Capitolul 1 B
Comunicări științifice care n-au fost prezentate în cadrul Simpozionului,
dar se referă la personalitățile despre care s-a vorbit
în cadrul lucrărilor simpozionului

„Meşterul Manole”
În muzica lui Gheorghe Dumitrescu, tematica istorică a jucat un rol
hotărâtor. În nenumăratele piese corale, în cantatele pline de dramatism, ce
culminează cu Zburătorul de larg, în oratoriile ample, cu contraste
puternice, unde nuanţele lirice se detaşează pregnant, legându-se totuşi
armonios de acelea străbătute de un viguros dinamism - iar în acest sens ne
referim la popularele oratorii Tudor Vladimirescu, Griviţa noastră, Din
lumea cu dor..., Zorile de aur, Pământ dezrobit - precum şi în operele sale
monumentale, cum sunt Ion Vodă cel Cumlit, Decebal, Răscoala, Fata cu
garoafe, se evidenţiază cu multă forţă emoţională un profund patriotism.
Prin această nobilă noţiune, compozitorul înţelege un complex de
semnificaţii estetice, profund ancorate în spiritul contemporan, iar sub acest
raport, teme cum sunt iubirea de ţară, adorarea trecutului, a muncii, a
prieteniei între oameni, lupta pentru pace şi pentru a duce la bun sfârşit
toate măreţele planuri ale oamenilor din ţara noastră, ce contribuie
substanţial la progresul lumii noastre, se impun în mod cu totul deosebit.
Gheorghe Dumitrescu este un muzician care a simţit nevoia să
compună mai ales lucrări vocale; prin fuziunea expresivă dintre text şi
muzică, el reuşeşte să imprime artei sonore un plus de sugestivitate.
Folclorul reprezintă în ópus-urile sale acea „apă vie” ce conferă
compoziţiilor vigoare şi prospeţime şi totodată, utilizându-l creator, cu o
apreciabilă contribuţie personală, el izbuteşte să ne indice unul din
drumurile prin care se poate porni de la „naţional” şi ajunge la „universal”.
Este de altfel, calea cea mai sigură, indicată de înaintaşii noştri, de
„clasicismul nostru” care, pe drept cuvânt, se identifică cu ceea ce numim
cu mândrie „cântec popular românesc”.
În anii 1969-1970, lista lucrărilor lui Gheorghe Dumitrescu se
îmbogăţeşte cu Oratoriul „Meşterul Manole”, legendă dramatică în patru
acte (şapte tablouri), pe libretul construit de compozitor după balada
populară cu acelaşi nume.
Minunată este lumea baladelor noastre care s-au cristalizat de-a
lungul veacurilor, apărându-ne astăzi extrem de actuale prin conţinutul lor
profund social, încât le-aş asemui munţilor noştri falnici, simbol al
poruncilor străbunilor noştri pentru a munci în ambianţa unei păci durabile,
pentru o veşnică primăvară a ţării. Şi, în acest context, inima tuturor
savanţilor şi artiştilor se transformă într-un mit luminos al unui etern
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început. În oratoriul Meşterul Manole se impune pe prim plan ideea muncii
fecunde, acea muncă ce răsplata-n ea-şi găseşte! Acea muncă despre care
poetul latin Virgiliu spunea că învinge orice obstacole şi însoţeşte viaţa
omului, aşa după cum culoarea proclamă existenţa veşnic schimbătoarei
naturi.
Gheorghe Dumitrescu a izbutit de minune să ne redea ideea
sacrificiului pentru realizarea marilor opere artistice, care vin să
înfrumuseţeze viaţa oamenilor. Şi era firesc ca în această ambianţă elevată,
având acel ceva din spiritul olimpian al străvechilor mituri trace, Oedip şi
Orfeu, să se înfrunte lumea binelui cu lumea răului, cu victoria binelui, ce
în cazul de faţă simbolizează totodată şi victoria muncii. Şi în acest sens se
reia, în muzica zilelor noastre, una din cele mai impresionante idei estetice,
care i-a călăuzit pasul şi orfeului moldav, George Enescu.
Iată ce armonios se leagă epocile noastre creatoare şi realizările
generaţiilor de ieri şi de azi, şi în acest fel cultura noastră apare ca un
monolit de granit, reliefând cu o vigoare contaminantă sufletul omului care
a trăit şi trăieşte pe acest pământ scăldat de valurile Mării Negre şi străjuit
de silueta milenarului lanţ carpatin!
Actul I ni-l înfăţişează pe Meşterul Manole la locul acţiunii, unde se
dăruieşte muncii în sensul cel mai nobil al noţiunii, pentru a ne lăsa,
dincolo de spaţiu şi timp, „minunea de la Argeş”. Se remarcă elemente
înnoitoare în tehnica componistică a lui Gheorghe Dumitrescu, iar în
această privinţă, cităm mai ales „conglomeratele de sunete”, deosebit de
plastice în sonoritatea lor. Ele nu sunt însă concepute în ambianţa
atonalităţii, ci relevă un funcţionalism extins, preluat din modurile
cromatice populare. O poezie evocatoare şi arhaică se desprinde din solo-ul
de piccolo, suprapus pe o pânză a harpei şi a coardelor grave, tratate cu
fineţe. În ambianţa unui politonalism cuceritor se aude apoi ciobanul,
improvizând pe expresivele versuri:
Pe Argeş în sus
Cu turma m-am dus,
Pe Argeş în jos
Cu turma am fost,
Oile păscând,
Tot mereu mânând,
Câinii tot chemând,
Din fluier doinind.
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Un alt moment valoros al primului tablou îl reprezintă monologul lui
Manole, plin de cantabilitate spontană şi în acelaşi timp atrăgător prin
simplitatea discursului muzical, ce are la bază un modalism generat de
gamele populare străvechi. Măiestria corală a lui Gheorghe Dumitrescu se
remarcă în scena în care intră „cei nouă meşteri mari”, iar în această
privinţă se detaşează o policromie vocală, la care se adaugă şi dense
fascicole sonore, în registrul acut al viorilor. În tabloul al treilea ne este
înfăţişat cu lirism visul lui Manole, cu care se începe, de altfel, actul al IIlea al amplei opere. Această inspirată temă este legată de faptul în virtutea
căruia „ce zideau ziua, se dărâma noaptea”. Gheorghe Dumitrescu îmbină
recitativul cu elemente cantabile, amintind de spiritul epic al baladelor.
Totodată se impun şi elemente de eterofonie, distribuite în toate
compartimentele aparatului orchestral, foarte amplu.
Tabloul al IV-lea - Jertfa Anei lui Manole, de fapt actul al treilea relevă o orchestraţie mai colorată, prin introducerea tremolo-ului de coarde
în registrul acut, asociat figuraţiilor de celestă şi cantilenei melismatice a
flautului piccolo. Un impresionant „allegro” produce un contrast foarte bine
venit, în care atrag atenţia instrumentele de percuţie, mai ales xilofonul.
Această secţiune atinge culminaţia în cadrul unei scene de baletpantomimă, unde autorul valorifică din plin, la început, figuraţiile
instrumentelor de coarde, apoi ale suflătorilor de lemn, pregătind intrarea
dramatică a alămurilor. Şi toate acestea pe fondul unui cor, tratat în
vocalize, cu acorduri compacte, din care nu lipsesc unele elemente
politonale. Discursul muzical se rarefiază apoi şi readuce tehnica
recitativului. Revine în chip variat discursul muzical al „allegro-ului”, de
data aceasta cu un plus de intensitate sonoră, cu atrăgătoare efecte
onomatopeice.
O transfigurare măiestrită a cântecului popular, de un lirism
fremătător, se desprinde din aria Anei: Voi, nouă zidari, /Nouă meşteri
mari, /Eu vă rog fierbinte / Cu lacrimi de sânge / Şi mă rog cu-amar / Cu
lacrimi de jar / Zidul de-mi zidiţi / Rău nu mă zdrobiţi... Şi în acest caz se
impune diatonismul modurilor utilizate şi o expresivă contramelodie,
încredinţată flautului, care, la rândul ei, se suprapune pe o altă melodie, - de
fapt tema în augmentare - expusă în registrul mediu al viorilor. După unele
momente mai încordate, se conturează din nou un lirism plin de nuanţe
poetice. Actul se încheie cu o muzică elegiacă, propunându-şi şi izbutind să
tălmăcească durerea Meşterului Manole.
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Actul al IV-lea, legat de tablourile V, VI, VII, ne înfăţişează „minunea de la
Argeş” în toată splendoarea ei, aşa cum s-a arătat şi se arată, străbătând
veacurile. În prima secţiune a acestui act se cuvine a cita şi farmecul unui
cântec de masă, pe cuvintele: „Glorie, glorie! Neagoe Vodă, Domn al Ţării
Româneşti!” În acest sens, Gheorghe Dumitrescu preia cu expresivitate un
vechi procedeu, cu alte cuvinte, transfigurează cântecul de masă într-un
coral strălucitor, cu nuanţe neo-baroce. O nuanţă meditativă defineşte
tabloul al VI-lea, Aripi frânte, în care intervenţiile Meşterului Manole sunt
pline de dramatism, constituind în acest sens momentele cele mai
învolburate ale operei. Dar nu poate fi vorba de un dramatism spectaculos,
deoarece compozitorul era perfect conştient că ar fi în asonanţă cu spiritul
general al baladei. Emoţionantă este secţiunea în care Ana cântă în nuanţe
abia şoptite:
Manole, Manole,
Meştere Manole,
Zidul rău mă strânge,
Trupuşoru-mi frânge...
în care Gheorghe Dumitrescu arată din nou o preferinţă pentru resursele
miraculoase ale eterofoniei. Epilogul înseninează mult discursul sonor, însă
nu într-o manieră grandilocventă; amestecul de fascicole sonore în registru
mediu, colorate senin, cu ostinatouri în registrele grav şi acut, pregăteşte o
codă, în sonorităţi irizante, plină de fineţe în structura ei interioară.
Rod al transfigurării folclorului, al valorificării modurilor şi
ritmurilor străvechi, într-o orchestraţie simplă, într-o scriitură vocală şi
corală multicoloră, cu o muzică romantică, sub aspectul conţinutului, şi
clasică, în ceea ce priveşte elementul formal propriu-zis, Gheorghe
Dumitrescu a creat o operă în care spiritul baladelor trăieşte şi emoţionează
chiar de la o primă audiţie, căci autorul a ales acele soluţii ce nu
denaturează melodiile ţărăneşti.
Gheorghe Dumitrescu a ales simplitatea. O simplitate care nu este
însă în asonantă cu complexitatea şi mai ales cu exprimarea originală, iar,
în această privinţă, stilul altor ópus-uri este preluat de pe alte coordonate,
convingător. Se cuvine a aprecia tratarea corului în sensul unui comentariu
cu rezonanţe multiple, ca şi în tragedia antică. În general, concepţia
regizorală este sobră şi statuară. Are ceva din specificul oratoriului, al
madrigalului dramatic renascentist italian, pus în valoare mai cu seamă de
Claudio Monteverdi. Contrastele reies din muzică şi nu atât din mişcarea
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scenică. Cu atât mai mult, oratoriul Meşterul Manole poate fi interpretat
radiofonic sau sub formă de concert.
Dincolo de toate aceste considerente, se impune expresivitatea şi
spiritul sugestiv, uneori chiar pictural, al limbajului sonor. Alături de Tudor
Vladimirescu şi opera Decebal, Meşterul Manole reprezintă poate tot ce a
creat Gheorghe Dumitrescu mai valoros. În aceste lucrări vorbeşte istoria
noastră, vorbeşte poporul român în dramatice momente de răspântie.
Dumitrescu are meritul de a porni de la trecut şi totuşi de a fi al zilelor
noastre. Poate şi prin faptul că nu a preluat folclorul în chip static, nu „s-a
servit” de doinele fremătătoare de dor, de duioasele cântece de leagăn, de
atmosfera evocatoare a baladelor, de luminozitatea cântecelor de nuntă, de
transparenţele calme, ca o albăstrime de răşină, ale nenumăratelor „cântece
lungi” şi melismatice, de ritmul trepidant al impetuoaselor dansuri, ci le-a
„servit” cu acea generozitate şi dăruire, cu care se cuvine să ne apropiem de
ceea ce aparţine poporului nostru.

Doru Popovici
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CENTENAR SABIN V. DRĂGOI (1894 - 1994)
Sabin V. Drăgoi rămâne unul dintre cei mai expresivi compozitori
români din încercata generație enesciană. Acest mult dotat fiu al Banatului
a prelucrat cu o autentică măiestrie cântecele şi dansurile populare din
vestul ţării, reliefând o permanentă şi nobilă cantabilitate, în concordanţă cu
un limbaj armonic, ce oscilează între dualismul „major-minor” al gamelor
din apusul european şi policromia modurilor din folclorul ţărănesc şi din
arta sonoră psaltică.
În lucrările sale se poate remarca şi o polifonie cu transparenţe tipice
compozitorilor latini, iar în unele piese cu un evident colorit arhaic, autorul
utilizează cu mult farmec eterofonia. Scriitura sa vocală şi, mai cu seamă,
cea corală, relevă o simplitate plină de expresivitate şi de o eficienţă
maximă. Nu a excelat în ceea ce priveşte orchestraţia cu efecte
spectaculoase, evitând virtuozitatea instrumentală, având afinităţi cu
puritatea sonorităţilor corale, chiar şi atunci când generează momente
orchestrale pline de dramatism.
Formele sale sunt, de cele mai multe ori, laconice şi cu un apreciabil
simţ al proporţiilor, încât nu greşim dacă le apropiem de specificul
arhitecturilor lui Mihail Andricu.
Creaţia lui Sabin V. Drăgoi este vastă. După părerea noastră, cele
mai realizate lucrări sunt cele destinate corului „a capélla”, iar în acest sens
menţionăm „Trandafir de pe răzoare”, „Idilă bihoreana”, „Pohod na
Sibir”, motetele, precum şi cântecele pentru voce şi pian. Dintre piesele
destinate genului cameral se cuvine a evidenţia splendidele miniaturi pentru
pian „Sonata pentru violină şi pian”, „Cvartetul de coarde” şi
„Dixtuorul”. Din ramura muzicii simfonice se desprinde mult inspiratul
„Divertisment rustic”, tălmăcit de nenumărate ori, ca şi corurile sale, atât în
ţară, cât şi în centre vest europene cu străveche tradiţie culturală.
Tematica istorică l-a preocupat foarte mult, iar sub acest aspect cităm
opera-oratoriu închinată lui Constantin Brâncoveanu. Punctul culminant al
creaţiilor dedicate scenelor lirice îl constituie opera „Năpasta”, după Ion
Luca Caragiale, în care atrage atenţia răscolitorul monolog al lui Ion, pus
pentru prima oară în lumină de marele bas, George Folescu.
În orice caz, „Oedip”-ul enescian, „Năpasta” de Sabin V. Drăgoi,
„Păcat boieresc” de Marţian Negrea şi „O noapte furtunoasă” de Paul
Constantinescu semnifică tot atâtea creaţii nemuritoare, care stau la baza
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operei româneşti contemporane. Dacă mai adăugăm la activitatea sa
componistică şi pe aceea de admirator folclorist, de profesor şi de muzician
patriot, care a luptat pentru „Marea Unire” de la Alba Iulia - avem imaginea
unui artist căruia i-a fost sortit să nu moară niciodată! El a avut meritul de a
fi fost consecvent cu estetica sa şi nu a crezut niciodată „în revoluţiile care
dărâmă înainte de a şti ce creează...”
***
Sabin Drăgoi ne-a lăsat moştenire mai multe opere: „Năpasta”
(1927, revăzută în 1958) - dramă muzicală populară în trei acte, libretul
după Ion Luca Caragiale, „Kir Ianulea” (1937) - operă comico-fantastică
în cinci tablouri după nuvela lui Ion Luca Caragiale, libretul de Radu
Urlăţeanu, „Horia” (1945, revăzută în 1959) - operă istorică în 7 tablouri,
libretul de Sabin Drăgoi, şi „Păcală” (1956) - operă comică pentru copii,
libretul de Sabin Drăgoi.
Credem că opera care 1-a consacrat şi dincolo de hotarele ţării noastre
rămâne „Năpasta”. Fără a diminua valoarea expresivă a unor interludii
orchestrale, cu elemente coloristice şi politonale, din „Kir Ianulea” sau a
unor coruri din „Horia”, ca şi a nuanţelor de un „rafinament naiv” din
„Păcală” afirmăm cu certitudine că libretele acestora din urmă sunt mai
puţin închegate, iar substanţa muzicală nu mai are densitatea de conţinut a
„Năpastei”. Urmărind partiturile acestora şi comparându-le cu ciclurile de
coruri, „Divertismentul rustic” şi nemuritoarea „Năpasta”, ne întrebăm ca şi
poetul: „Unde sunt iernile de altă dată?...”
În jurul piesei lui Ion Luca Caragiale s-au creat două opinii: una
„pro”, considerând-o ca o reală dramă rustică, cu profunde semnificaţii
psihologice, alta „contra”, susţinând că un anume expresionism psihologic,
foarte întunecat, nu este propriu coloritului vieţii rustice româneşti. Credem
că esenţa libretului rămâne nobilă, accentuând că o fericire făurită pe
nefericirea altora nu poate fi niciodată viabilă. Tocmai în această „axiomă
etică” constă marea luminozitate a conţinutului textului literar. Muzica este
de o puternică expresivitate şi cu o originalitate de netăgăduit! Melosul
modal diatonic, îmbinat cu elemente de „major-minor” apusean este unitar
şi pregnant, fie că autorul îl preia din culegeri, fie că îl creează în spiritul
citatului folcloric. Vom întâlni trei tipuri mai importante de melos: cel legat
de arhaicul colind românesc, şi în acest sens corul din finalul actului 2 este
foarte caracteristic, expresiv şi cu o sevă bogată, ne referim la corul
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conceput pe cuvintele „La crucea din vale”; cel legat de cântecul „liricoepic”, iar în această privinţă impresionantul „arioso” al lui „Ion Nebunu”
reprezintă una din remarcabilele pagini din teatrul liric românesc
contemporan; şi, în sfârşit, melosul de joc pe care-1 întâlnim valorificat cu
multă luminozitate în corul din actul I.
În toate cazurile armonia este foarte simplă, profund funcţională, în
general diatonică, şi cu modulaţii la tonalităţi apropiate, în sensul lui
Mozart şi Haydn. Durităţi armonice aproape că nu există, căci Sabin Drăgoi
nu simţea nevoia utilizării elementelor de culoare impresionistă, de
anxietate expresionistă, de dramatism post-wagnerian sau de „violenţă
ritmico-timbrală” în sens stravinskian. Armonia este tratată „coral” ca şi
elementele orchestrale, iar autorul obţine o puritate cuceritoare, ce farmecă
auditoriul chiar la o primă audiţie. Ea este totuşi variată, fiindcă pe lângă
teme de colind sau de joc, însoţeşte şi cântece de dor, cântece de jale, teme
cu caracter evocator de „baladă”, cu alte cuvinte o mare diversitate de
genuri. Prin simplitatea ei, ea trece aparent pe un plan secundar, dar prin
simbioza perfectă dintre „melos” şi „acord” se creează o dimensiune nouă,
originală, convingătoare, departe de supărătorul eclectism al multor colegi
din generaţia sa.
Uneori autorul recurge şi la tehnica „leit-motivului”, dar fără a
constitui din aceasta un procedeu de prim-ordin, ca în cazul dramei
romantice wagneriene. Fără a fi un polifonist propriu-zis, Sabin Drăgoi
utilizează cu succes şi elemente contrapunctice, uneori cu caracter imitativ,
alteori mai aproape de eterofonia arhaică ţărănească. Monologul lui Ion din
actul al doilea constituie punctul culminant al operei şi ne indică un
admirabil exemplu pentru felul cum concepe Sabin Drăgoi tratarea
armonico-polifonico-timbrală a cântecului popular, în spiritul celor expuse
mai sus.
Mobilitatea narativă a compozitorului, farmecul diatonic al
conducerii discursului sonor, jocul fascinant de imagini şi plasticităţi vizual
auditive, pulsaţia pregnantă a cuvântului şi felul personal de a analiza şi a
intui stările sufleteşti respective, creează o artă complexă, majoră. În pofida
desfăşurării lente, tradiţionale, apar tipuri caracteristice, habitudini sociale,
deci tot ce ţine de o anume viaţă a satului nostru interbelic.
O revalorificare admirabilă a melosului arhaic se observă aproape în
toată opera, fie prin melodii de largă respiraţie, fie prin subdivizarea
acestora în pregnante motive - iar în acest ultim sens, secvenţele muzicale
legate de cuvintele: „Mi-e foame” - ating un realism robust, cutremurător
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prin dinamismul său interior şi niciodată exterior! Aici putem distinge şi o
eterofonie genială, realizată între planul solistic şi cel instrumental.
Pe de altă parte, cântarea cu „gura închisă”, ne indică alte elemente
inovatoare, preluate din străvechi feluri de a cânta ale poporului nostru.
Elemente de „parlando rubato”, în sensul trist al „cântecului lung”, se
desprind din doina unchieşilor din prolog, exprimând durerea şi necazul
acestora, în acelaşi timp evidenţiind şi un text cu profunde implicaţii
sociale, de contingenţă haiducească: «Ferească-te Sfântul soare.../ De
jandarmi şi de primare/ Zeci de piei de pe-o spinare/ Să-ţi tragă e în
stare»...
Corul colorează viu acţiunea, prin participarea sa de o puternică forţă
emoţională, evoluând de la seninătate la tragism, însă întotdeauna cu un
profund echilibru. Măiestria corală a autorului este într-adevăr demnă de
reliefat, mai ales sub aspectul viziunii armonice modale şi al eficienţei
vocale, domeniu în care Sabin Drăgoi rămâne în stilul respectiv neîntrecut!
În ceea ce priveşte arhitectura, Sabin Drăgoi înclină când către formele de
lied binar sau ternar, când către genul de „variaţiuni”, când către tipul
„rondo-sonata”, mai liber conceput încât şi elementele de formă propriuzisă ne apar suficient de variate.
În linii mari, Sabin Drăgoi, obţine o sinteză între opera tradiţională
cu arii, recitative, duete, scene de ansamblu şi spiritul viu colorat al
cântecului popular românesc. Desigur că întâlnim şi lungimi, ca şi
momente orchestrale mai puţin eficiente, chiar monocrome. Important este
că Sabin Drăgoi nu se confundă cu „semănătorismul” la modă în operele
multor compozitori ai vremii, ci preferă un accentuat simţ dramatic şi un
viguros realism. Putem vorbi de existenţa unei opere ce are în literatură
corespondentul teatrului înscris în orbita „realismului critic”.
Făcând aceste afirmaţii ne vin în gând cele expuse cu atâta farmec
poetic de George Călinescu în cartea sa „Principii de estetică”: «Şi Blaga e
un poet pastoral care a făcut „lauda somnului”. La el găsim miei cu corniţe,
lapte muls şi alte detalii de soiul acesta. Dar somnul lui Blaga este departe
de siesta bucolică. E un somn neliniştit care aude pulsaţiile pământului...»
Şi Sabin Drăgoi, compunând Năpasta”, a auzit „pulsaţiile pământului ...”
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TUDOR CIORTEA
Evocarea profesorului de Conservator
Când Tudor Ciortea a primit din partea consiliului profesoral al
Conservatorului bucureştean propunerea de a fi angajat ca profesor în
Institutul universitar muzical, nu puţinele nelinişti şi întrebări l-au asaltat pe
artist. Niciodată nu-şi considerase pregătirea dintr-o perspectivă academică
şi, iată, tocmai în această lume era invitat să intre, devenind la rându-i
dascăl. Sprijinul soţiei sale, Vera Proca Ciortea, a fost determinant şi
stimulator pentru a-1 convinge să înainteze spre ce era bine şi necesar,
înlăturându-i ezitările. Răspunsul a fost, deci, afirmativ în faţa întrebărilor
formulate, privind ideea de a forma tineri muzicieni, de a la arăta calea, pe
care el însuşi o găsise atât de greu de-a lungul întâmplărilor vieţii, timp de
aproape patruzeci de ani. Cum trebuia să arate un profesor, care erau ţinuta,
relaţiile cu colegii şi studenţii. Emoţii inutile de altfel, deoarece Tudor
Ciortea a fost, din toate aceste puncte de vedere, un model de echilibru
moral, eleganţă comportamentală şi frumuseţe fizică. În totul, era, întradevăr o excepţie! Trecerea într-o altă lume era marcată de semnul definitiv
al opţiunii îndelung căutate şi aşteptate. Întoarcere nu exista, şi Tudor
Ciortea ne-a demonstrat-o exemplar, în cea de a doua parte a vieţii sale.
Însemnările sale de profesor denotă preocupări adânci, îndreptate
către activitatea pedagogică. Ne vom întâlni adesea cu astfel de notiţe, cum
ar fi, după primul an de profesorat, preluarea unui citat din Tratatul de
armonie al lui Arnold Schönberg: „...numai dimensiunea mişcării, a
căutării produce ceva nou... Profesorul nu face niciun efort în predarea
materiei respective - învaţă pe alţii numai ce ştie; ceea ce a învăţat el dintrun tratat sau altul moştenit de la înaintaşi nu izbuteşte să-i intereseze şi săi încălzească pe tinerii elevi, întotdeauna deschişi la nou şi de la care
profesorul poate să înveţe câte ceva.” Ideea revine ca un model în noua sa
perspectivă didactică. Iat-o, parcă reinterpretată, în mărturisirile mai târzii
ale artistului: „Odată cu numirea mea, în 1949, ca profesor de Forme şi
Analize muzicale la Conservatorul din Bucureşti, munca de creaţie mi-a
fost stimulată de contactul viu cu studenţii. Socot că aceştia au învăţat ceva
din lecţiile pe care le predam; la rândul meu sunt sigur să am profitat din
schimbul didactic de păreri în legătură cu procesul formării în muzică. Mai
ales atunci când studenţii mai răsăriţi îmi puneau întrebări neaşteptate la
care trebuia să-mi concentrez toată atenţia şi priceperea pentru a da un
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răspuns adecvat, uneori cu soluţii noi, neprevăzute în tratatele de
specialitate. Desigur, analiza unei forme muzicale îşi are criteriile şi legile
ei specifice, dar peste acestea tronează, superbă şi inepuizabilă, muzica
însăşi.” (Despina Petecel, Muzicienii noştri se destăinuie, ed. Muzicală,
1980, Bucureşti).
Între manuscrisele Maestrului putem citi rândurile scrise pentru
pregătirea cursurilor, pentru conferinţele ţinute ani de-a rândul la
Universitatea Populară Bucureşti, împănate cu exemplificări muzicale
executate de el în cadrul intim al sălii Ioan I Dalles, restituindu-ne parţial
universul profesorului Tudor Ciortea, o lume plină de viaţă şi căutări, în
cercetarea adevărului muzicii. Am găsit printre aceste însemnări în
manuscris o schiţă a cursului de forme muzicale, inaugurat de el la
Conservator. În ansamblu, aceste repere îşi păstrează valoarea peste timp,
constituind o dovadă a nivelului profesional care, la anii maturităţii, îl
consacra pe Tudor Ciortea drept un profesor capabil a forma muzicieni cu o
calificare superioară. Principiile sale le regăsim de altfel şi în prezent,
inclusiv fondul repertorial la care se apelează în desfăşurarea Cursului de
Forme. „De aici încolo - scrie Pascal Bentoiu în portretul dedicat
compozitorului în Revista Muzica, nr. 3, 1981 - existenţa lui Tudor
Ciortea se confundă cu şirul tot mai abundent al lucrărilor sale şi cu
strădania de zi cu zi la catedră.” Cine şi-a fi dat seama de strădania
profesorului? Nu numai studenţii, în orice caz. Am avut şansa să-i urmez
cursurile şi să văd cum se desfăşoară, zi de zi, „miracolul Ciortea.” Intra în
sală preocupat, cu un aer puţin distrat, parcă ar fi coborât dintr-o lume la
care noi, cei foarte tineri, nu aveam acces. Pe culoarele institutului retrăiam
aceeaşi senzaţie, deşi profesorul ne răspundea afabil - dar distant totuşi – la
oricare salut. Se aşeza la catedră, ne privea, mai bine-zis scruta peisajul
dinaintea sa, şi descifra, treptat, chipurile celor ce-i stăteau în faţă. Zâmbea,
jumătate ironic, jumătate părinteşte, căci citea pe expresia feţelor noastre
ceva deosebit. Desigur, căci de fiecare dată începeam prin a-1 admira, prin
a ne bucura de frumuseţea chipului său care aducea atât de mult cu cel al
unui actor de film romantic. Apoi, deodată, începea să vorbească. Parcă
uitând cu cine se află, monologul se desfăşură molcom, cu nuanţe lexicale
surprinzătoare. Câteva exemple: „violoncelul băsmeşte...violina întâi se
prăvale în adânc...un conduct armonic revine la vatra tonală...nişte triole
sunt sfătoase...două măsuri din Sonata a 3-a sunt tălăngite...o cvartă
mărită zbârnâie a cimpoi, o sincopă este îmbrâncită...” „Rostul acestor
mici pete de culoare, remarca Pascal Bentoiu, este nepreţuit în menţinerea
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constantă a interesului pe parcursul unor expuneri ori discuţii nu de puţine
ori aride.” (P. Bentoiu, op. cit.)
Deci, zâmbea! Parcă ar fi gândit: „ce ştiţi voi?” Apoi, pentru a-şi
argumenta explicaţiile, se ridica de la catedră, se îndrepta spre pian,
părăsindu-şi caietul voluminos, plin de însemnări, pe care îl tot răsfoia. Nu
că ne-ar fi citit ceva anume din el; cred că îl folosea mai mult drept pavăză,
pentru a ascunde clipa de stânjeneală a primei întâlniri cu noi. Practic, după
momentul aşezării la pian, cursul intra într-o „eclipsă” teoretică. Degeaba
ne explica profesorul cum se arcuieşte forma uneia sau alteia dintre
lucrările pe care le comenta. Noi priveam, ascultam fascinaţi „cum” cânta
la pian, cum retrăieşte, pentru propria plăcere, muzica; îi pierdeam vocea în
sunetul muzicii. Tudor Ciortea nu se comporta ca un pianist de profesie,
deşi avea agilitatea necesară. El recompunea fiinţele muzicale, le
împodobea cu propriile vise. M-am gândit adesea, după ce am cunoscut
înregistrări rămase de la convorbirile radiofonice ale lui Enescu cu Gavoty,
la felul în care marele Maestru cânta ocazional la pian. Da, avusesem
prilejul unei experienţe asemănătoare, la Cursul de Forme susţinut de Tudor
Ciortea. Mai ales că, prins de frumuseţea operei comentate, profesorul uita
să se oprească la indicativele didactice proiectate şi...cânta mai departe.
Vraja ne cuprindea pe toţi şi nu arareori cursul devenea audiţie. Apoi,
deodată, trezit parcă din reverie, profesorul părăsea pianul, recâştiga terenul
catedrei, deschidea caietul şi...ne explica. Cine se mai gândea la forme?
Totuşi, datorită Maestrului, mulţi dintre noi ne-am contaminat de pasiunea
analizei muzicale. Nu numai pentru că doream să fim răsplătiţi cu un surâs
de apreciere al dascălului, dar căpătasem plăcerea să descifrăm tainele
acestor tărâmuri. Puţine au fost cursurile de la Conservator care să atingă
asemenea rezultate, iar vraja personalităţii profesorului Ciortea rămâne, în
mod cert, inconfundabilă. Mulţi îi poartă amintirea, simţindu-se în taină
prieteni cu Maestrul. Un sentiment nemărturisit, fără ca vreodată să fi
îndrăznit să treacă, asemenea altor relaţii cu profesorii, hotarul unui
protocol pe care Tudor Ciortea nu 1-a impus, dar 1-a sugerat, cu eleganţa sa
seniorială. A fost, în întregul fiinţei sale, Maestrul.
Cu toată vâltoarea deceniului al şaselea, în care se confruntă atâtea
stări sociale conflictuale, se distrug destine şi se ridică reliefuri ideologice
surprinzătoare, Tudor Ciortea se află într-un moment de limpezire a apelor.
Între tumultul vieţii epocii acesteia tulburi, cu numeroase motive de
îngrijorare, pe care generaţia sa le-a cunoscut îndeaproape, între evidenţa
consecinţelor şi viaţa sa interioară, se ridică un zid. Lumea studenţilor, în
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mijlocul căreia caută mai ales propriile preocupări, îi permite să se izoleze,
ca întotdeauna în viaţa sa de până atunci de alte aspecte marginale. Am
văzut cum îşi alcătuise, cu eficienţă uşor de observat, planul de desfăşurare
al disciplinei pe care o inaugurase la Conservator. Lăsa la o parte
observaţiile ideologice, excesele politice ale unora dintre confraţi. Prefera
să se adreseze studenţilor prin intermediul capodoperelor, într-o ambianţă
ce era potrivită temperamentului său solar, în suita evenimentelor unei
existenţe, chiar fără a dori special, se pot ierarhiza, din perspectivă
temporală, caracteristici care dau acestui răstimp, o semnificaţie aparte. Nu
trebuie să forţăm prea mult dorinţa de sistematizare, oricum doar
imaginară, a vieţii lui Tudor Ciortea, pentru ca să vorbim despre deceniul
1960-1970 ca despre o perioadă clar definită. Argumentele se află în
partiturile create în această perioadă, în intensificarea gândirii sale
muzicologice, materializate prin ópus-uri de referinţă. Acestea ocupă,
neîndoios, prim-planul preocupărilor sale. Totodată însă, Tudor Ciortea se
lasă în acest deceniu, mai mult ca înainte, sau după timpul respectiv,
„prins” şi de anumite alte activităţi, decurgând în principal din creşterea de
prestigiu a personalităţii sale, unanim apreciate nu numai de public, ci şi de
confraţii de breaslă, colegi ai şcolii naţionale de creaţie. Un asemenea
centru de atenţie, pentru Tudor Ciortea, îl reprezintă existenţa sa în mijlocul
Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor. Înconjurat de muzicienii faţă de
care se simte foarte legat - fie că unii sunt mai vârstnici, aparţin aceleiaşi
generaţii sau reprezintă talente în afirmare - Tudor Ciortea acceptă, ca
membru al Consiliului de Conducere al Uniunii, responsabilitatea
desfăşurării activităţii Biroului de muzică simfonică şi de cameră.
Atmosfera reuniunilor profesionale, schimburile de opinii îl pasionează,
justificând o implicare complexă în destinele evoluţiei şcolii româneşti de
compoziţie. Regăsim, printre referirile memorialistice aparţinând lui Pascal
Bentoiu, nuanţe care evocă această perioadă, descriind şi din perspectivă
afectivă prezenţa artistului în mijlocul colegilor săi: „Cunosc exact şirul
distincţiilor, titlurilor, funcţiilor maestrului Ciortea. Ele sunt destule şi se
găsesc prin lexicoane. Ceea ce cred însă a cunoaşte mai bine este omul, pe
care am avut prilejul să-l întâlnesc şi să-l văd în ultimii douăzeci şi ceva de
ani, de un număr de ori ce nu poate fi departe de cifra una mie, în imensa
majoritate a cazurilor la lucrările Biroului secţiei simfonice pe care
domnia sa le-a condus timp de cinci ani cu multă înţelepciune şi o cantitate
corespunzătoare de tact. Şi, Domnul ştie, era nevoie de mult tact în acele
vremi de aspră confruntare între felurite tendinţe ale muzicii. Atmosfera pe
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care maestrul Ciortea se pricepea să o creeze şi să o menţină în cursul
lucrărilor atât de pasionante ale Biroului rămâne una dintre cele mai
preţioase amintiri ale celui care vă vorbeşte.”
Revenind la activitatea sa profesorală, îmbogăţită cu preocupări
didactice prin Clasa de compoziţie de care se ocupă, Tudor Ciortea evocă
munca şi studenţii cu care lucrează: „Din experienţa mea la clasa de
Compoziţie a Conservatorului nostru, pot să afirm că elevii care nu ne
produc surprize nefavorabile după absolvire sunt cei talentaţi, care au
izbutit să înmănuncheze temeinicia meşteşugului clasic cu propria lor
fantezie şi sensibilitate. Vârfurile - totdeauna puţini la număr - au toate
şansele să-şi continue drumul lor ascendent spre cucerirea calităţii de
compozitor. Dar...surprizele sunt totdeauna posibile într-un sens sau altul,
mai ales în domeniul artei celei mai imponderabile. Compozitorii noştri,
zişi de avangardă, au cele mai sigure şanse de izbândă atunci când
continuă cuceririle bunei noastre tradiţii, chiar şi atunci când acestea,
suferind în mod inerent o seamă de transfigurări şi mutaţii stilistice, ating
limita la care elementele specifice se topesc în contextul unei noi concepţii
a gândirii muzicale universale. Problema pedagogiei muzicale este destul
de grea şi riscă să devină din ce în ce mai spinoasă. Studiul compoziţiei se
bazează pe o serie de discipline predate în virtutea unor tratate devenite
tradiţionale. Ceea ce s-ar cere astăzi ar fi revizuirea acestor mijloace de
investigaţie şi adaptarea lor la nivelul muzicologiei contemporane. În ce
priveşte predarea compoziţiei, idealul ar fi ca orice student să poată
ajunge a scrie în mod convingător, o Invenţiune, o Fugă, o Sonată, un
Cvartet, o Simfonie, dar şi o lucrare bazată pe concepţia mai nouă a unor
structuri temeinic organizate. Pentru a ajunge la o asemenea performanţă,
numai o metodă elastică de lucru i-ar putea asigura reuşita. În felul acesta,
legarea tradiţiei de inovaţie şi-ar putea găsi, încă de pe băncile şcoalei, un
sistem de predare care, evitând orice absolutizare, să-şi făurească modul
de legătură trainică dintre vechi şi nou. Este tocmai ce ne dorim, cei din
colectivul Catedrei de Compoziţie, anume de a studia şi propune o nouă
metodă de lucru pentru îmbunătăţirea cursului de compoziţie în viitor.”
(interviu cu Luminiţa Vartolomei, datat 29 mai 1969, manuscris). Lectura
acestui material extras dintr-un interviu elucidează în mod convingător
modul în care profesorul se implică în formarea viitorilor muzicieni,
aceasta cu atât mai mult cu cât acceptase, paralel cu cursurile anterioare, şi
o clasă proprie, asumându-şi în continuare conducerea catedrei. În aceste
condiţii, s-a văzut obligat să facă faţă unor situaţii din ce în ce mai critice,
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provenind din opoziţia unor creatori mai vârstnici faţă de afirmarea tinerilor
compozitori, printre care se numără câţiva artişti „teribili” precum Anatol
Vieru, Ştefan Niculescu, Tiberiu Olah, Aure Stroe. Angajându-se într-o
acţiune de apărare a viitorului şcolii de compoziţie, Tudor Ciortea petrece
ultimul an de activitate în mijlocul unor polemici a căror agresivitate ne-ar
putea uimi şi în prezent. El combate decizia decanatului de a nu se mai
acorda studenţilor o diplomă specială pentru compoziţie, „care să le
confere dreptul de a deveni membri ai Uniunii compozitorilor, deci de a-şi
exercita profesiunea pentru care au fost pregătiţi.” În aceste împrejurări,
Tudor Ciortea decide că solicite încetarea activităţii sale prin pensionare,
după peste două decenii de profesorat, în 1972.
Dintre impresiile păstrate în memorie de către studenţii săi
compozitori, cităm cuvintele Lianei Alexandra: „Tudor Ciortea mi-a fost
maestru de compoziţie, în ultimul an de studii ai Conservatorului, şi
profesor de Forme muzicale. Îi păstrez o amintire animată de profundă
admiraţie pentru distincţia sa pedagogică, pentru înalta ştiinţă pe care nea transmis-o tuturor celor care l-am cunoscut.
Compozitor rafinat, un inspirat al transfigurărilor folclorului
transilvan, Maestrul Tudor Ciortea rămâne un stâlp important al culturii
noastre naţionale.
Punea foarte mult accent pe dezvoltarea fanteziei creatoare şi pe
cultivarea ethosului naţional. Prefera mai degrabă albiile modale
(expresia îi aparţine) decât muzicile seriale sau dodecafonice. Distins,
modest, poate prea modest faţă de alţi creatori, Maestrul Tudor Ciortea nu
şi-a propulsat forţat discipolii în viaţa muzicală. I-a lăsat să-şi găsească
fiecare un drum firesc şi o cale proprie de exprimare.” Aşa cum arătam, în
scopul cunoaşterii gândirii estetice şi filozofice a artistului, merită recitite
numeroasele pagini de meditaţie, însemnări varii, nedatate, care au fost
notate în paralel cu memoria partiturilor. „Încotro merge muzica? Nu pot
să ştiu încotro va merge, dar pot să spun că muzica va evolua paralel cu
preocupările omenirii. Ea deţine pe plan artistic un rol funcţional în viaţa
socială. Şi în trecut, marile transformări în expresia muzicii au fost
determinate de evoluţia societăţii. Aşa va fi şi în viitor. Este de dorit ca
omenirea să-şi găsească un nou echilibru. Atunci şi muzica îşi va căpăta o
fundare nouă, înglobând toate cuceririle esenţiale, atinse pe parcursul
evoluţiei sale... Muzica şi viaţa ? Nu se poate concepe muzica fără viaţă. Sar putea concepe viaţă fără muzică ? Cred că nu. Ele sunt născute odată cu
izvoarele vieţii, din care emană principiul varietăţii în unitate.”
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Umbrele s-au adunat în preajma ultimilor ani de viaţă. Cei care i-au
stat în preajmă au fost din ce în ce mai puţini. Statornicia pare să se fi
restrâns la pagina cu portative, pe care aşternea neobosit - şi chiar dincolo
de puterile mereu mai slabe - note, idei, muzică, îşi aminteşte de Maestru
un alt mare muzician, Theodor Grigoriu. Iată cuvinte de încheiere ale
acestei evocări, rostite de acest confrate: „Sunt oameni care îţi transmit
sentimentul durabilului. De la ei ai multe de învăţat pentru
comportamentul tău de fiecare zi, dar şi în acela de a gândi pe spaţii mari
de timp. Liniştea lor are ceva din tăcerea cremenii, tenacitatea de a merge
înainte fără şovăire e fibra lor intimă, poartă cu ei mândria unui trecut, iar
pasiunea cu care muncesc e o fermă încredere în viitor.
Tudor Ciortea a fost dintre aceşti oameni şi toţi cei care i-au stat
aproape şi-au umplut cămările sufletului cu gânduri şi idei preţioase.
Pentru compozitorul Tudor Ciortea, a scrie o muzică românească, a gândi
româneşte, era un lucru la fel de firesc ca acela de a respira aerul ţării
sale, a-ţi potoli setea din apele ei. Opera sa e bogată şi reflectă fidel omul
şi concepţia lui solidă despre viaţă şi artă. Apropierea de muzica sa va fi
întotdeauna pildă de preţioase răsplătiri. Cum puteai să nu-l iubeşti? Cum
puteai să nu-l admiri?”

Prof. Univ. Dr. Grigore Constantinescu
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In memoriam Ion Dumitrescu
A murit Ion Dumitrescu,
Într-o toamnă
Cu ploi şi moină,
Moină şi ploi,
Tot peisajul e palid,
Iar pământul său natal
Pare învăluit în
Ceaţa deasă,
Ca un fum înecăcios
De jertfă...
A murit un autentic creator,
Adânc ancorat în folclorul
Unei Oltenii voievodale,
A murit un muzicolog,
Ce-a avut revelaţia armoniilor limpide,
Fremătătoare precum aripile
Unor imense paseri diafane,
A murit un mult dotat scriitor,
Care-a îngemănat cu o nobilă expresivitate,
Cuvinte care cântă,
A murit un harnic gospodar
Al unei bresle,
„Ca o ilustraţie rituală
Şi demnă de claritatea
Cerului boreal”...
Când moare un om, Anticii spuneau:
„A murit o-mpărăţie”...
Când moare un creator,
A cărui operă a obţinut
O perenitate de marmoră,
O imagine a lumii în care
A vieţuit asemenea
Unui erou
De legendă,
Ne vine a melodia,
În stil bizantin:
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„A crea este adorare,
Principiu de comunicare
Cu zeii,
Principiu de
Transsubstanţializare,
A crea înseamnă,
A trece în Divinitate”…

Doru Popovici
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