea nesfârșite ale flautului din actul I,
toate provin dintr-un teritoriu istoric și geografic ce ne aparține nouă.
Este acel fond tracic, preistoric, pre-român de care Enescu a fost,
involuntar, extrem de atras. Poate și “Impresiile din copilărie”, dar
Suita a III-a este atât de minunată prin faptul că este extrem de
românească. De ce interpreții străinii reușesc și nu reușesc cu
Enescu? Pentru că nu înțeleg, nu preiau ceva foarte specific acestui
popor. De ce Enescu este veșnic comparat cu contemporanii săi, i se
1

Alex Vasiliu. Convorbire cu Cristian Mandeal, 2021. Înregistrare audio.
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văd întotdeauna influențele: wagneriene, franțuzești, Fauré, Debussy,
Ravel, Richard Strauss în orchestrație, tot ce vreți? În afară de faptul
că este Enescu! Și lucrul acesta este recunoscut destul de greu. Deabia astăzi, după atâția ani, după 25 de ediții ale Festivalului
Internațional, am ascultat versiuni ale lucrărilor sale care încep să se
apropie foarte mult de substanța originală a muzicii sale. Iată că
Enescu începe să fie înțeles, iată că Enescu este pus în contextul
european, pe de o parte, și pe de altă parte foarte personal, foarte
original al muzicii lui. Până și străinii încep să înțeleagă ce înseamnă
Simfonia a III-a, ce înseamnă Suita sătească, ce înseamnă Preludiul
la unison, chiar și lucrările de tinerețe. Dau ca exemplu Octetul. Sau,
în cazul de care vă vorbeam, Simfonia concertantă pentru violoncel,
care este într-adevăr o simfonie cu violoncel obligat, și mult mai puțin
un concert. Dar tocmai prin simfonismul acestei lucrări transpare
limbajul enescian caracteristic, evident încă din Poema Română! Bun,
într-o formă cvasi-naivă, la 16-17 ani, și cu totul altceva după
opusurile 7, 8, 10! Dixtuorul, bunăoară, care este extrem de
românesc, domnule! Nimeni nu ar fi putut să scrie o astfel de muzică
în Europa! Și vorbim de abia despre opusul cu numărul 10. Cele două
Interludii pentru coarde, opus 12, iar, lucrări foarte rar cântate și foarte
puțin înțelese! Acestea au valoare tocmai prin originalitate, prin
unicitatea limbajului și a teritoriului de unde provine Enescu. Este prea
europenizat, i se descoperă prea puțin rădăcina absolut originală. Prin
asta Enescu este original, nu că ar fi scris altă orchestrație decât a lui
Richard Strauss sau Mahler. Orchestrația lui Enescu se apropie foarte
mult de a lui Richard Strauss și Mahler, dar esența lui muzicală este
românească. Nu orchestrația asigură autenticitatea sau originalitatea
unui compozitor, ci fenomenul unic de comunicare, de proveniență, de
tentă, de culoare personală a muzicii. Ea poate fi scrisă pentru pian,
pentru vioară, pentru orchestră, pentru voce, pentru orice.1
4. Capodopere interpretative
După cum reiese din cronicile analitice semnate de critici
români importanți cum au fost Ada Brumaru, Alfred Hoffman, Liliana
Gherman, Luminița Vartolomei, după cum am înțeles și am simțit din
audiția concertelor, a înregistrărilor, din succesiunea ideilor expuse
spontan cu claritate, calitate intelectuală și frumusețe temperată a
rostirii, de parcă expozeul ar fi fost șlefuit anterior în pagini de text – în
1

Op. cit., 2022
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nenumărate momente din cariera sa de dirijor Cristian Mandeal a
atins dimensiunile interpretărilor excepționale, care, vorba Luminiței
Vartolomei, „au tocit cuvintele”. Cu siguranță, conștiința valorii proprii,
mulțumirea de a fi ajuns departe pe calea apropierii de vrerea, de
climatul afectiv-spiritual al compozitorilor formează acordul fin cu
modestia ce nu i s-a pierdut, cu siguranța motivelor de a continua
șlefuirea substanței sonore la redeschiderea partiturilor știute. De
aceea, sunt sigur că titlul capitolului abia început i se va părea
maestrului Cristian Mandeal exagerat. Însă numărul admirabil de
mare al versiuni-lor interpretative performante pe care le-a semnat în
țară și peste hotare mi-a argumentat acest „generic” de episod. Din
lista ce s-ar întinde pe o pagină întreagă selectez doar simfoniile de
Beethoven, Brahms (inclusiv Recviemul), Ceaikovski, Bruckner,
lucrările orchestrale de Richard Strauss, Bartók, Prokofiev, Rogalski,
Silvestri, Bretan, Bentoiu, Enescu (inclusiv opera Oedip în versiunile
din România și de la Edinburgh din 2002).
5. Afinități. Prietenii
Un capitol semnificativ în sensul potrivirilor umane și artistice
ale lui Cristian Mandeal cu importanți muzicieni români ar include
referiri detaliate la relațiile cu Radu Lupu și Camil Marinescu. Prietenia
frumoasă începută în adolescență, imensul respect pe care și l-au
purtat o viață au avut două efecte importante: admirația pentru arta
interpretativă apropiată de geniu a lui Radu Lupu l-a determinat pe
Cristian Mandeal să renunțe la cariera pianistică spre a se dedica
orchestrei ca dirijor. Evocând etape ale devenirii uman-muzicale
comune, maestrul Mandeal a rostit, așa cum îi este obiceiul, cuvinte
deplin semnificative, emoționante, supra-admirative despre prietenul
său. Reproduc numai impresiile sale despre pianistul Radu Lupu:
Partea extraordinară, unică a lui Radu a fost paleta infinită de
dinamică, de la nuanța de mezzoforte în jos, până la infinit! Când
exista un adevărat forte sau fortissimo, contrastul, explozia erau
devastatoare. După ce ai ascultat indiferent ce în interpretarea lui
Radu, aproape că nu mai poți să asculți acea lucrare sau orice altceva
cu alt pianist, oricât de mare ar fi. Te raportezi mereu la modelul său.
Eu nu pot să mai ascult Fantezia pentru două piane în fa diez minor
de Schubert după ce o ascult cu Radu Lupu și Murray Perahia! Sau
Intermezzi-ile opus 117, 118 și 119 de Brahms, Impromtu-urile de
Schubert, nu mai pot asculta concertele de Mozart decît așa cum au
fost cântate de Radu! Pentru mine este un model suprem a ceea ce a
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însemnat ca muzician, filozof, profund investigator de sensuri
ascunse, unice, inefabile aflate în muzică!1
Poate mai puțin cunoscute, calitățile la fel de regretatului
Camil Marinescu au fost admirabil comentate de Cristian Mandeal:
Dirijorii de tipul lui Camil și, aș îndrăzni să spun, de tipul meu,
nu au o viață neaparat ușoară cu orchestrele. Există o anumită
cerbicie, un fanatism, l-aș putea numi, și spun asta fără rușine. Camil
cred că a fost cea mai mare pierdere a noastră în muzică în această
perioadă pandemică. Au mai dispărut și alții, dar pierderea lui Camil
este de neînlocuit! Am încercat să-l fac succesorul meu la Filarmonica
„George Enescu” când eram director acolo. Îi dădeam câte trei
concerte pe an, țin minte că i-am cedat un turneu al meu în Spania, cu
șapte concerte în cele mai mari săli, încercând să-l introduc încetîncet în viața Filarmonicii, mai ales că mi-a fost elev, într-o oarecare
măsură. Baza a avut-o și el cu maestrul Bugeanu, cum o au toți
dirijorii generației mele. Dar a studiat și cu mine, îmi era foarte drag și
din acest punct de vedere, pentru că îl vedeam foarte asemănător cu
mine: intransigent, fanatic până la capăt. 2
Ultimele tușe ale schiței de portret luminează vocația de
educator al orchestrei, proprie lui Cristian Mandeal. Nu a format de la
început un ansamblu simfonic, asemeni înaintașilor Antonin Ciolan,
Ion Baciu, Ovidiu Bălan – dar a continuat șlefuirea sunetului propriu
unor
colective
instrumentale,
imprimându-le
sonoritatea,
temperamentul, dinamismul, rafinamentul și spectaculozitatea
muzicală ce îl caracterizează. Datorită lui orchestrele Filarmonicilor
din Cluj-Napoca și București, Orchestra Națională de Tineret au ajuns
la performanțe remarcabile, mult apreciate de critici, păstrând aceeași
reacție a ascultătorului care poate accede la înregistrările sale. Dar
vocația formatoare a lui Cristian Mandeal nu s-a vădit numai în cazul
orchestrelor pe care le-a condus ani la rând. Orice program realizat
ocazional la celelalte filarmonici din țară a fost un prilej de învățătură
pentru orchestre, ai căror instrumentiști au simțit, au înțeles că trăiau
momente de îmbogățire și elevație a nivelulurilor muzical-artistic.
Cuvintele ce i se adresau la final – vă mulțumim, maestre, mai veniți –
au fost, nu odată, premiul din partea orchestrelor, meritat de Cristian

1
2
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Mandeal. Celălalt premiu, al publicului, acordându-i-se de fiecare
dată, prin aplauzele puternice, îndelungi – dovadă a succesului pe
care l-a meritat întotdeauna.
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Selecția nu cuprinde numeroase înregistrări realizate cu soliști din România
și de peste hotare
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– Frenezia; Adrian Iorgulescu – Signals, Orchestra Filarmonicii “George
Enescu”, București, Editura Muzicală, 2000
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Philharmonic Orchestra, în seria Păutza – Opera Omnia, Volume one, Swift
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Corul și Orchestra Simfonică, Orchestra de Cameră a Filarmonicii, Colecțiile
Cotidianul, Simfonica Special, 2008
 Cristian Mandeal cu Orchestra Română de Tineret în trans-european
expres, Casa Radio, 2015
 Orchestra Română de Tineret, Dirijor Cristian Mandeal, Enescu –
Rogalski – Silvestri – Dumitrescu – Bartók – Dinicu, Casa Radio, 2014

SUMMARY
Alex Vasiliu
Portrait: Cristian Mandeal
Cristian Mandeal entered the history of the art of conducting in
Romania, through his deep knowledge of the symphonic and operatic
repertoire, establishing himself as a respectful interpreter of scores to
which he always discovered new conceptual meanings, new
expressive valences. In his vision, the remaining masterpieces of
Beethoven, Brahms, Bruckner, Richard Strauss, Enescu (there are
only a few examples) impress the audience due to the full illumination
of the complex musical edifice, due to the dramaturgy of the sound
flow - all converted into an attractive show, which inspires, shapes the
spirit of the listener. Cristian Mandeal's ideas about music are
spontaneously arranged in a substantial, fully argued speech, worthy
of following and remembering. The present study is the immersion in
the fascinating universe of a conductor for whom the musical scores
completely preserve their substance.
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