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Printed in ROMANIA

Muzică

Imaginarul

europenizării

până

în muzica românească
la al Doilea Război Mondial
Florinela Popa

Paşi

spre europenizarea muzicii

româneşti

Cristalizarea muzicii „culte" în spaţiul românesc nu s-a remarcat prin originalitate, ci
a urmat rutina unor fenomene similare petrecute în estul şi nordul Europei în secolul
al XIX-lea. Impactul ideologiei romantice, recognoscibil atât în „emanciparea naţională"
a Principatelor române, cât şi în remodelarea în spirit occidental a mentalităţilor, a
condus la adoptarea reţetei deja consacrate de alte „şcoli naţionale" muzicale (rusă,
poloneză, maghiară, norvegiană etc.): exprimarea „specificului naţional" în jaloanele
date de genurile şi formele „universale", vest-europene.
Într-un climat social-politic, economic şi cultural marcat de evenimente-cheie precum
Revoluţia de la 1848, Unirea Moldovei cu Muntenia (1859), instaurarea monarhiei (1866)
şi Războiul de Independenţă (1877), viaţa muzicală locală, urmând exemplul literaturii,
şi-a schimbat treptat profilul. Repudierea valorilor greco-turce, asimilate pe filiera domnitorilor greci, fanarioţi, a avut drept contrapondere importarea modelului european.
Speciile-etalon ale muzicii orientale (manele , pestrefuri, taksâmun) au pălit odată cu
desfiinţarea meterhanelelor turceşti, făcând loc potpuriurilor, marşurilor, dansurilor din
repertoriile fanfarelor militare nou-înfiinţate după model apusean (în 1830 la laşi, în
1832 la Bucureşti). Au existat şi elemente de continuitate în peisajul muzical autohton tradiţiile muzicii lăutăreşti, respectiv de strană, de origine bizantină-slavonă.
Cum o „muzică românească" era greu de imaginat în absenţa muzicienilor profesionişti, a publicului format şi a infrastructurii specifice (orchestre, conservatoare etc.),
creaţia în Principate, cel puţin în prima jumătate a secolului al XIX-lea, a reprezentat
un fenomen marginal. În procesul de construire şi dinamizare ale vieţii muzicale româneşti, prioritar era importul de resursă umană capabilă să implementeze modelele vestice - stagiuni permanente ale unor trupe italiene de operă (în 1843 la Bucureşti, în 1851
la Iaşi), recitaluri de anvergură internaţională susţinute de artişti renumiţi (Franz Liszt,
Sigismund Thalberg) ş.a.m.d. O altă prioritate a reprezentat-o inaugurarea unor şcoli
de muzică de factură europeană, precum cea a Societăţii Filarmonice din Bucureşti (1833)
sau Conservatorul Filodramatic din Iaşi (1836). În schimb, absenţa orchestrelor până în jurul
anului 1860 a fost o frână serioasă în pătrunderea muzicii simfonice clasico-romantice
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în Principate. Este semnificativă replica dată de Richard Wagner, prin anii 1860, criticului muzical Grigore Ventura la Mii.nchen : ,,Înţeleg, nu aveţi o orchestră bună, ei bine,
domnul meu, nu sunteţi încă civilizaţi" (citat în Cosma, II, 2018, p. 140).
În Transilvania, rămasă parte a Imperiului Austro-Ungar până în 1918, accesul la
muzica apuseană a avut loc mai devreme, înlesnit pe filiera aristocrată maghiară şi
săsească, dar şi pe cea a Bisericii Catolice şi a celei protestante. Prezenţa la curţile
princiare transilvănene a unor muzicieni germani şi austrieci de notorietate încă din
secolul al XVIII-lea, precum Michael Haydn sau Carl Ditters von Dittersdorf, este
elocventă. Cele dintâi încercări de instituţionalizare a educaţiei muzicale se remarcă şi aici
în prima jumătate a secolului al XIX-lea, odată cu şcolile deschise la Cluj (1819, transformată în Conservator în 1825), Sibiu (1832), Braşov şi Arad (1834), Timişoara (1845).
Fenomen vizibil în mai multe ţări aspirante la sincronizarea cu Apusul (Rusia,
Polonia, Finlanda ş.a.), imigraţia unor muzicieni din Vest a jucat un rol special în
Principate. Faza incipientă a muzicii culte româneşti s-a datorat astfel mai ales unor
personalităţi de origine austriacă, printre care Joseph Herfner (1795-1865), Johann
Andreas Wachmann (1807-1863) şi Ludwig Anton Wiest (1819-1889), dar şi lui Alexandru
Flechtenmacher (1823-1898), sas născut în Moldova, sau lui Carol Mikuli (1821-1897),
originar din Cernăuţi. Spre deosebire de Principate, în Transilvania, până în ultimele
două-trei decenii ale secolului al XIX-lea, nu s-au evidenţiat preocupări pentru o creaţie românească.
După studii în importante centre europene (Viena, Paris), muzicienii amintiţi s-au
dovedit foarte activi ca interpreţi (violonişti, pianişti), profesori, dirijori, dar şi ca pionieri
ai unei compoziţii româneşti. Istoriografia românească le încadrează creaţia muzicală
într-un „preromantism", marcând implicit decalajul faţă de Occident, unde, înjur de 1850,
se stingea generaţia romanticilor Frederic Chopin şi Robert Schumann (Cosma, I, 2018,
pp. 300-323).
O oarecare întârziere a existat şi faţă de literatura română a timpului, care însă a pus
o anume presiune ideologică şi estetică asupra muzicii. Din programul scriitorilor paşoptişti,
sintetizat de Mihail Kogălniceanu în „Introducţia" revistei Dacia literară (1840), câteva
aspecte s-au reflectat şi în creaţia muzicală : nu atât renunţarea la imitaţii (traduse muzical
prin adoptarea, stângace şi deocamdată foarte limitată a genurilor şi formelor clasicoromantice), cât mai ales îndreptarea spre folclor şi istorie ca principale surse de inspiraţie.
Semnificativ este faptul că, în edificarea primelor genuri muzicale cu vizibilitate în
Principate - vodevilul şi comedia cu muzică-, literatura paşoptistă a jucat un rol-cheie,
prolificii Wachmann şi Flechtenmacher (cu peste 50 de lucrări de gen fiecare), dar şi
Wiest apelând frecvent la piese de Vasile Alecsandri, Matei Millo, Costache Negruzzi
sau Ion Heliade-Rădulescu pentru creaţiile lor scenice. Învestit cu un rol militant complex, vizând „emanciparea naţională", vodevilul a atins simbolic punctul culminant între
1848 şi 1859. (O lucrare indicată de istoriografi ca fiind de referinţă în epocă este
,,opereta vrăjitorie" Baba Hârca , 1848, de Flechtenmacher, pe libret de Matei Millo.)
Tematica istorică, bine reprezentată în creaţii scenice ( Constantin Brâncoveanu,
Ştefan cel Mare de Wiest), se profilează şi în prime compoziţii simfonice, precum uvertura Moldova (1846) de Flechtenmacher. Detaliul că Franz Liszt ar fi improvizat pe o
temă din această uvertură într-un recital de pian la laşi (Vancea, 1968, p. 56) apare ca
o validare în plus a lucrării, dincolo de valoarea sa documentară.
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în ecuatia complex! a proiectului mpcmal românesc, sursa cltre care 11-au îndreptat
cu maxim interes compozitorii din Principate a fost folclorul, prin numeroase culegeri
şi prelucrlri, semnate de Flechtenmacher (1846), J.A. W.Chmann (1847-1857), Milculi
(1852-1957), Anton Pann (1850-1852) ş.a. Confuzia înleglturlcu ce este folclond pare
sl fi fost generali. Criteriul cel mai probabil de alcltuire a di.verselor colectil l-a rep~
zentat popularitatea melodiilor. majoritatea de provenientl llutlreaacl, orlşeneascl. dar
uneori 1i cultl - de pildl, acele „cântece teatrale" preluate de Pann fn Spitalul amorului sau cantiftorul dorului din operete şi \"Odeviluri {Vancea, 1968, p. 81).
Deti Iad hnpresia unui buar sonor, criticat de istoriografi pentru „impuritatea"
surselor (Cosma, D, 2018, p. 72), di.versele wlume de arii naponale rotnanepi rlmin
un important document, un inventar al sonoritltilor „la modl" tn epoci. Prelucrarea şi
annonizarea melodiilor nu oferl o prea mare varietate de conceppi : de cele mai multe
ori autorii intervin tn melodii, le corectează, tn spiritul „îndreptlrilor" operate de
Alecsandri. tn folclond literar (Balatk adunate li tndreptate, 1852); intentia exprimatl
de Wachmann de a pistra intacte melodiile culese reprezintl o excepţie (Vencca, 1968,
p. 67). Deşi unii autori (Wacbrnaoo, Mikuli) au intuiţia cltorva formule de acompaniament tipice tarafurilor lăutlrc§ti, armonizarea melodiilor se limitează, firi nuantc, la
resursele major-minondui tonal.
în epoci, viabilitatea utilizlrii unei astfel de sune în compoziţie este contmversatl:
în general, intelectualitatea vede în folclor un argument pentru susţinerea latinităţii,
vechimii, continuităţii mmAneşti, dar existl fi destule wci critice, precum cea a profesondui Grigore Cobilcescu : ,.Nu ti-e ruşine, d-ta, profesor Ia Conservator, sl te ocupi
şi sl produci în lume cAntece de prin cl'A§me, azi c4nd este un Mozart, un Beethoven I "
{Cosma, II, 2018, p. 68).
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Soluţii

de pionierat în a doua jumătate
a secolului al XIX-iea
Dopl „stmnii" care au dat startul muzicii culte romlneşti, abia compozitorii afirmaţi

în a doua jumătate a secolului al XIX-lea au fost etichetaţi de istoriografi. drept întemeietori ai .. ~Iii naponale româneşti", ,,precursori" (ai lui George Enescu) (Cosma, II,
2018). Aceştia sunt nJscuţi în jur de 1840, majoritatea în Principate - Eduard Wci.chmann
(183~1908), Eduard Caudella (1841-1924), George Stephhescu (1843-1925), Gavriil
Musicescu (1847-1903), Constantin Dimitrescu (1847-1928) -, dar şi în Transilvania şi
Bucovina, incluse pe atunci în Imperiul Austro-Ungar - George Dima (1847-1926) şi
Iacob Mureşianu (1857-1917), respectiv Ciprian Porumbescu (1853-1883). Dupl studii
muzicale în centre occidentale ca P.uis, Viena, Graz, Berlin, Leipzig, Frankfurt pe
Main, dar şi la Sanlct-Petersburg (Musicescu), toţi aceştia se implică în viaţa muzicall
romhleascl: dirijeazl, concerteazl, conduc instituţii muzicale şi orchestre, predau la
Conservatoare. Cadrul în care ei activeazll aratl mult diuamfaat faţl de deceniile precedente, şi asta pentru d, după Unirea din 1859, s-au pus bazele Conservatoarelor de stat
din Iaşi şi Bucureşti (1864), au apmit prima orchestrl simfonică permanentă la Bucureşti
(1868), prima formaţie de cvartet de coarde (1880), diverse societlti corale (începâ.nd
cu 1880), publicaţii muzicale, iar Opera Români a prins contur din iniţiativa privatl a
lui Stephănescu (într-o primi încercare în 1885).
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O consecintl a acestei dezvoltări instituţionale o reprezintă profilul mai bine conturat al creaţiei. Sfera genurilor este considerabil extinsll, atingând palierele scenic, coral,
simfonic, concertant, cameral. Ca principii componistice, pe l!ng!l explorarea sursei
folclorice (într-o înţelegere prea puţin nuan.ţatl fatl de etapa anterioarll), rămân de bază
asimilarea şi exersarea normelor romantismului european, modelele Schumann 1i
Mendclssohn fiind principala oppune a compozitorilor români. Perioada este marcatl
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de afirmarea unor "prime" lucrări româneşti în genuri clasico-romantice de mult consacrate în Europa (Sandu-Dediu, 2017, II, p. 325).Creaţiile scenice continuă să fie de
interes (prin Eduard Wachmann - fiul lui Johann Andreas Wachmann -, Caudella,
Porumbescu şi Stephănescu), chiar dacă îşi pierd din strălucirea pe care le-o dăduse în
preajma Unirii semnificaţia lor politică. Eduard Caudella compune prima operă românească, Petru Rareş (cu premiera în 1900), conjugând sonorităţi de operă italiană cu
elemente lăutăreşti româneşti.
În genul simfonic, pe lângă uverturi cu substrat programatic, predominant istoric
(Moldova de Caudella, Ştefan cel Mare de Iacob Mureşianu ş.a.), se înscrie şi prima
simfonie românească, Simfonia în la major (1869) de Stephănescu - clasico-romantică,
neprogramatică, oscilând între modelul mendelssohnian şi parfumul românesc, de romanţă,
al unor teme. De asemenea, genul concertant începe să fie frecventat, prin trei concerte
pentru violoncel şi orchestră semnate de Dimitrescu, într-un stil eclectic, caracteristic
acestuia. Primul opus vocal-simfonic românesc, Mănăstirea Argeşului (1884-1895) de
Iacob Mureşianu, reflectă o deschidere spre armonii de o mai mare complexitate (acorduri alterate, modulaţii), apropiate de atmosfera wagneriană, nelipsind însă nici aici
,,localizarea" melodică autohtonă.
Genul coral, în plină ascensiune, găzduieşte sonorităţi cu un caracter mai pronunţat
,,naţional". Musicescu abordează în premieră sursa ţărănească în prelucrări folclorice dar nu şi în creaţia sa originală -, adaptând totodată concepţia armonică la structura
modală a melodiilor (Vancea, 1968, pp. 123-125). Dima, la rândul său, configurează o
scriitură corală complexă, contrapunctică, punând totodată bazele unei tradiţii polifone
în Transilvania, alături de Mureşianu (Vancea, 1968, p. 142).
În ansamblu, muzica ultimelor două-trei decenii ale secolului al XIX-lea reflectă un
romantism autohton anacronic. Nu întâmplător, istoriografia tratează "precursorii" mai
degrabă ca pe un grup cvasiomogen decât ca pe nişte individualităţi. În absenţa vreunei
,,personalităţi marcante" (Cosma, II, 2018, p. 79), sunt apreciate global „acumulările"
datorate tuturor acestora. Chiar dacă unii dintre ei continuă să scrie şi în primele două
decenii ale secolului XX (Caudella, Dima, Stephănescu, Mureşianu), perpetuează aceleaşi tipare componistice, în timp ce nume noi scrutează deja alte orizonturi estetico-stilistice.

George Enescu - compozitor

naţional

sau universal?

Startul consacrării internaţionale a muzicii româneşti a fost dat de George Enescu
(1881-1955) în 1898, prin succesul de la Paris cu Poema română (1897). După decenii
de aşteptare frustrată a unui Chopin român (Popa, 2017, p. 355), intrarea în scenă a lui
Enescu a imprimat muzicii româneşti o traiectorie cu totul nouă de dezvoltare. Compozitorul
s-a distanţat rapid de concepţia rapsodică şi citatele de folclor (urban) din câteva apusuri
de început (Poema română op. 1; Rapsodiile române op. 11 , 1901), care nu erau stră
ine de uzanţele „precursorilor" şi nici de spiritul „naţional" romantic de factură lisztiană, şi s-a impus printr-o gândire muzicală autonomă. Permeabilă la diverse stiluri şi
estetici atât din trecut, cât şi ale epocii pe care a traversat-o, muzica lui Enescu s-a
edificat pe baza unor sinteze şi esenţializări foarte personale, care de altfel i-au şi
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estompat caractcn1l cclcctic. fn JllOporpi diferite, tradi!ia curopcaDl de filicrll gcrmanl~ustria.cl (de la Richard ~ §i Johannes Brahms pbl la tangente cu a doua
şc:oalll vienezi) s-a intersectat cu cea franced (Gabriel Faur6, C&ar Franck, impresionism), cu elemente neoclasice, dar ei cu o certl amprenti locali, ,-nmAneascl, ce marcheazl componistica encscianl în ansamblul acesteia. De la citatele folclorice din primele
opnsuri, Enescu a conceput 1m „folclor imaginar", evocând uneori cu subtilitate şi
filonul muzicii ortodox-bi7.antinc. nSintcm est-vest" (Samson, 2013, p. 32S) rcalizatl
de Enescu timp de aproape pse decenii nu. a lnleanit deloc munca muzicologilor romhi,
mai aks din a doua jurnltate a secolului XX, setaţi sl rlspundl, de preferat traDşaDt.
la obsesiw întrebare : compomor oaponal sau universal?
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Asimilarea tradiţiilor europene, legat! organic de studiile la Viena ti Paris, conturead
o linie târziu-romantici, vizibili în tehnica dezwltatoare (de sorginte beethovenim) li
în cea ciclici (franckianA), în armonia cromaticA, în ma.&ivitan:a construcpilor, dar fi
într-un anumit l.iriam de facturi bralumianl (Octuorul pentru coorrk op. 7, 1900;
Dlmumd pentru sufl6k,rl op. 14, 1906; Simfonia concertantă pa,trU violoncel şl
orcMstr4 op. 8, 1901; Simfoniile 1-3 op. IJ, 1905, op. 17, 1914, li op. 21, 19181.a.).
Şi ambientul avangardei vieneze se profileazl la Enescu în lw:rlri distanpte în timp şi
în ipostaze foarte diferite - de la limbajul cromatic al Octetului, îndatorat primelor
opnsuri, în.el tonale, ale lui Arnold Sch6nberg fi Anton \\\,bem (Tiranu, 1969, p. 329),
pAnl la „aprcsionisrnul sublimat" al operei Oedip op. 23 (1931), cxprimAnd, în fond,
nelin4tea conştiinţei modeme tn mia misterului de neplt:runs al mitului (Firea, 1974,
p. 142). Decelabile 1n momentele de violenll Dl8lWDI a discunului (dialogul Sfimwlui
cu Oedip 1i moartea Sfinxului, scena orbirii lui Oedip sau lamentaţiile poporului 1n
scena ciumei), procedee diJi imaginarul expresionist PICCUlll Sprechgesang, pariato,
ltriglt, cânt în sfertmi de ton, glissando etc. sunt atribuite vocilor, ca reflectaJe directl
a rcaqiilor şi impulsurilor psihiec ale personajelor.
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Anumite necesităţi expresive impun limbajului sonor enescian şi unele colorări
(folcloric)-impresioniste: ,,picturalitatea transparentă" a liedului Regen pe versuri de
Carmen Sylva (1903), ,,discreta aluzie pastoral-românească" a „Pavanei" din op. JO
(1903) sau „senzorialitatea" ce caracterizează „Carillon nocturne" din Pieces impromptues op. 18 (1913-1916) (Firea, 2002, pp. 113-114). Filtrate prin stilul matur enescian,
tente impresioniste irizează şi lucrări târzii, precum acvaticele tablouri „Pârâu sub lună"
din Suita a lll-a pentru orchestră „Săteasca" op. 27 (1938), ,,Pârâul din fundul grădi
nii" din Impresii din copilărie op. 28 (1940) sau poemul Vox Maris op. 31 (1954).
În ceea ce priveşte neoclasicismul enescian, se poate vorbi despre o formă atipică în
raport cu orientarea „neo-" europeană a începutului de secol XX (antiromantică, motivată de voinţa compozitorilor de obiectivare faţă de tradiţie). Creaţiile sale de această
factură (Suita pentru pian op. 3, ,, în stil vechi", 1897; Suita pentru pian op. 10, 1903;
Şapte cântece pe versuri de Clement Marot op. 15, 1908; parţial Sonata a JII-a pentru
pian op. 24 nr. 3, 1935; Suitele pentru orchestră nr. 1 op. 9, 1903, şi nr. 2 op. 20,
1915) se evidenţiază prin polistilism, printr-o aparentă eterogenitate a mijloacelor de
tratare a obiectului baroc sau clasic - de la elemente de baroc german şi preclasicism
francez până la un melodism de factură românească. În „Preludiul la unison" din Suita
op. 9, aspectul „neortodox" neoclasic derivă din sintetizarea a trei patternuri melodice
aparent ireconciliabile : melodia infinită wagneriană, melodia de tip polifonie latentă
din scriitura bachiană pentru vioară solo şi un imaginar melos autohton folcloric şi,
posibil, chiar psaltic (Firea, 2002, p. 118).
Diversele tendinţe „universaliste" converg, fuzionează mai mult sau mai puţin evident
cu „folclorul imaginar" enescian. Extragerea din muzica ţărănească autohtonă a unor principii structural-funcţionale modale se evidenţiază mai cu seamă în Sonata a JII-a pentru
pian şi vioară, ,,în caracter popular românesc", op. 25 (1926); în Suita a JII-a pentru
orchestră„ Săteasca" op. 27 (1938) ; în Impresii din copilărie op. 28 (1940) pentru vioară
şi pian; sau în Uvertura de concert pe teme în caracter popular românesc op. 32 (1948).
Predilecţia lui Enescu pentru un melos modal, apropiat ca etos de cântecul lung ,
doinit, pentru suprapunerea de linii melodice şi totodată pentru un discurs de tip variaţional, aparent improvizatoric, a condus în plan vertical la o dimensiune inconfundabilă
a muzicii sale, şi anume heterofonia. Provenită din tradiţiile muzicale orale şi constând
din suprapunerea unor variante ale aceleiaşi melodii, implicând alternanţa între momente
de unison şi plurivocalitate, heterofonia a suscitat un viu interes în muzicologia românească (vezi Firea, 1968, pp. 307-314; Niculescu, 1969, pp. 63-79). Identificată la
Enescu începând cu partea lentă a Simfoniei nr. 2 op. 17 (1914) şi până în ultimul opus,
Simfonia de cameră op. 33 (1954), concepţia sa heterofonică a exercitat o influenţă
remarcabilă asupra componisticii româneşti de după 1950 (Sandu-Dediu, 2002, p. 52).
O explicaţie pentru adoptarea acestui tip de scriitură, pe care muzicianul nu l-a teoretizat şi nici măcar nu l-a enunţat ca atare, ar putea fi şi aceea că i-a permis încadrarea
ritmului liber, parlando-rubato, altminteri incompatibil cu polifonia tradiţională.
Cu o carieră violonistică epuizantă, care i-a eclipsat adesea activitatea componistică,
marcat totodată de un „perfecţionism obsesiv" (Malcolm, revizuit de Sandu-Dediu,
2001/2015, p. 3) în finisarea lucrărilor sale, Enescu a încheiat un număr relativ restrâns
de apusuri - 33, lăsând în manuscris, în diferite stadii de lucru, alte câteva sute de
compoziţii. Privit în ansamblu, traiectul muzicii sale a fost autonom, în raport atât cu
fenomenele la modă în Europa primei jumătăţi de secol XX, cât şi cu evoluţia şcolii
româneşti interbelice. În pofida acestei distanţări, Enescu s-a implicat cu generozitate
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în stimularea

creaţiei româneşti,

infiintând pe speze proprii Premiul naţional de com-

„George Enescu" (care s-a acordat între 1913
scene ale lumii compozitori din România.

poziţie

şi

1946)

şi

promovând pe mari

Alternative la modalismul enescian:
Dumitru Georgescu Kiriac
În paralel cu ascensiunea lui Enescu, pe coordonatele amintite, o altă noutate după 1900
o reprezintă concepţia componistică modală a lui Dumitru Georgescu Kiriac (1866-1928),
racordată la o dubll tradiţie autohtonă : folcloric-~ şi bizantinl. Soluţiile sale
.,româneşti" reflectă aplicarea original! a unor solide cunoştinţe despre modurile arhaice, pe care compozitorul le-a asimilat în timpul studiilor la Schola Cantorum din Paris
cu Vincent d'Indy şi la Conservatorul din Paris cu Louis Albert Bourgault-Ducoudray,
un fin cunoscltor al muzicii greceşti ecleziastice, autor al Etudes sur la musique ecclesiastique grecque: mission musicale en Grece et en Orient, janvier-mai 1875 (1877).
Interesul pentru folclorul ţlrllnesc, manifestat de Kiriac prin culegeri, armoni.zlri. şi
prelucrari de melodii, ilustreazl, pe de o parte, o linie de continuitate fil.ţl de preocuplrile lui Musicescu şi ale câtorva discipoli direcţi ai acestuia - Ion Vidu (1863-1931),
Timotei Popavi.ci (1870-1950), Teodor Teodorescu (1876-1920) -, iar pe de altă parte,
apropierea sa de curentul poporanist, prezent atât în literatura româoă (sub amprenta lui
Garabet lbrlileanu), cât şi în artele vizuale (de pildl, prin tematica tablourilor unui
Arthur Verona). Leg§.turile cu lumea satului se reflectă la Kiriac şi dincolo de practica
prelucrarii folclorului, în compoziţii corale pe melodii proprii (de pildl, Morarul, 1903),
ca de altfel şi în repertoriile pe care le-a abordat în longeviva sa activitate de dirijor
(fondator) al Societăţii Corale „Carmen" (1901-1928).
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Dacă lucrările

sursă ţlrlneascl

sunt concepute preponderent omofon, în cele de
strigat (1888) sau Liturghia psalticd (1899),
predomină tratarea contrapuncticlL Pe lângă modelul polifoniei palestriniene (Vancea,
1968, p. 184), sunt detectabile aici şi procedee de tipul isonului sau imitaţiei libere. în
de

tradiţie ortodoxl, precum axionul Îngerul a

IW.GINAR'UL BUROPBNIZĂRlI tN MUZICA ROMÂNEASCĂ••.

225

cazul ambelor tipologii melodice - ţlrllneascl, respectiv psalticl -, Kiriac exploreazl
în plan vertical un modalism autohton, bazat pe cadenţe plagale, paralelisme de cvinte,
octave, acorduri eliptice. trepte mobile, tetra- şi pentacontii, modulaţii sugerate de
polivalenta structurii modale a originalului folcloric şi psaltic (Firea, 2002, p. 108).
Tendinta de echilibrare a elementului diatoni.c cu cel cromatic modal este de asemenea
vizibili la !tiriac, uneori chiar în interiorul aceleiaşi lucrlri : în Liturghia psalticd, scrisl
iniţial pen1ru cor blrbltesc, a înlocuit întregul început cromatic cu cântlri diatoni.ce,
într-o transcriere ulterioarl pen1ru cor mixt (Firca, 1974, p. 16).
Compozitor emioarn~ de muzici wcală (comll), Kiriac li-a declinat compete01&
în ceea ce prive§te trataica modalului vemacular în genul. simmnic, afirmându-ii totodati,
prin aluzia la Simfrmia pe un cllntec de la munte, racordarea la modelul d'Jndy: ,.Eu am
arătat adevlrata cale, alţii mai puternici decât Dline vor merge mai departe şi vor crea
mult-a§teptam simmnie pe o trml de munte rnrn9nead" (citat în Vancea, 1968, p. 187).

,,Şcoala

Castaldi#

!n timp ce Kiriac a explorat latura modală, ,.rom!neascl", a acestei influente, Alfunso
Castaldi 1i discipolii sli au mizat pe cealaltă fatl a aceleiaşi monede, pe dirncmiunca
,.universalistă" a filierei Schola Cantorum/d'lndy.
Primul profesor de compoziţie al Conscrvatorului bucureştean începând din 1905,
Alfonso Castaldi (1874-1942.) a reuşit o performanţi neegalatl Di.ci pbl astm în evoluţia muzicii romAnqti, şi anume sl CODSOlideze relaµi de o mare omogenitate cu discipolii sli (Firea, 1974, p. 43) . .,Şcoala Castaldi" a dat prima generaţie de simfimişti
romini: Dimitrie Cuclin (1885-1978), Ion Nonna Otescu (1888-1940), Constantin C.
Nottara(1890-19S1), George Enacovici (1891-1965), AlfredAlessandrescu (1893-1959).
Filiaţia comuni a acestor compozitori nu s-a încheiat odatl cu absolvirea Conserwtorului
din Bucure§ti.. toţi trecând. după studiile Cil Castaldi, §i pe la Schola Cantorum a lui
Vrncent d'lndy (Vancea, 1968, p. 290).
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Cu origini italiene, format la Napoli sub îndrumarea lui Francesco Cilea şi Umberto
Giordano, Castaldi a realizat o fuziune personală între impresionism şi un romantism
târziu de factură Richard Wagner - Richard Strauss (Vancea, 1968, p. 290), recognoscibilă mai ales în lucrările sale simfonice: Tarantella (1904), poemele Thalassa (1906),
Marsyas (1907), Simfonia nr. 2 „Erou fără glorie".
În Marsyas, simbioza melodicii de tip impresionist cu cântecul lung, doinit, în parlando-rubato, sonorităţile pastorale ale flautului solo care îl portretizează pe Marsyas,
legendarul aulod, ca de altfel şi amprenta modală a anumitor teme prefigurează un
impresionism românesc de nuanţă pastorală. Nefiind deloc clară filiera pe care Castaldi
a ajuns, aproape concomitent cu Claude Debussy, la soluţii impresioniste, a fost chiar
avansată ipoteza inventării de către acesta, independent, a unor mijloace de expresie
similare cu cele ale muzicianului francez (Firea, 1974, p. 60). Nuanţe ale unui impresionism românesc se vor evidenţia şi la alţi compozitori români interbelici : Filip Lazăr,
Mihail Jora, Dinu Lipatti şi, mai pregnant, la Marţian Negrea.
Totodată, eruditul Castaldi s-a distins şi prin preocupări arhaizante, prin schiţarea
unui neoclasicism de sursă latină, bazat pe pastişarea vechilor muzici renascentiste
(madrigalul pe opt voci l.Auda di Beatrice, 1921).
Omogenitatea stilistico-estetică şi tehnică a „şcolii Castaldi" s-a reflectat la majoritatea discipolilor. Toţi vedeau simfonismul drept expresia unei gândiri muzicale superioare, indiferent de formula adoptată - programatică (Castaldi, Otescu, Alessandrescu,
Nottara, Enacovici) sau neprogramatică (Cuclin, Andricu, Nottara, Enacovici). Orientarea
,,universalistă" a lui Castaldi, de un „eclectism luminat" (Firea, 1974, p. 44), i-a condus pe aceşti compozitori spre sinteze stilistice între discursuri hipertrofiate romantic
târzii (wagnerian, straussian, postfranckian) şi expresii sugestiv-senzoriale impresioniste.
Interesant este că influenta muzicii franceze (a Scholei Cantorum, în primul rând,
şi mai puţin a lui Debussy) s-a simţit la discipolii lui Castaldi chiar înainte ca ei să
ajungă să studieze la Paris (Vancea, 1968, p. 307). Cultul simfonismului şi constructivismul, cărora d'Indy le acorda o atenţie specială, a avut un impact puternic asupra
discipolilor „şcolii Castaldi". Din păcate, în predilecţia comună a acestora pentru construcţii ample se întrevăd şi limitele tehnico-expresive ale simfonismului „şcolii Castaldi" :
exagerări în planul dezvoltărilor tematice, uneori prin asociere cu o anumită simbolică
poetic-filosofică programatică (în simfoniile lui Cuclin, de pildă); exersarea mecanică
a principiului ciclic în lucrări ample - mai ales la Cuclin şi Enacovici ; inventarea unor
cantităţi luxuriante de melodii (Castaldi, Simfonia nr. 2; simfoniile de Cuclin ş.a.)
(Firea, 1974, pp. 53-54).
Singurul care evită prolixitatea printr-o economie a materialului tematic - supus unui
intens travaliu - este Alfred Alessandrescu, a cărui lucrare-reper, poemul simfonic Acteon
(1915), a şi fost recompensată, în anul compunerii sale, cu Premiul I „George Enescu".
Armoniile şi culorile orchestrale învestite aici cu o certă notă personală îl plasează pe
Alessandrescu printre „întemeietorii simfonismului monumental românesc", ,,în proximitatea lucrărilor simfonice enesciene" (Firea, 1974, p. 55).
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1920, anul ,;zero" al modernităţii muzicii româneşti
Dupl Marca Unh:e din 1918, cultura romAncascA interbelici lua loflţişarea unui Janus:
o filtl a sa, animatl ideologic de sincronismul lovim:scian, scruta orizontul Europei
occidentale, tn timp ce cealalti, aflati tn ambian&a samllnltorismului §i a poporanismului, CODtempla „originalitat.ea" naponall. Muzica mmAue,asc.1 interbelici a preluat 1i ea
aceutl natud duall. Pe terenul acesteia s-au îndloit atAt dezideratul .recuperlrilor"
•
de Europa, la nivelul limbajului 1i al esteticilor muzicale, dt fi cel al cultivlrii
.specificului oa,tional". O astfel de scindare ideologică a asigurat pe termen lung operabilitat.ea perechii conceptuale naJional-universal tn muzica romAncascll.
1920 se protileazl ca un an-cheie tn evoluţia ID.UZWii romiocfti modeme. Societatea
Compozitorilor Rom!ni (SCR), organizaţie profesionali tnfiinţatll acum fi condusă, p4nl
la finele celui de-al Doilea Rlzboi Mondial, de George Enescu (preşedinte) &i Constantin
Brăiloiu (1893-1958) (secmar), avea menirea de a stimula 1i promCJYa muzica autohtonll
tn ţali 1i tn striinltate. (În climatul politic postbelic, SCR a fost restructurată dupl
modelul sovietic al „uniunilor de creaţie" 1i redenumit! Uniunea Compozitorilor din
Republica Populm Români, tn 1949.)
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Anul 1920 este fi cel al unor discuţii mai apbatc pc tema „şcolii oa,tionale romAllcşti"
de compozipe. O anchetl <:U tidul „Muzica Rmnineasd" a nou-înfiinţatei reviste Muzica
(m. 3, 1920, pp. 97-118) îi invita pe muzicienii români sl dezbatil posibilitatea ca o
astfel ele „IC()all" sl1 se poatl baza pe tblclorul autohton. Jn leglturl cu ce e1te tblclorul
rornfloesc 1i c:At de bme ilustrca:r.l acesta .specificul naţional". plrcrile au fost împlrt:ite.
Unii respondenp au prohJematiut elementele stliine (grece§ti. tun:e, ruse1ti sau maghiare)
din componenta sa, conchizând fie ci nu existl o muzici populad romAoeasd distinctl

228

IMAGINAR

ŞI

PATRIMONIU ARTISTIC

(Ion Nonna Otescu), fie că aceste elemente ar potenţa de fapt trăsăturile româneşti
(Alexandru Zirra). Alţii au ignorat sonorităţile străine, referindu-se, în schimb, la cele
caracteristice regiunilor ţării şi apreciind în special folclorul din Ardeal (Dimitrie
Dinicu). (După Marea Unire din 1918, era firească luarea în discuţie, într-un fel sau
altul, a muzicii de pe întreg teritoriul României.)
În ceea ce priveşte valorificarea sursei folclorice în creaţia cultă, mai mulţi compozitori şi-au exprimat convingerea că, prin caracterul său rapsodic, aceasta nu se pretează
unor dezvoltări de tip simfonic (Otescu, Alessandrescu, Brăiloiu). Interesul foarte scă
zut din următoarele două decenii pentru genul simfoniei - cu excepţia notabilă a lui
Enescu - şi totodată preferinţa pentru alternative de tipul divertisment simfonic, schiţe
simfonice etc. pot fi văzute ca efecte ale acestei optici. Exista apoi opinia că nici nu ar
trebui incluse în creaţie teme populare propriu-zise, ci doar nota de „tristeţă, plâns sau
veselie exagerată" (Caravia, 1920, p. 105). Ideea creaţiei „în caracter" folcloric românesc, prefigurată aici, desemnând un stadiu superior de valorificare a muzicii tradiţionale
faţă de citatul propriu-zis, urma să devină unul dintre clişeele cele mai longevive ale
muzicologiei româneşti postbelice. Tabloul este completat de o perspectivă mult mai
relaxată, anume că limitarea compozitorilor români la sursa folclorică ar fi o îngrădire
periculoasă, o „strângere a creierului în lanţuri de fier" (Cerbu, 1920, p. 113).
Nostalgia perpetuată din secolul al XIX-lea privind apariţia unei figuri exponenţiale
a creaţiei româneşti nu dispăruse cu totul : în timp ce unii respondenţi îl percepeau pe
Enescu drept pilon al şcolii componistice autohtone (Caravia, 1920, p. 104), alţii rămâ
neau încă în aşteptarea „geniului menit să deschidă calea muzicii noastre naţionale"
(Costin, 1920, p. 107).
Faţă de acest stadiu al discuţiilor, în anii următori se remarcă o treptată maturizare
în înţelegerea fenomenului muzicilor tradiţionale, odată cu campaniile de culegere sistematică a folclorului, cu înfiinţarea Arhivei de Folclor a SCR (1928) şi cu punerea
bazelor metodologice ale etnomuzicologiei (de către Brăiloiu şi Bart6k).

Directii
în muzica
>
Această

românească interbelică

maturizare nu a fost străină nici de viziunile moderne est- şi central-europene
asupra folclorului, datorate lui Igor Stravinski, Bela Bart6k sau Leos Janâcek. Muzica
românească de după 1920 a pus la rândul său în ecuaţie, în proporţii diferite, conceptele
„folcloric" şi „modern". Dacă primul reprezenta ingredientul de bază în construirea
identităţii naţionale, cel de-al doilea era motivat nu atât ideologic, de cultivarea modernităţii în sine - cum s-a întâmplat în literatură, de pildă -, ci de nevoia „recuperărilor",
a asimilării tehnicilor occidentale. Studiile muzicale în străinătate (Jora, Negrea, Vancea,
Perlea, Socor, Toduţă ş.a.), emigraţia în Vest (Lazăr, Mihalovici), dar şi viaţa muzicală
românească de nivel european (ar fi de menţionat, cel puţin, legăturile strânse ale lui
Bart6k cu România, cooptat în 1924 şi în SCR, prezenţa la Bucureşti a lui Stravinski
pentru a dirija „integrala" muzicii sale în 1930, a lui Serghei Prokofiev pentru două
recitaluri în 1931, a lui Maurice Ravel într-un concert simfonic de autor în 1932 ş.a.)
îi pun la curent pe compozitorii români cu cele mai noi resurse de stil, estetică şi limbaj:
impresionismul, muzica modală franceză, romantismul târziu, limbajul hipercromatic
german, experienţa „rusă" stravinskiană sau modelul bart6kian.
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Divenitatea stilistici astfel reznltatl, lnscrisl pe linia unui „modernism moderat"
(Firea, 2002, p. 127), a caracterm.t, 1n ansamblu, componistica româneascl interbelici.
Dupl Enescu, s-au consacrat nume ca: Mihail Jora (1891-1971), Marpan Negrea
(1893-1973), Mihail Andricu (1894-1974), Filip Lazlr (1894-1936), Sabin Drlgoi
(1894-1968), Marcel Mihalovici (1898-1985), Ionel Perlea (1900-1970), Zeno Vancea
(1900-1990), 'l"htiodor Rogalski (1901-19S4), Tudor Ciortea (1903-1982), Matei Socor

(1908-1980), Sigismund Todutl (1908-1991), Paul Constantinescu (1909-1963),
Constantin Silvestri (1913-1969), Dinu Lipatti (1917-1950) ş.a.
Optica idilicl asupra folclorului, apliclrile sterile ale tehnicilor academice la melosul folcloric, ca de altfel şi amalgamul ~iinpresi.onist tipic „ 1colii Castaldi" sunt
treptat abandonate de compozitorii noului wl, seduşi în principal de modelele estetice
şi de limbaj Stravinski-Bartok (Jora, Lazk, Mihalovici, Constantinescu, Silvcstri).
Un mod nonconmrmist de a concepe „specificul oaponal" prinde contur prin im.portarea şi aclimatizarea stilului „barbar" stravinskian, într-un registru estetic bazat pe
comic grotesc, caricatural, parodie, pitoresc, ironie. O serie de partituri, majoritatea
programatice, evoci sonor medii precum mahalaua bucureşteanll, pia13, bUciul, balcanismul. în aceastl estetici se înscriu baletul La piaJd (1928) de 1ora, opera O noapte
furtunoasd (1934) de Constantinescu, o serie de miniaturi fi suite - Şase cbntece şi o
rumbtJ op. 12 pentm orchestro miciJ (1932) de Jora, tripticul Din cdtlnie pentm suj14tori, pian şi baterie (1933), .,poemul burlesc" barllk pe wrsuri de Ion Barbu (1936),
Riga Crypto fi lapona Enigel (1936) de Constantinescu (aceasta din urmi, o replici
româneascl la teatrul de camerl stravinskian), Capriccio roumain pentru orchestrd
(1936) de Mihalovici 1.a.
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Mihail Jora

Recvaldnd realitlţilc mmânqti în aceuti cheie est.etici (în primele sale balete şi în
unele lieduri), Jora a dewmsat cu mult piejudeclple ad4nc tmldlcinate la noi privind
„specificul naţional" al muzicii. Discipol al lui Max Rcger la Leipzig, Jora şi-a format
o scriitură armonici originali, tru:orporiod în limbajul 11lu muzical elemente modal-folclorice romaneşti, dar rimAoftod IDtodatll racordat la modernitatea eumpeam. Asceoaiuoea
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sa componisticii, inclusiv internaţiona.111, a început în anii 1920, printr-o ingenioasl1
formulă glsitl pentru a comenta fenomenul modernitlţii : pastişarea umoristicii. a câtorva
stiluri consacrate în epocl (Stravinski, Debussy, Ravel, Bart6k), în opusul pentru pian
Joujoux pour Ma Dame (1924), publicat în 1925 la Universal Edition din Viena (Popa,
2009, pp. 213-214).
La rândul ~u. Constantinescu, probabil cel mai talentat compozitor al generaţiei, a
adus în prim-plan citate sau parafrazări din muzica pestriţ3 a suburbiilor în evocarea
atmosferei balcanice şi a spiritului caragialesc, o importantl s ~ a sa fiind culegerea
Spitalul omorului a lui Anton Pann. Pe lângldimensiunea parodid, burlesd, Constantinescu
a explorat şi filonul bizantin, în concepţii neoclasice, într-un limbaj armonic necomplicat, pus în slujba etosului modal.
Tipicl modernismului artistic, în general, preocuparea expresă pentru inovarea lunbajului i-a incitat dupl 1920 şi pe compozitorii români, cu atât mai mult cu cât aceştia
tatonau originalitatea naţionall. Un loc unportant în arsenalul lor de mijloace îl ocupă
citatul, fie acesta folcloric - ţărănesc (Vancea, Silvestri, Drăgoi), lăutlresc (Jora,
Constantinescu) - sau nefolcloric (din Bach, Haydn, Mozart ş.a. , în opusuri neoclasice
de Mihalovici, Lipatti, respectiv Lazăr). Prezent în varii forme - de la citat propriu-zis
la pastişare (citat de stil) sau aluzie-, acesta îndeplineşte adesea şi o funcţie parodid,
nu doar tematicl (Firea, 2002, p. 142).

Pentru vizualizarea imaginii,

vă rugăm să consultaţi

volumul nr. 5 al

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la
Editura Polirom în anul 2020

şi

poate fi

achiziţionat

de aici:

https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7388.

Dansul citat sau inventat se regăseşte de asemenea printre preocupările interbelicilor,
cel mai adesea legat de structuri ritmico-melodice ale jocului românesc (Două dansuri
romllneşti pentru suflători, baterie şi pian, 1926, de Rogalski; Jocuri populare rom8neşti
din Transilvania, 1932, de Silvestri; Dansuri, cca 1940, de Lipatti), dar şi de concepţii neoclasice (de pildă, transfigurări ale valsului la Silvestri şi Lazăr sau ale menuetului
şi landlerului la Lipatti).
În ton cu emanciparea parametrului ritm la Stravinski, Bart.ok sau Prokofiev, ritmica
percutantl devine o constantă de limbaj şi în muzica românească. Ostinatouri ritmico-armonice sau izoritmii sunt angrenate, de pildă, pentru a parodia diverse stereotipii de acompaniament: de taraf (,.Dansul ţigănuşilor" din La piaţd de Jora), de vals
pe başi falşi (,.Balul reangajati}or" din tripticul Din clitdnie de Constantinescu), de marş
militar (,,Capriccio militare" din Divertismentpentru orchestro mică, 1934, de Mihalovici).
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Sunt activate de asemenea polimetria orizontali, diverse poliritmii, în general inspirate
din folclor şi subsumate sferei expresive giocoso.
în plan intonational, se remarcl tendinta generall de depllşire a cadrului tonal.
Modurile cromatice (cu secunde mmte) sunt preferate pentru a evoca zona de interfercntl
rural-urban, balcanismul, orientalwnul, dar se optează şi pentru alte structuri, precum
modul ton-semiton (Rogalski, Constantinescu, Mihalovici). Multivocalitatea, orientatA
spre tratarea cât mai diversă a substanţei melodice modale, convergentl sau divergentl
fatl de aceasta, mizeazll adesea pe poliwlenta functionall a configuraţiilor modale - la
Iora, Lazlr, Constantinescu, Silvestri, Mihalovici, Lipatti (Firea, 2002, pp. 147-148).
Conceptille neoclasice sUDt de asemenea cât se poate de caracteristice muzicii româneşti interbelice (Lazăr, Mihalovi.ci, Lipatti, Socor, Silvestri, Todutl, Jora), revigorând
în special formele baroce sau timpuriu-clasice: fuga, preludiul polifonic, tocata,
invenţiunea, suita, forme concertante anteclasice ; în tipare arhitectonice „vechi", polifonia e reactiwtA pe noi baze sonore (Negrea, Preludiu şi Fugd pentru cvartet fk coarde
op. 3, 1920; Vancea, Preludiu, FuglJ şi TocaliJ pentru pian, 1926; Lazăr, Concerto
grosso nr. I op. 17, 1927 ; Concerto di camera pentru baterie şi 12 instrumente op. 24,
1934; Mihaloviei, Preludia şi lnventiune pentru orchestrd fk coarde op. 42, 1937;
Silvestri, Preludiu şi FuglJ (Tocata) pentru orchestro, 1938/1955). Deşi predominl spiritul neobaroc, sunt create şi sugestii neorenascentiste (TodutA, Psalm 23 pentru cor a
capeUa , 1937; Psalm 97 pentru cor mixt şi orgll, 1938; Psalm 133 pentru cor mixt,
soli şi orchestro mare , 1939) sau unele trimiteri la clasicism (Lipatti, Concertino fn stil
clasic pentru pian şi ordiestrd de camerei op. 3, 1936 ; Suita în stil clasic pentru orchestro de coarde, 1936).

Pentru vizualizarea imaginii,

vă rugăm să consultaţi

volumul nr. 5 al

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la
Editura Polirom în anul 2020

şi

poate fi

achiziţionat

de aici:

https://www.polirom.ro/web/polirorn/carti/-/ carte/73 88.

Dinu Lipatti

Reevaluarea patrimoniului bizantin de către compozitorii interbelici dezwltl, în
muzica romineascll, o dimensiune complementarll celei fulclorice, chiar dacii mai puţin
vizt"bill, mai subtili. Dorinţa de a nu denatura melosul psaltic se reflectă în soluţii
componistice neoclasice şi într-o austeritate a mijloacelor tehnice, armonice în special.
Ambianţa

modall bizantini. este tratatA preponderent polifonic, printr-o scriiturl adesea
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imitativă, de tip fugato , căreia fluctuaţia treptelor şi simbioza dintre diatonismul şi
cromatismul ehurilor bizantine îi imprimă un caracter tipic sintezei Orient-Occident.
Un gest modern îl reprezintă învestirea instrumentală a unui tip melodic eminamente vocal.
Tradiţia instituită în creaţia corală de Georgescu Kiriac prin Liturghia psaltică este
continuată în sfera instrumentală şi vocal-simfonică. Înainte de 1945, se remarcă în
principal Două studii de stil bizantin pentru trio de coarde (1929) şi Sonata bizantină
pentru violoncel solo (1940) de Constantinescu; Cvartet bizantin (1931) de Vancea;
Divertisment sacru (1933) şi Recviem românesc (1943) de Drăgoi.
În spaţiul românesc interbelic nu s-a manifestat vreun interes special pentru atonalismul şi serialismul dodecafonic promovate de corifeii noii şcoli vieneze, Arnold Schonberg,
Alban Berg şi Anton Webern. Pe lângă deja amintitele apropieri ale lui Enescu de
expresionism, pe orbita acestei estetici s-au înscris doar izolat apusuri ale compozitorilor
români, până în 1945. Ilustrative sunt, de pildă, două lucrări de Silvestri, Cântece de
pustiu pentru pian şi Cvartetul de coarde nr. 2, ambele compuse în tensionatul an 1944.
Socor, format la Leipzig sub îndrumarea lui Sigfrid Karg-Elert şi a lui Hermann Grabner,
a cochetat în anii 1930 cu atonalismul - mai evident în Sonata pentru pian (1932) şi în
Concertul de cameră pentru 7 instrumente ( 1936), acesta din urmă deloc străin de
Simfonia de cameră (1906) a lui Schonberg -, urmând ca în noua conjunctură politică
de după război, la care a aderat cu entuziasm, ca membru militant al Partidului Comunist,
să compună primele cântece propagandistice de la noi (Vancea, 1978, p. 126).
Semnificativă este de asemenea formarea a doi compozitori din România în spiritul
avangardei vieneze, direct la sursă. Norbert von Hannenheim (1898-1945), originar din
Sibiu şi care a studiat la Berlin cu Schonberg (între 1929 şi 1931), a fost considerat de
presa germană a timpului „cel mai tipic reprezentant al şcolii schonbergiene", apreciat,
de pildă, pentru „radicalismul" Concertului pentru pian nr. 2 (1932) (Firea, 2002, p. 239).
La rândul său, Filip Herşcovici/Philip Herschkowitz (1906-1989), etnic evreu din Iaşi,
i-a avut profesori la Viena, în particular, pe Berg (1928-1931) şi Webern (1934-1939).
Ca alternativă la prigoana nazistă a acelor ani, inclusiv la regimul politic de aceeaşi
factură din România, a emigrat în Uniunea Sovietică unde, în deceniile postbelice, a
predat underground tehnicile şcolii vieneze unor discipoli ca Edison Denisov, Alfred
Schnittk:e sau Sofia Gubaidulina.

Ingerinţe

ideologic-totalitare în muzica românească
de până în 1945
Încă din anii 1920 era vizibilă, în mediul muzical autohton, ascensiunea unor idei rasiste,
precum aceea că folclorul românesc ar proveni - sau ar trebui să provină - din „adevă
ratul sânge al neamului nostru" (Costin, 1920, p. 110). O radicalizare a atitudinii privind
„puritatea" românească şi „pervertirea" acesteia prin elemente „străine" s-a produs în
contextul afirmării mişcării fascist-legionare. Mai cu seamă în anii 1940-1941, când
aceasta a deţinut puterea politică, viaţa muzicală a fost bulversată de vânarea influentelor evreieşti, de „românizarea" agresivă a instituţiilor muzicale, a personalului interpretativ, a repertoriilor (Sandu-Dediu, 2017, I, pp. 60-84). În timp ce opera O noapte
furtunoasă de Paul Constantinescu era repudiată pe motiv că autorul ei ar fi fost „metis
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iudeo-bulgar" (Nicolae Bogdan, citat în Cosma, 2017, p. 406), montarea unei opere
istorice care trimitea, mai mult sau mai puţin voalat, la „modelul" legionar avea un
succes de presă şi, din păcate, şi de public asigurat - cum se pare că a fost punerea în
scenă din 1941, la Opera Română din Bucureşti, a operei Alexandru Lăpuşneanu de
Alexandru Zirra (Cosma, 2017, p. 551). Ironia face ca „evreul" Constantinescu să fie
perceput ca legionar de comunişti, după 1945 (pentru vina de a fi orchestrat câteva
marşuri legionare).
Antisemitismul s-a infiltrat agresiv şi în scrisul despre muzică al anilor 1940, ,,iudeii"
fiind învinuiţi de „contrafacere inertă, jalnică parodie, trup fără suflet" în creaţia românească (Romeo Alexandrescu, citat în Sandu-Dediu, 2017, I, p. 67). Anihilarea duşma
nului astfel inventat promitea o iluzorie şi absurdă rezolvare a problemei „naţionalităţii"
muzicii autohtone, a purităţii sale etnice.

*
Privită în ansamblu, această lungă şi lentă ascensiune a muzicii româneşti din secolul al XIX-lea până la finele celui de-al Doilea Război Mondial, bazată pe acumulări şi
decantări, a atins în perioada interbelică mult visatul nivel european, creând astfel
premisele unor fenomene muzicale de certă importanţă în spaţiul românesc postbelic.
Totodată, a sedimentat şi câteva dintre clişeele care au jalonat decenii la rând muzica şi
muzicologia românească. Dintre acestea, paradigma na/ionat-universal a fost, fără
îndoială, cea mai longevivă şi mai influentă, cu consecinţe până în prezent.

