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Muzica

românească postbelică
Valentina Sandu-Dediu

Izolaţi după

Cortina de Fier

O călătorie imaginară în acea parte a Europei aflată în deceniile postbelice după Cortina
de Fier dezvăluie mai multe similitudini în istoria, ideologia şi estetica muzicilor practicate aici, într-o zonă izolată de Vestul european, de restul lumii în general (Sandu-Dediu,
2016). Inevitabilă este referirea la realismul socialist, inventat şi consacrat de Stalin şi
Jdanov în URSS, impus după 1944 în toate celelalte ţări comuniste. Dezbaterile pro şi
contra ideii de "naţional" în muzică - cu toate nuanţele legate de transpunerea creaţiei
orale (folclorică sau bizantină) în partituri moderne - au de asemenea multe accente
comune în aceste ţări. La fel şi în cazul asimilării dinspre Occident, cu destulă dificultate, dar cu entuziasm, a ideilor avangardei muzicale. Mulţi dintre tinerii compozitori
care debutează în anii 1950-1960 pornesc de la modelele neoclasice propuse de profesorii lor şi devin avangardişti, rebeli faţă de direcţia oficială a realismului socialist,
impusă prin şi controlată de uniunile de creaţie. Nu este deloc întâmplător faptul că
aceşti tineri aparţin generaţiei-lider în avangarda europeană şi americană (sunt născuţi
spre finalul anilor 1920 - începutul anilor 1930). Dincolo de limitările ideologice şi
politice ale regimurilor comuniste, acelaşi Zeitgeist al compoziţiei postbelice experimentale planează asupra lui Pierre Boulez (1925-2016) şi Krzysztof Penderecki (n. 1933),
Edison Denisov (1929-1996) şi Karlheinz Stockhausen (1928-2007), Alfred Schnittke
(1934-1998) şi Luciano Berio (1925-2003), Gyorgy Ligeti (1923-2006) şi Mauricio
Kagel (1931-2008). Următoarele generaţii continuă să se poziţioneze faţă de modernul
radical sau moderat, explorând postmodernismul şi intrând treptat pe scena internaţio
nală, mai ales după 1990. Desigur că asemenea generalizări trebuie de fapt nuanţate.
Chiar dacă peste tot observăm discuţii şi reevaluări ale dihotomiilor tradiţional-modern
(nou), naţional-universal, fiecare ţară are particularităţile sale, fiecare compozitor îşi
rezervă dreptul de a nu se alinia toată viaţa la un singur curent stilistic.
Mulţi muzicieni pornesc de la modernitatea sau avangarda interbelică, de la tehnici
de compoziţie formulate de Bela Bart6k ( 1881-1945), Igor Stravinski ( 1882-1971), Dmitri
Şostakovici (1906-1974), Karol Szymanowski (1882-1937), George Enescu (1881-1955)
sau Alois Hâba (1893-1973) şi încearcă să fuzioneze idei extrase din muzici orale, tradiţionale, autohtone cu procedee matematice, abstracte. Privesc cu jind către curentele
muzicii occidentale, dodecafonismul şi serialismul fiind cele mai seducătoare ; vin apoi
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cu putere asupra acestor tineri de după Cortina de Fier idei din aleatori.am, din teatrul
instrumental, muzica concret! fi electroni.el, spectralism. minirnaUsm. neoromantism,
postmodernism etc.
Ceea ce diferi - tn unele cazuri într-o manieri spectaculoasl - este puntea stabilitl
între o tari com.unistl şi restul lumii occidentale. Cazul fericit rlmAne cel al polonezilor, graţie festivalului Toamna Vaqovianl, care îi mce cunoscuţi pretutindeni. 'lbtodatl,
lumea muzicall occidentall DU îi poate ignora pe comJ)O'Litorii sovietici (cu toate restticţiile de circulatie tn afara granitelor, impuse acestma acul), fie şi pentru el provin
dintr-un colos care e preocupat nu doar de puterea politicl, dar şi de propaganda cultumll. Cei mai buni ambasadori (pentru muzica din Rusia, Ucraina, Estonia, dar şi din
Ungaria sau Croaţia) se dovedesc a fi compozitorii emigraţi tn Vest fi stabiliti acolo,
majoritatea în Germania. Mai puţin privilegiaţi sunt rominii, rlma1i într-o obscuritate
pennencntl, datoratl în principal duritlpi regimului de tip stalinist instaurat dupl al
Doilea RAzboi Mondial, iar apoi, în deceniile 1970-1980, lui Nicolae Ccau1cscu..

Realism socialist şi modernism, "naţional" şi „universal"
Istoria muzicii postbelice din Rorn!ioi• este în primul rind marcată de realismul socialist
al anilor 1950, care reteazi. brutal avântul modernist al compozipci interbelice (SenduDcdiu, 2002/2006). Compozitorii deja comacrati (Discuţi tn jur de 1900) 00lltinuA fie
să scrie o „muzici de sertar", deloc sau rereori cântată, fie sll. se adapteze noului peisaj
şi cerintelor propagandistice impuse de Uniunea Compozitorilor (reorgamzată radical,
dupl ce fusese lnfiintatl tn 1920 ca Societatea Compozitorilor Români). De pildl,
tematica sacri este menpnutl într-o umbri voitl de ideologia ateistl a regimului. Paul
Constantinescu (1909-1963) w. asista la primele audiţii ale creaţiilor sale Omtoriul
biQmtin de Crtlciun (1947) şi Oratoriul bit.antin de l'afti (1943, revizuit în 1948), dar
aceste doul momunentale partituri, deşi tiplrite de prestigioasa edituri germani Blrenreiter
(1969-1971), wr rlmAne practic necunoscute publicului pini dupl 1990.
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Nici Recviemullu.i Sabin Drllgoi (1894-1968) sau cel al lui Marţian Negrea (1893-1973)
nu au o soartl mai fastA (ambele sunt scrise în 1957). Asemenea Recviemului lui Dr!goi,
a doua Simfonie (1955) a lui Sigismund 'Ibdutl (1908-1991) este dedicat! morpi lui
Enescu. Dacă mixtura evidentA de elemente populare (teme din colinde) şi psaltice era
specificl lui Dr!goi, Todutl prcferll investigarea muzicii religioase în modalitlti subtile
şi nedeclarate în titlu (insistenta pe isoane, unisoane, heterofonii). De asemenea, datl
fiind apartcncnta lui Todutl la confesiunea greco-<:a.tolicl, sursele sale muzicale vor
proveni din aceastl direcţie. în numeroase dintre lucrllrile sale instrumentale, compozitorul, care a marcat profund cvolutia muzicii clujene, opereazi o sintezl moderni,
uneori cu conotatii neoclasice (prin rigoarea ti parfumul istoric al formelor ti genurilor
abordate), între diverse tradiţii orale, sacre sau folclorice.

Pentru vizualizarea imaginii,

vă rngăm să consultaţi

volumul nr. 5 al

Enciclopediei imagh10riilor din România. Volumul a fost publicat la
Editura Polirom în anul 2020

şi

poate fi

achiziţionat

de aici:

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

Problema pe care şi-au pus-o mereu, uneori obsesiv, compozitorii români a fost aceea
unui „specific naţional" în muzica lor. A-l defini prin apelul la muzicile
tradiţ.ionale autohtone a însemnat, în tot secolul XX, un fascicol de posibilitlţi oferite
compozitorului, în funcţie de ideologia dom.i.nantli în societatea mroAneascll şi de opţi
unile individuale. Enescu a oferit primul exemplu coerent: asiroiJhd arhitecturile şi
tehnicile de scriitură consacrate în tradiţia european§, a avut totodată intuiţia alt.or mne,
de la folclorul imaginar (ilustrat prin expresia „în caracter popular") la heterofonie. În
perioada interbelicA, majoritatea contemporanilor d.i citează şi prelucreazll melodia
folclorică (auzită, culeasă 1i transcrisă) şi instaurează astfel principii de combinare a
tonalitAţii cu modurile populare rc>mhetti sau, mai rar, cu cele psaltice. Generaţia
afirmată în aceastl perioadă continuă şi dupll 1950 - prin modalităţi diverse - integrarea
intonaţiilor preluate din tradiţii orale autohtone în genuri şi forme clasico-romantice. De
pildl, în Simfoniile şi Sinfonietele sale, Mihail Andricu (1894-1974) propune un stil
neoclasic transparent, cu melodii lirice, accesibile şi armonii rafinate, care lasl sl1 se
întrevadă spiritul său francofil. în cazul câtorva dintre colegii săi de generaţie, anii
a

exprimării
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1950-1970 vor dezvllui drumul de la sugestia folclorici într-o manieri diatonicl spre
cromatizarea tot mai intensl a discursului muzical, în unele cazuri pâol la dodecafonia
de ttadipe schlmbergianl. Interesant rlm!ne acest traseu, mai pronuntat modernist, care
îi apropie pasager pe mai vârstnicii compozitori ai epocii - Mihail Jora (1891-1971),
Ludovic Feldman (1893-1987), Zeno Vancea (1900-1990), Tudor Ciortea (1903-1982),
chiar pe fo&tii reprezemanti ai realism.ului socialist, precum Matei Socor (1908-1980)
şi Alfred Mendelsohn (1910-1966), sau ai „realitlplor comuniste", pi:ecum Gheorghe
Dumittescu (1914-1996) - de aspiraţiile tinerilor colegi, exponenţi entuziasti ai muzicii
noi, universale.
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Zeno Vancea

O fuziune întte neobaroc 1i tematica f.olcloricl o întAlnim în unele piese ale lui Ciortea
(Concertul pentru orchestră de coarde, 1958), compozitor ce debutase târziu, la 42 de
ani (dupl studii comerciale li de drept), asemenea lui Ludovic Feldman (violonist, o
vmne concertmaistru al Filarmonicii bucute§tene), care începuse sl scrie muzici în
jurul vârstei de SO de ani. Orientarea creatoare a celor doi, provenind din surse stilistice
diverse, se va îndrepta treptat spre dodecafonism. lndeosebi oppUDCa lui Feldman (a se
vedea Variapunile simfonice, 1966) rlm4ne consecvent ata1ată tehnicii lui Amold
Schonberg (1874-1951), atitudinea sa mai degrabă avangardisti cali&indu-1 drept

exccntti.c printre colegii de gencratie (Dcdiu, 1990, p. 93).
Dupi 1950, semnificative sunt de asemenea schimbkile din creaţia celor mai pro~
minenţi compozitori romani interbelici, allturi de George Enescu : Mihail Jora şi Paul
Constantinescu. fora traseazl cu o mini tncl neîntrccutl de maestru coof'JgUJllţia genului de lied romanesc şi exploreazl mai atent zonele cromatice, uneori expresioniste ale
discursului muzical (baletul lntoarcerra din ad4ncuri, 1959). Această tnclrcare de
cromatisme DU imeamnl tnal nici la fora, nici la Constantinescu apropierea de dodecafonic care, practic, nu îi intereseazl pe cei doi. Jn schimb, vor diwnifi.ca scriitura bazatl
pe moduri cromatice (extrase din surse fblclorice sau bizantine), într-o muzici perfect
convingltoare, inspiratl, modeml şi astlzi (cum este ultima lucrare a lui Constantinescu,
Triplu concert pentru vioarlf, violonct!l, pum fi orchestrl, 1963).

238

IMAGINAR ŞI PA:l'RIMONIU ARI'.ISTJC

Dintre discipolii 1i mai tinerii lor colegi, unii studiazl la Moscova, împrietenindu«:

cu colegii Schnittke, Denisov, Sofia Gubaidulina: Tl'beriu Olah la clasa lui Plwel Mcsuer
(1931-2005), TheodorGrigoriu§i.AnatolVientlaceaaluiAnmHaciaturian(l903-1978).
Se întorc tn Rominia. la finalul anilor 1950, nicidecum tndoctrinap de ideologia oficiali,
dar cu o solidl bazl componist.id, pe cuc o vor rafina amturi de colegii lor provmip
de la clasele de compozipe ale Conservatoarei.or din Bucureşti. 1i Cluj. Aatlel, Anatol
Vieru (1926-1998),

Ştefan

Niculescu (1927-2008), Tiberiu Olah (1928-2002), Myriam

Marb6 (1931-1997), Dan Constantinescu (1931-1993), Aurel Stroc (1932-2008) şi clujeanul Cornel Ţlralm (D. 1934) YOr alcltai. un grup compact, unitar, traversat de aceleqi
interese pentru muzica noul. Sursele studiate de ei cu pasiune 11unt modernitatea lui
George Enescu din ultima sa lucrare (Simfonia de camad, 1954). muzica lui Bart6k,
Scll6Dberg 1i a discipolilor sti, Hiodemith, Measiaen, Stravinski (în mlsura în cue este
posibil contactul cu partiturile acestora, dificil de procurat).
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în interiorul acestui tanlr grup existl o solidaritate aparte :

sunt

prezenp la toate

audiţiile lucrlrilor vreunui coleg, pc care le discutl apoi ore întregi.

sau experirncmteazl
serialismul în tbrmule inedite, tn care cenzura eateticl - membrii biroului de muzicl
simtbnicl de la Uniunea Compozitorilor - sl nu poa1I numlra primele 12 sunete cromatice din partituri. latl ce TCJatcazll'. Ştefan Niculescu despre poziţia comisiei de muzicl
simtbnicl li de camcrl în anii 1960. care hotlta difmarea 1i retribuilea lucrlrilor:
Erau, în general, respinse cu vehemenll, lucrlrile în c:ue se glaeau „urme" ale sistemului
dodecafonic clasic, singurul cunoscut tnttuc!tva de comisie. Pentru stabilirea unui asemenea .picat de moarte", comisia nvmlla aimpliat sunae1c cromatice clmlr-o linie mc1odicl
fi daci rezultatul c:m 12, putitum em 11:igmatiratl cu gma ac:mape de fomaliam. Nu ac
Jtia tncl cliferm&a dintre doclecafonie 1i serialism. cei doi termeni desemnAnd, peDlrU multi,
aceeaşi realitate (Sava, 1991, p. 41).
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Interesantă este plasarea tipului de serialism românesc în contextul mondial : poate
fi mai degrabă comparat cu ceea ce întreprindea Milton Babbitt (1916-2011) în SUA
decât cu serialismul integral al unui Boulez sau Stockhausen din muzica europeană,
bineînţeles, ca o manifestare de Zeitgeist, iar nu ca o dorinţă expresă de sincronizare la
curentele existente în lume, practic prea puţin cunoscute în România. Aceşti tineri sunt
doar sporadic programaţi în viaţa de concert şi mai degrabă marginalizaţi într-o societate
care încurajează cântecul de mase şi exprimarea accesibilă, folclorică. Din păcate, nu
sunt lăsaţi să participe la festivaluri occidentale (ca cel de la Darmstadt) şi nici măcar
la Toamna Varşoviană, decât după 1965, atunci când recunoaşterea internaţională vine
prea târziu şi prea palid pentru ei. Trebuie însă remarcat că toată această grupare nu
reprezintă global o generaţie : compozitori de aceeaşi vârstă preferă o altă linie estetică,
aceea postenesciană, în sensul unei moderaţii între vechi şi nou, al echilibrului între
tradiţia simfonică universală (mai cu seamă franceză) şi principiile folclorului românesc.
Este vorba de Theodor Grigoriu (1926-2014), Carmen Petra-Basacopol (n. 1926), Pascal
Bentoiu (1927-2016), Radu Paladi (1927-2013), Nicolae Beloiu (1927-2003), Wilhelm
Georg Berger (1929-1992), Dumitru Capoianu (1929-2012), Felicia Donceanu (n. 1931),
care vor promova cu consecvenţă atitudinea unui modern moderat.
Distincţia dintre modernul radical şi modernul moderat (Danuser, 1984, p. 292) are,
desigur, limitele sale: bunăoară, generarea matematică a modurilor îi apropie pe „radicalul" Anatol Vieru şi pe „moderatul" Wilhelm Georg Berger. În ansamblu însă, o mai
accentuată preocupare pentru accesibilitate îi marchează pe creatorii reprezentativi
pentru cea din urmă direcţie. O precizare se impune aici: primul grup, acela al modernului radical, va genera mai degrabă urmaşi decât cel al „modemului moderat", fie
pentru că mai tinerele generaţii vor fi permanent atrase de experiment, de nou, fie
pentru că ele vor trece pe la clasele de compoziţie din Conservatorul bucureştean ale
unor Ştefan Niculescu, Aurel Stroe, Tiberiu Olah, Anatol Vieru, Dan Constantinescu,
Myriam Marbe - profesori timp de decenii la catedra de compoziţie din Bucureşti - sau
a lui Cornel Ţăranu de la Cluj. Pe de altă parte, conducerea Uniunii Compozitorilor şi
Muzicologilor din România (după 1954, lui Matei Socor îi urmează Ion Dumitrescu,
care rămâne preşedinte până în 1977) îi susţine cu părtinire pe modernii moderaţi, Ion
Dumitrescu fiind, la rândul său, tradiţionalist şi privind cu dezaprobare experimentalismul avangardei. În acest fel, dacă „radicalii" au creat discipoli, ,,moderaţii" au beneficiat de atenţia Uniunii în promovarea mai asiduă a creaţiilor lor.

Idei provenite din tradiţii arhaice, din tehnici ale muzicii noi
occidentale şi din concepte interdisciplinare ale gândirii
europene de avangardă
Revenind la citatul din Niculescu de mai sus, trebuie spus că serialismul nu a constituit
pentru generaţia sa decât o modă pasageră, cu excepţia lui Dan Constantinescu, care a
practicat consecvent, în anii 1960-1990, tehnici seriale (Concertul pentru pian şi orchestră de coarde, 1963), împletite uneori cu elemente de scriitură aleatorică (acestea din
urmă mai cu seamă în sfera ritmică, precum în Trio pentru pian, vioară, clarinet şi
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pereu/ie, 1964). Însă această „modă" era, pe de o parte, investită cu semnificaţia unui
protest (disimulat, discret) faţă de naţionalismul muzical-folcloric care guverna discursurile oficiale, iar pe de altă parte, ţintea către sincronizarea dorită a compoziţiei româneşti
cu avangarda occidentală. La sfârşitul anilor 1950, serialismul era muzica reprezentativă
a Occidentului. Preluarea unor elemente din această muzică, fie ca tehnică, fie ca spirit,
indică preocupările compozitorului în a găsi un mijloc de evadare din regula realist
socialistă ce guverna acele vremuri. La o sumară investigare a schiţelor de compoziţie
ale lui Dan Constantinescu, se observă de altminteri acribia cu care este determinat
materialul sonor preformat (Stockhausen, 1963), în sensul rigorii ce defineşte scriitura
serială.

Studiile muzicale temeinice, asociate cu pregătirea în matematici superioare, cu
lecturi riguroase de lingvistică, structuralism, semiotică, în general cu un orizont cultural cuprinzător, mereu împrospătat cu noile tendinţe din gândirea europeană şi americană, au constituit câteva motive pentru care generaţia născută înjur de 1930 a marcat
reperele hotărâtoare ale muzicii postbelice româneşti din secolul XX. Dacă George
Enescu a proiectat muzica românească în modernitatea europeană, fără a fi fost egalat
sau direct urmat de compozitorii români născuţi în jur de 1900, tinerii care debutează
în finalul anilor 1950 vor desăvârşi racordarea unei culturi muzicale marginale la modelele occidentale.
Constantinescu, Marbe, Niculescu, Olah, Stroe, Vieru sunt totodată atenţi la configurarea unor voci distincte, ,,româneşti" în compoziţie. După faza folcloristică simplistă
a anilor 1950, impusă de realismul socialist, lumea muzicală începe să vorbească tot
mai des, în anii 1960-1970 (aşa cum se reflectă în publicaţiile vremii, inclusiv în Muzica ,
revista Uniunii Compozitorilor) despre rafinarea, ,,transfigurarea" surselor folclorice în
compoziţia modernă. Pe această linie, tânăra generaţie combină ingenios idei extrase
din cercetările etnomuzicologice (moduri populare, scriitura heterofonică, ritualuri folclorice, sisteme diferite de acordaj) cu tehnici adoptate din matematică, logică, lingvistică şi chiar din informatica aflată în zorii istoriei sale. Să ne oprim la câteva exemple.
Pentru compoziţia lui Niculescu, punctele de plecare importante sunt creaţia lui
Enescu, Bart6k, Stravinski, Paul Hindemith (1895-1963), Olivier Messiaen (1908-1992),
Anton Webern (1883-1945), dar şi anumite muzici tradiţionale autohtone. Mai precis,
acea tehnică extrasă din cântul bizantin - a isonului, nota lungă menţinută pe parcursul
unei melodii, existentă în culturile monodice, precum cea greco-orientală - devine o
marcă a stilului niculescian în anii 1970, alături de scriitura heterofonică (în piesele
simfonice Ison I şi Ison II, 1975-1976). ,,Nimeni nu a sesizat atât de clar ca Ştefan
Niculescu potenţialul ideatic şi memetic al termenului heterofonie. [...] Definiţia porneşte
de la «suprapunere de melodii asemănătoare», [...] în final ajunge la formula «suprapunerea temei şi a variaţiunilor sale»" (Dediu, 2015, p. 27). Acest tip de scriitură a creat
o modă de nestăvilit în compoziţia românească a ultimelor trei decenii din secolul trecut,
poate echivalentă doar cu impactul ideilor lui Aurel Stroe despre clasele de compoziţii
şi morfogeneză.
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Ceva mai târziu, Simfonia a III-a concutantd Cantos (1984) anuntl un punct important pe linia transformlrilor muzicii noi romAne1ti dinspre cromatic (anii 1960) inspre

diatonic {anii 1970-1980). Melodia este 1111veranl, ,,i§i trage seva din vechea noutrl
culturi bizantini, precum fi din alte culturi traditionale (artl folclorici, gregoriaol,
extraeuropeanl etc.), propunându-şi astfel un fel de cecumenism. sau o armonie între
muzica din Est §i cea din Vest" (Sava, 1991, p. 246). 1n fine, dupl 1990, preocuparea
majori a lui Niculescu s-a concentrat asupra exprim.mi muzicale a sacrului (lnvocatio
pentru 12 voci, 1989; Axion pentru cor de femei şi sa,wfon, 1992 ; Psalmul pentru
1ase voci, 1993 ; Simfonia a IV-a Deisis, 199S; Simfonia a ţta Litanii la plinirea vremii, 1997), culminADd cu impresioDantul Pomenire, un recviem rom4Msc (2003).
1n ceea ce npriwşte pe Tiberiu Olah, în anii 1960 acesta cxploreazl muzicile orale
tradiţionale (în special din 1ransilvania) fi propune un ciclu de cinci luairi, care iau
ca model de esenpalizare fi &lefuire a motivului folcloric sculpturile lui Constantin
Brâncuşi (de exemplu, în sonata pentru clarinet solo PasdMa mmastriJ, 1963 ; SpoJiu şi
ritm pentru 3 grupe instrumentale perr:upe, 1964; piesele simfonice Poarta s/Jrutului , 1965, ~i Masa tdcerii 1967). Î§i configurcazl un sistem armonico-polifonic imediat
iecognoscibil, primr-o filtrare persODall a sistemului modal folcloric, idei de verticalitat.e sonori extrase din şcoala vienezl (mai cu seamă Anton Webem) 1i complicatele
suprapuneri heterofonice din partiturile lui Enescu. Treptat, în anii 1970-1980, se cristali7.eazl 1n muzica lui Olah alte idei de fond 1i limbaj. existente de altminteri în germene
1n lucrlri anterioare. Prin ciclul Annonii, compozitorul continui sl fie preocupat de
multidimensionalitatea spaţiului sonor, imagiobd structuri care se pot suprapune fie cu
ele însele, fie cu altele. Pentru aceasta, el experimenteazl cu elemente simple, vechi,
elementare, ca trisomll major oi pentatonia.
Daci admiraţia sa pentru clasicii vienezi ar constitui un argument suficient (Simfonia
a III-a DaciJ treci rdul Selenei, 1989, este compusl pe motive din Sonata Lunii de
Ludwig van Beethoven 1i este urmatl de un concert de saxofuane intitulat Obeli&c pe•
tru ffl>lfgang Amadeus, 1991). atunci ~le partituri olahiene ar putea fi definite drept
postmodeme. ~ colegilor de generatie, Olah Dl1 agiea de fapt sl fie inclus în

u
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orientarea postmodeml, iar privirea anmcatl de acesta spre trecutul muzical este mbtil!l,
potcntatl de cxperi.entele sale cu muzica de film (partitura la .RiJscoala, 1965 ; I.uchian,
1967: Mihai Viteazul, 1971; Osanda, 1976 ş.a.) 1i de talentul său armonic.
Stlrşitul anilor 1960 ÎDSeJ!rnn5 pentru Olah, Niculescu şi colegii acestora preocuparea
mai a()()el)tuatl pemru gbirea unei 1brmule de elprimare pemona]l. ÎO cazul lui Myriam Marb6,

solup.a pare a fi ritualul fulcloric reconstruit într-o piesl corall, conceputl cu mijloacele
sonore ale avangardei ti cu tehnici aleatorice. Ritual pentru setea piJmlinlUlui, pentru
7 sau 14 l'Od, cor mponsorial, perr:uJie (1968) pomqte de la obiceilll popular al cal<mm11lui,
care invoci ploaia în vremuri de IICCCII• .Accentul pus pe expresia cuvhtului, a dr.cJarnaliei,
aunosfera seJWmll, poetici - toate acestea rezultl din recreuea ritualului, îmr-o manieri
arhaizantl şi modeml totodati. În compozit:file lui Marbe (Conan de clavecin, 1978;
Le temps inevitable pentru pian , 1971, trioul Trommelbass, 1985), ,.timpul lung" apare ca
o t.crnl preferati, sugerat! de genul fulcloric al doinei, în sistcmul ritmic parlando-rubato,
oferind în deceniile urmltoare surse de inspiraţie pentru mai tinerele compozitoare, şi
nu munai pentru cele care au absolvit cursurile de compozitie la clasa ei.
înrolat de foarte tAolr în rândurile Partidului Comunist, Anatol Vieru semneazl
cAteva cântece de masă în anii 1950, pentru ca apoi, în paralel cu studiile m la Moscow,
atitudinea sa sl se schimbe. Va r!lrnAne tot restul vieţii departe de viata publici, politici,
§i angajat în avangarda muzicii rom.incşti. Personalitate nonconibrmistl, cu un gust
aparte pentru ironie, grotesc şi satiri, Viem şi-a transmis p~rile despre lumea tnconjudtoare în majoritatea operelor sale ( Iona , dupl Marin Sorescu, 1976 ; Praznicul
calicilor, dupl Mihail Sorbul, 1980; llltuMle t)le, ultimele o~. dupl Mihail Bulgakov,
1995), a experlmemat insolite modalitl1i de a crea muzici de camerl (Muzici pentru
Bacovia şi Labiş: 16 piese grupate in trei cicluri de piese vocal-camerale, care pot fi
cântate fie independent, fie în variante combinatorii indicate de compozitor în prefaţa
partiturii, tiplritl la Editum Muzicali, 1967) !JÎ a revenit la suflul şostakovician în unele
dintre cele şapte simfonii ale sale. ÎO. lucrm individualizate, versatile (de fapt, trepte
ale unui edificiu profund organic), Vieru propune un model matematic extras clin teoria
mulpmilor; pe bua acestuia, creeazl şi dezvolt!l moduri (Concert pentru violoncel,
1962), apoi arcuieitc inedite funne muzicale - de „cl.cpsidri" (Sonnenuhr, 1969), ,,sită"
(Sita lui Eratostene. 1969), .,ecran" (F.crrm pentru orchutr4, 1971), .,psalm" (Psalmul
din Simfonia a II-a, 1972 ; Psalm pentru orchestră, 1993).
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Colegul slu mai t:ânlr, Aurel Stroe, s-a concentrat permanent pe fundamentarea
logico-matematici a compoziţiei. Preocuparea pentru formalizare se dovedeşte a fi o
constantă încă de la piesa simfunică ce i-a adus recunoaşterea, Arcade (1962), o aplicaţie a şirului fibonaccian în muzicl, în trasee sonore geometrizate, vizualiz.ate ca
„arcade". Stroe se 111l111iră printre pionierii utilizării computerului ca „asistent" al
creapei muzicale; folosit paiţia1 în cantata Numai prin timp poate fi timpul cucerit
(1965, pe versuri de T.S. Elliot), calculatorul participă la întregul proces de compozipe
din Laude I şi Lawk li (1966, 1968), doar parţial în Canto I (1967). După 1970, Stroe
se va îndrepta spre fondul arhaic al culturilor orale şi al sistemelor de acordaj (într-un
fel de „folclor planetar", audibil mai ales în concertul pentru vioară CQpricci et Rllgas,
1990), se lasl sedus de idei ştiinpfice contemporane datoritll lecturilor din Rene Th.om,
Ilya Prigogine (teoria catastrofelor, teoria structurilor disipative). Drept urmare, Sttoe
îşi configureazl şi îşi explici propria abordare catastrofico-termodinamicl a compoziţiei :
„muzica morfogenetică" (în Concertul pentru clarinet, 1974, sau în operele din ciclul
Orestiilor, 1979-1985). Teoria informaţiei, factorul aleatoric, procedeele matematice
(clase de resturi, teoria grupurilor etc.), estetica generativl a claselor de compoziţii toate acestea denotă caracterul complex al muzicii lui Sttoe. Indiferent de tehnici şi faze
parcurse, compozitorul nu renunţi, în mod programatic, la gândirea structuralistl (în
CODCertul pentru saxofon şi orchestră Prairie, Prieres, 1994 ; simfonia concertantă
Ciaccona con alame licenz,e , 1995 ; în alte piese simfonice precum Preludii lirice, 1999,
ti Mandala cu o polifonie de Antonio Lotti, 2000), chiar daci o nuanţeazll cu timpul.
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Aurel Stroe

Atitudini de conciliere cu trecutul muzical
Personalitatea componistica a lui Pascal Bentoiu rlmâne în general ataşată de spiritul
enescian, aşa cum se observă din exerciţiile stilistice transformate în completirile unor
partituri de George Enescu (de pild!, Simfonia a N-a, 1934/1996, şi Simfonia a V-a,
1941/1995), dar şi din monografia Capodopere enesciene (Bentoiu, 1986). Totodatll,
din întreaga creape a lui Bentoiu - camerali, concertantă, simfunicl, de operă - se
desprinde opţiunea pentru a scrie muzici în manierl personali, cu permeabilitate la
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spiritul modem al epocii în care trăieşte. Influente folclorice sau din jazz coloreaz!l pe
alocuri un limbaj predominant modal, cvasitonal, cu inserţii dodecafunice, în structuri
de prefcrinţl clasice sau baroce. Este interesant de observat, stdb!ltând parcursul unei
lucriri, modalitatea de migrare de la tonal la serial (Simfonia I, 1965) sau invers
(Concertul pentru vioard, 1958). Opera sa Hamlet (1969, pe libret propriu, dupl Wllliam.
Shakespeare), ale cărei montlri au cunoscut un succes repetat dezv!ll.uie o continuitate
a gândirii simtbnice, dramaturgice, pe linia Woueck-Oedipe. Bentoiu este şi autorul
primei opere radiofonice româneşti (Jertfirea lfigeniei, 1968, după Euripide). De asemenea, revigorează tradipa bufii românească prin Amorul doctor (1964, dupl Moli.ere).
în cele opt simfonii sau în piesele camerale, în lieduri sau în concerte (dedicate pia.mllui, viorii, violoncelului), Bentoiu adoptă uneori, din necesitatea rigorii constructive,
proporpa derivată din şirul lui Fibonacci (Simfonia a IV-a, 1978) sau propune propria
perspectivi asupra scriiturilor moderne şi traditionale (Simfonia a~. 1979): monodie,
heterofunic, polifonie, armonie tonall, atonali, seriali. Compozitorul poate lucra cu
moduri naturale (extrase din folclor) sau cu altele cromatice, strict alcătuite din hexacorduri simetrice şi tronsoane (Simfonia a VI-a Culori, 1985). Temele devin gesturi muzicale pentru ilustrarea unui univers imagistic din care nu lipsesc legături cu alte arte
(pictura, arhitectura, poezia), iar simfonia se poate transforma în draml, în succesiune
de poeme (Simfonia a VIII-a Imagini, 1987, unde se allturl „monodrame" cu personaje
celebre ale literaturii europene - Enea, Lucifer, Ariei, Faust).
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GAndirea muzicall şi gândirea despre muzicil:

iată cele d.oul aspecte ale personalilui Bentoiu, dar şi laturile distincte ale creaţiei lui Wtlhelm Georg Bergcr timp de
patru decenii. Monumcnta.litatea., dimensiunile impresionante ale ansamblului creaţiei
marchează locul particular al lui Bcrger în istoria muzicii româneşti recente. Domeniile
predilecte de exprimare ale compozitorului sunt cel simfunic (24 de simfunii), cameral
(cu aspecte multiple, de la piesa pentru instrument solo la cvartetul de coarde - cu 21 de
apusuri - sau la lucrm cu formaţie variabilii), concertant şi vocal-simfonic. Pe de o
parte, simfonia, concertul, cvartetul de coarde sunt trei lumi distincte (studiate de compozitor şi teoretic, estetic, în circa 15 volume consistente), pe de alta, muzica pentru
orgi şi cea vocal-simfonicil (oratorii, mise, recviem) dezvilluie dimensiunea religioasă
lutenwl a muzicii sale. Un alt atribut esenţial al creaţiei lui Berger ll constituie unitatea
sa, provenită din sinteza operată între fnudarnelllele muzicii baroce, clasice (a formelor
tăţii
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muzicale omofone 1i polifone reapectiw:) 1i actualitatea limbajului modal• .Acest modalism propriu inseamnl descbiderea spre diverse oriemlrl ale secolului XX, repre7.entate
de Paul Hindemith sau Olivier Messiaen, de aerialism (în coralele integral cromatice
sau 1n cele patru l.brme de prelucrare ale unui mod) sau de Bart6k (ln comttuirea si1temului modal pomind de la 1irul lui Fibonacci, de la pmportia de aur).
DiscuJ;ia despre „etos" a fost intemiv reflectatl de compozipa fi muzicologia romtncucl postbelici : illdeosebi Theodor Grigoriu justifici adoptarea modelului l.blcloric
în scriitura modali a muzicii modeme tocmai prin apelul la nop:unea antici de etos,
desemnlnd, în acest caz, expresia pe care o degajl combinaţiile de moduri populare
rmllhefti. Dupl debuturile sale componistice într-un llil fblclorio-neocwic (cwrtctul
de coarde ~ Arge,r rn sus, 1953), Grigoriu 1e intoaroe ,pre ideea lui Enescu de l.blclor
imaginar: DU citat, ci cn:area de melodii „în cancter popular romim:sc" (qa cum era
submtitulatl Sonata a m-a pffltlU pian 1i vioar4, 1926), 1i preia sugestia. scriiturii
hetaofimfoe în Omagiu lui EM.scu (pentru orchestrl, 1960). Ulterior, 1n ami 1980,
ab&tractmrea ~en&ei l.blclorice anterioare U condw:e pe Grigoriu spre o noul perspectivi ampra modurilor, heterofoniei, iSODUlui (ln Collmlna moda/4, ciclu de 12 piese
pentru pian, 1984-1985 ; OODCCitele pentru vioad 1i on:heltrl de camerl Anotimpurils
rombnqti, 1988-1989; 20 Psalmi pentru cor mixt, 1989-1998), toate aceste tehnici 1n
sine neavind nici o semnificatie - declari compozitorul (Marinescu, 1993, pp. 30-31) cit timp nu se coreleul de un anumit ethos.
Dumitru CapoiaDu este atent, la dndul du, asemenea lui Bentoiu, Berger, Grigorlu,
la accesibilitatea muzicii, dez.vlluind totodatl o wrutilitate mai putin obi1nuitl, datorat!
naturii sale nonconl.bnniste, ironice, la fel de con'Yingltoare 1n scriitura dode-eafbniel 1i
1n jazzul simfonic. Autor a numeroae muzici de film (este notorie cola'bor.m:a sa cu
Ion Popescu-Gopo pentru ScurtJJ istorie, scurtmetrajul lncummat cu Palme d'Or la
Cannes, 1n 1957) 1i de teattu, prcferln&ele ale 1e indreaptl spre JDÎ.lcare, ritmici pregnant!, adesea dedusl din jazz, spre culoare on:heat:rall strllucitoare (Variajiuni cinema-

tografice, 1966).
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zoli! expresivi cu totul diferitll se pluead unele dintre piesele camerale

semnate de Capoianu, sau cantata Ca să faci ponmul unei păsări (1968),
pentru orchestrl mare (1977), oratoriul FliJc4ri de

Otemări

'77

,an,e (1984). Conpnutul muzical se
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bazează aici pe felurite tehnici avansate, de la aplicarea muzicală a unor proporţii fibonacciene (în ritm, armonie, melodie) la formule melodice de tip Messiaen, de la armonie atonală (pe alocuri serială) la succesiuni sau suprapuneri de cvarte, în structuri
modale de unde nu lipseşte coloritul românesc (eventual cvarta lidică). La acestea se
adaugă preferinţa pentru rigoarea contrapunctică şi scriitura canonică. lată pluralitatea
opţiunilor unui compozitor ce nu-şi pierde dezinvoltura nici în lucrări abstracte, clar
afiliate muzicii noi (precum trioul Arcuri pentru violă, violoncel şi pian, 1982), nici în
music-hall (Povestea soldăţelului de plumb, 1982), în genul vocal-simfonic (din care
amintim doar tenta postmodernă a Valsurilor" ignobles et pas sentimentales", 1986) sau
în piese pentru chitară.

În contextul Cântării României
Aceste zece succinte studii de caz oferă o imagine fragmentară a peisajului postbelic şi
scot în relief importanta hotărâtoare pe care asemenea muzicieni au avut-o pentru
modernizarea şi sincronizarea compoziţiei româneşti cu tendinţele mondiale. Contextul
trebuie însă înţeles cu toate nuanţele sale, de la izolarea culturală a României comuniste
şi până la bogata producţie muzicală de cântece de masă, patriotice. Din paginile revistei Muzica, portdrapelul oficial al Uniunii Compozitorilor în toată această perioadă, se
poate desprinde imaginea de ansamblu a direcţiilor ideologice impuse, a clişeelor vehiculate fie despre muzica destinată maselor populare, în opoziţie cu muzica decadentă a
apusului european, fie despre bogăţia milenară a folclorului românesc şi importanţa
suverană a caracterului naţional. Numeroase articole şi studii descriu necesitatea vitală
de a avea o creaţie masivă a cântecelor de masă, precum şi obligaţia ideologică de a
instrui coruri de muncitori din fabrici şi de ţărani ; comentează cadrul instituţionalizat
al festivalurilor şi concursurilor pentru coruri de amatori şi profesionişti, incluse, începând cu 1976, în fenomenul cultural numit Cântarea României.
Genul coral va fi promovat, susţinut cu insistentă şi uneori cu agresivitate de autorităţile comuniste, fie în varianta a cappella, fie vocal-simfonică (oratorii sau cantate
deturnate de la sensul lor originar, sacru, către omagierea socialismului). Scopul îl
constituie reflectarea „trecutului de luptă al poporului pentru libertate, cronica revoluţionară a României socialiste" (Brâncuşi şi Călinoiu, 1973, p. 110). În anii 1946-1948,
fuseseră stabilite temele preferate ale genului, care va fi productiv până la saturaţie :
munca, reconstrucţia socialistă a ţării, avântul patriotic al tineretului. Vor urma marşuri
şi alte cântece mobilizatoare dedicate electrificării satelor, eforturilor oamenilor muncii
pentru dezvoltarea industriei şi agriculturii, primului plan cincinal, patriei, partidului,
conducătorilor „mult-iubiţi", întrecerilor socialiste între instituţii, păcii şi prieteniei,
educării tineretului şi copiilor. Asemenea piese erau bine remunerate de Uniune, programate des şi în diverse locuri, înregistrate şi difuzate la radio şi televiziune.
Totuşi, este adevărat că nu toate corurile, cantatele şi oratoriile scrise în aceste
decenii răspund comenzii ideologice. Madrigale, poeme corale, suite şi miniaturi corale
prelungesc tradiţia şcolii naţionale româneşti din secolul al XIX-lea şi din prima jumă
tate a secolului XX, fie în armonizări de melodii folclorice sau psaltice, fie chiar într-un
limbaj al avangardei, spre finalul anilor 1960. Colaborarea unor compozitori cu corul
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de cameră Madrigal favorizează experimente şi inovaţii în scriitura corală (aşa cum era
cazul Ritualului pentru setea pământului de Marbe), care devine astfel, la rândul său,
un vehicul al ideilor de avangardă. După 1990, odată cu dispariţia cântecelor comuniste,
revine în prim-plan tematica religioasă, desigur, datorită noii libertăţi de exprimare. Şi
totuşi, accentul pus emfatic de unii compozitori pe această componentă sacră, interzisă
până atunci, ridică întrebarea asupra sincerităţii sau oportunismului în manevrarea unor
asemenea subiecte.

Diversitatea compoziţiei
şi postcomuniste

româneşti

postbelice

Compozitorii născuţi după 1935 propun, în deceniile 1960-1970, propriile interpretări
asupra muzicii spectrale (cu insistenţa pe un sunet originar), asupra celei de meditaţie,
incantatorie, extrag principii de compoziţie din morfologia folclorului românesc, ajungând la definirea unor arhetipuri. Mulţi dintre aceştia explorează divers aleatorismul,
minimalismul, teatrul instrumental, muzica electronică, scriitura pe texturi (influenţată
de muzica poloneză nouă), polistilismul sau neoromantismul. Îi putem numi astfel, într-o
listă fragmentară, pe Nicolae Brânduş (n. 1935), Ede Terenyi (n. 1935), Corneliu Cezar
(1937-1997), Mihai Moldovan (1937-1981), Liviu Glodeanu (1938-1978), Octavian
Nemescu (n. 1940), Sabin Păutza (n. 1943), Viorel Munteanu (n. 1944), Iancu Dumitrescu
(n. 1944), Ulpiu Vlad (n. 1945), Liana Alexandra (1947-2011), Călin Ioachimescu
(n. 1949), Doina Rotaru (n. 1951), Adrian Iorgulescu (n. 1951), Adrian Pop (n. 1951),
Sorin Lerescu (n. 1953), Liviu Dănceanu (1954-2017), Şerban Nichifor (n. 1954). Unii
dintre ei emigrează din România, precum Corneliu Dan Georgescu (n. 1938, stabilit din
1987 în Germania), Horaţiu Rădulescu (1942-2008, cetăţean francez din 1974), Costin
Miereanu (n. 1943, cetăţean francez din 1977), Adriana Holszki sau Violeta Dinescu
(ambele n. 1953, stabilite în Germania din 1976, respectiv 1982).
Atitudinea muzicienilor români nu poate fi judecată în bloc, aşa cum se întâmplă de
altminteri în toate ţările foste comuniste. Se poate vorbi de grade diferite de aservire
politică şi compromis artistic. Unii compozitori se specializează pe piese de circumstanţă,
dar şi printre acestea se putea aprecia tipul de scriitură corală (banală sau cu elemente
inovatoare), modul de a armoniza (tonal, modal sau prin fuziunea acestora), arcuirea
formei (în tipare simpliste sau evoluate). Alţi creatori se menţin pe linia estetică a muzicii
noi, experimentând idei occidentale şi configurându-şi sisteme proprii. Dar şi printre ei
sunt semnatari ai unor coruri sau cantate „patriotice". Aici găsim, de altminteri, mentalitatea generală a artiştilor sub dictatură : în inventarea soluţiilor pentru supravieţuire.
După 1990, compozitorii se adaptează noilor condiţii, îşi continuă sau diversifică preocupările, unii sunt din ce în ce mai frecvent programaţi în străinătate. Ştefan Niculescu
înfiinţează în 1991, la Bucureşti, un festival de mult visat de el şi de colegii săi:
Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi (şi iniţiativa sa va fi urmată de alte festivaluri
similare la Cluj-Napoca, laşi, Timişoara etc.). Tinerii compozitori debutanţi în anii 1980
beneficiază poate în cea mai mare măsură de deschiderea spre Occident, prin burse sau
premii de creaţie. Iată pe câţiva dintre ei, născuţi înjur de 1960 : Livia Teodorescu (n. 1959),
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Oeoi:se Balint (1961-2019), Mihaela Vbsgamm (n. 1961). Dan DedlD (11.. 1967), klnel
Anghel (n. 1969). Bi s-au desprins treptat de sub influenta mentorilor li caut.I tn contimme drumuri proprii: cxpl.oruca tbtclorului ,nrobesc, 1'alcanic sau extraeumpean,
1criimm hcterofimicl. tehnici eJcctrcmice, spcctmlc, dialogul creator cu ttadqia cluicl
lnlr-1111 postmodernism imdit.

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/po lirom/carti/-/ carte/73 88.

Dupl 1990, compozitorii mai vhltnici îm:eard d se adaptez.c noilor tendini,,, cerinlC
sociale ei culturale, iar cei tbleri bendciazll din plin de inl.emaţionaJiraJ'l'l. Al:cuta Inii
nu garameazl nccesul, pentrU ci piai& muzicii noi este 'Yfflatill, confil7.J, impreviZl"bill.
Carierele componiltice se conatruieac acmn 1i în niBCle awngamistice ale elitelor, dar
mai degrabl tn zona 1D11Zicii de film, a experimentelor multimcclia p prin adaptabilitatea la diferite c:omemi ale mwr imtituţii Kligioaae sau de spectacol. Cit mai c:omeazl
utJzi wmacularul ~i cine mai este preocupat de muzici napcmalilte 7 Ce public admiri
conatruclfile elaboram, abstracte, complexe, ID. pofida dmcultlpi ele a le înţelege?
lndil'emlt ele mpumurile la aceste întn:bm, muzica li.oul DII pare totu§i sl traveller.&:
vreo crizl: este proteici, are rea11Ne fi o voce puternici. Desigur, o uldml întrebare
s-ar cu~ pul, li anume cum trebuie schimbatl astlzi, lnlr-un Memenea context,
ÎJmfi definiţia nmzicil noi?

