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Sãrbãtorirea lui Enescu
În sentimentele care
mer
g cãtre dânsul e însã
merg
ºi acela care se îndreaptã
cãtre bunul fiu al naþiei
ºi patriei sale.
Oriunde ºi oricând, la
masa unde-ºi scrie compo
compo-ziþiile, oricare le-ar fi
subiectul, la cãpãtâiul
rãniþilor în cr
untul rãzboi
cruntul
sau în triumfalele lui
cãlãtorii în lar
gul lumii,
largul
fer
mecãtor
ul tuturor
fermecãtor
mecãtorul
oamenilor
oamenilor,, a rãmas Român.
ªi, cum faima sa ne-o
întinde nouã, noi avem
datoria sã-i dãm lui toatã
recunoºtinþa noastrã.

naþionalã
Sãptãmânal de opinie, informaþie ºi idei de larg interes naþional

N. Iorga

Festivalul Internaþional George Enescu

Eveniment cultural pe mãsura forþei creatoare a spiritualitãþii româneºti
Fiecare ediþie a Festivalului George Enescu înseamnã în conºtiinþa naþiunii române un moment
privilegiat, una dintre acele ocazii speciale care permit o nouã lecturã, o nouã înþelegere ºi interpretare a
creaþiei enesciene, deschiderea unei noi perspective în situarea acestui spirit tutelar al muzicii româneºti
în contextul universal al valorilor.
România are în prezent mai mult ca oricând nevoie de modele fundamentale, pe care adeseori le poate
gãsi în sânul propriei culturi ºi care sunt punctul de pornire al devenirii sale...
Doresc deplin succes tuturor artiºtilor români, tuturor artiºtilor oaspeþi, veniþi sã celebreze împreunã
cu noi frumuseþea fãrã egal a marii muzici.

Din mesajul

Preºedintelui României
Ion Iliescu

...Acum, la sfârºit de varã, îl omagiem pe cel care a reuºit sã exprime în creaþia sa toatã sensibilitatea cântecului
popular românesc, transformându-l într-o capodoperã a culturii universale. Prilej de evocare biograficã, dar în
primul rând de ascultare a unei muzici fãrã seamãn, Festivalul Internaþional George Enescu rãmâne unul dintre
evenimentele de tradiþie culturalã, care face ca spiritualitatea româneascã sã fie cunoscutã ºi apreciatã în lume.
Urez succes tuturor concurenþilor, le mulþumesc marilor maeºtri care au acceptat invitaþia de a ne
încânta la acest festival ºi îmi exprim speranþa cã urmãtoarea ediþie va avea cel puþin strãlucirea ºi amploarea
celei din 2001, de care sunt convins cã ne vom aminti cu toþii.
Cuvintele nu sunt, desigur, cea mai potrivitã alegere pentru a evoca personalitatea artisticã de excepþie a
lui George Enescu. Sunt convins cã, prin mãiestria lor, participanþii la acest festival ni-l vor aduce în memorie
pe Enescu mai bine decât o poate face orice discurs. Muzica va fi timp de câteva zile regina noastrã, a tuturor.
Sã lãsãm, aºadar, muzica sã vorbeascã, pentru cã ea este unul dintre puþinele mijloace prin care putem
comunica între noi nestingheriþi, dincolo de barierele lingvistice sau culturale care ne separã.

Din mesajul

Premierului României
Adrian Nãstase
Enescu vãzut de: I.Al. Brãtescu-Voineºti, M. Sadoveanu, Camil
Petrescu, Tudor Arghezi, Tudor Vianu, George Cãlinescu, Gala
Galaction, Mihail Jora, Cella Delavrancea, Pascal Bentoiu,
Zoe Dumitrescu Buºulenga.
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Enescu  simbol al României eterne
Istoricii ºi sociologii culturii româneºti au vorbit ºi vor vorbi
ºi de acum înainte despre momentul apariþiei lui George Enescu
în cultura româneascã, despre semnificaþiile operei sale
componistice, despre înþelesurile morale ale faptelor sale. Dar, în
afarã de faptele vieþii omeneºti, care sunt trecãtoare, existã opera
lui Enescu ºi sensurile morale ale fiinþei ºi operei. Acestea au fost
ºi sunt descifrate chiar dupã ce au trecut peste 40 de ani de la
moartea lui ºi s-au împlinit 120 de ani de la naºterea sa.
Ceea ce s-a spus pânã acum de toþi cei care au cercetat ºi
interpretat opera lui, de toþi cei care au refãcut drumul vieþii sale
este faptul cã Enescu a fost un compozitor ºi un om ieºit din comun.
În acelaºi timp, Enescu, fiind al þãrii noastre, sublimând în
compoziþiile sale melosul românesc, transfigurându-l, a cucerit
universalitatea. Chiar dacã virtuozul, violonistul de geniu, pianistul
care uimea lumea, dirijorul care însufleþea marile orchestre ale
lumii au eclipsat destinul compozitorului, nu-i mai puþin adevãrat
cã lucrãrile lui au fost interpretate de mari formaþii artistice, de
strãluciþi interpreþi de operã, de mari dirijori.
S-a vorbit ºi se vorbeºte de modestia exemplarã a omului care
nu a ºtiut sã-ºi punã totdeauna în valoare opera. Dar Timpul a lucrat
ºi lucreazã în continuare pentru Enescu. O dovadã este destinul
operei Oedip, care cunoaºte numeroase montãri ºi interpretãri în
toatã Europa, iar acum, este destul sã privim programul celei de a
XV-a ediþii a Festivalului Internaþional George Enescu, pentru a
vedea cã dirijorii care ºi-au câºtigat un renume mondial de
netãgãduit, orchestrele care figureazã pe primele locuri,
ansamblurile camerale de valoare indiscutabilã interpreteazã creaþia
lui George Enescu. În acelaºi timp, sub semnul lui George Enescu
se desfãºoarã acest festival, pe care specialiºtii îl considerã unul
din cele mai prestigioase din lume.
Fundaþia România de Mâine a considerat de datoria ei, ce
decurge din scopul ºi obiectivele sale, sã contribuie la buna
desfãºurare a acestui festival prin sponsorizare. Pentru noi, numele
lui Enescu reprezintã România eternã. Spiru Haret, patronul spiritual al Universitãþii noastre, a fost unul dintre primii intelectuali
români care ºi-a dat seama de valoarea lui George Enescu, încã
de la sfârºitul secolului al XIX-lea.În aprilie 1898, Enescu a întâlnit
în casa lui Spiru Haret câþiva reprezentanþi ai culturii  Alexandru
Vlahuþã, Victor Babeº ºi alþii, iar soþia lui Haret, Ana Haret, a

avut o contribuþie esenþialã în colecta care s-a fãcut pentru a i se
procura lui George Enescu o vioarã pe mãsura talentului sãu
precoce, cu totul excepþional.
Efortul, pe care Fundaþia România de Mâine îl face pentru
cultivarea valorilor naþionale, a celor care, precum Enescu ºi
Brâncuºi, au înscris valorile româneºti în circuitul artei universale,
ne îndreptãþeºte a fi pãrtaºi la aceastã sãrbãtoare a muzicii,
constituind o datorie ºi o onoare în acelaºi timp. Pentru cã Enescu,
pornind de aici, din spaþiul românesc încãrcat de impresii din
copilãrie, pe care nu le-a uitat niciodatã ºi care au revenit constant
în opera sa pânã la sfârºitul vieþii, chiar ºi departe de patrie, reprezintã
un bun inalienabil al culturii româneºti, cu valoare de model nu
numai pe tãrâmul muzicii. Ascultãm creaþia lui Enescu cu bucuria
de a ne întâlni cu marea artã, dar o studiem pentru a vedea cum un
compozitor genial s-a inspirat din realitãþile fundamentale ale
României, din viaþa satului, în primul rând, pentru a le da durata
eternitãþii ºi a le înscrie în tezaurul culturii universale.
Enescu reprezintã România de ieri, România de azi ºi,
indiscutabil, România de mâine. Chiar ºi faptul cã, în paralel cu
Festivalul, se desfãºoarã ºi Concursul George Enescu dovedeºte
cã tinerii laureaþi de astãzi, fie strãini, fie români, vor ilustra ziua
de mâine a artei muzicale universale.
Fãrã îndoialã, în sãlile de concert, la Ateneul Român, unde
Enescu a dãruit clipe nemuritoare de bucurie oamenilor timp de
aproape cinci decenii, dar ºi în faþa aparatelor de radio ºi
televizoarelor, vom trãi în zilele de 27 ºi 28 septembrie clipe de
nespusã înãlþare sufleteascã. ªi, când va cãdea cortina festivalului
peste ultimul concert, cel susþinut de celebrul Teatru Scala din
Milano, unde au avut loc unele dintre cele mai mari evenimente
culturale ale lumii, aceasta nu înseamnã decât cã s-a întors doar o
filã în calendarul muzical al anului 2001.
Cea de-a XV-a ediþie a Festivalului Internaþional George Enescu,
concursul care se desfãºoarã vor intra, cu certitudine, prin calitatea
actelor interpretative, în conºtiinþa României de mâine.

Prof. univ. dr. Aurelian BONDREA
Preºedintele Fundaþiei România de Mâine
Rectorul Universitãþii Spiru Haret

La a XV-a ediþie,
Festivalul Enescu se desfãºoarã
cu o amploare fãrã precedent
ºi o rezonanþã aparte.
Convorbire cu dirijorul CRISTIAN MANDEAL,
directorul artistic al Festivalului
Fãrã îndoialã sunt mai multe perspective de a vorbi despre
Cristian Mandeal sau de a vorbi cu cel care de mai mulþi ani a
devenit etalonul calitativ al artei dirijorale româneºti. Tentaþia
cantitativã atât de prezentã în evaluarea locului pe care îl ocupã
un artist în configuraþia vieþii culturale a unei þãri nu are
bineînþeles ce cãuta într-o discuþie cu un artist de talia lui
Cristian Mandeal. Personalitatea, locul sãu într-un sistem al
valorilor contemporane, contribuþia sa esenþialã la înscrierea
actului muzical în lumea permanenþelor te obligã sã porneºti
de la o altã perspectivã. De aceea, am ales acum o discuþie
despre George Enescu. Nu numai împrejurarea cã dirijorul
Cristian Mandeal este  în sfârºit  directorul artistic al celei
de-a XV-a ediþii a Festivalului George Enescu, ci pentru cã
Enescu a reprezentat pentru dirijorul Cristian Mandeal o
permanenþã a gândirii ºi actului sãu muzical. Am în faþã cele
patru compact-discuri tipãrite de Arte nova Classics  începând
din 1994  cuprinzând operele orchestrale ale lui George
Enescu: cele douã Rapsodii, cele trei simfonii ºi suite etc.
Înaintea convorbirii i-am fãcut dirijorului Cristian Mandeal o
surprizã. ªi anume, faptul cã într-un coffret de patru CD intitulat
Marii clasici uitaþi  24 de opere integrale sublime ºi puþin

cunoscute, apãrut în 1998, figureazã Rapsodia 2 de Enescu în
versiunea sa dirijoralã. Coffretul mai cuprinde opere de Liszt
Fauré, Stravinsky, Janecek, Telemann, Glazunov etc.
ªi, în acelaºi timp, ne-am adresat lui Cristian Mandeal, dirijorul
de numele cãruia se va lega unul dintre momentele esenþiale ale acestei
ediþii: Oedip sub bagheta sa în fruntea Filarmonicii bucureºtene, întro coproducþie cu Deutsche Opera din Berlin, Opera din Viena ºi
Opera Românã  pe scena Operei noastre. Spectacol care se va înscrie,
ca semnificaþie artisticã, alãturi de concertele formaþiilor simfonice ºi
camerale din Europa conduse de dirijori, însoþite de soliºti a cãror
valoare universalã este de multã vreme consacratã.
E pentru noi toþi o mare bucurie sufleteascã sã ºtim cã opera
Oedip va fi înfãþiºatã sub bagheta celui ce a avut o contribuþie
hotãrâtoare la restituirea într-o viziune modernã a operei lui Enescu
în lumea contemporanã.
În consecinþã, convorbirea noastrã a început prin întrebarea legatã
de apropierea dintre Cristian Mandeal ºi opera lui George Enescu.

Prof.univ.dr. Valeriu RÂPEANU
Universitatea Spiru Haret
(Continuare în pag.2)
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GEORGE ENESCU
Ediþia a XV- a

8 - 28 septembrie 2001

Sunt partizanul continuitãþii,
nu al discontinuitãþii
afirmã dirijorul Cristian MANDEAL

Creaþia lui George Enescu a
cunoscut un drum ascendent
de la primul pas
 V-aþi nãscut în anul 1946. În
consecinþã, faceþi parte din generaþia care
a vãzut lumina zilei în anul în care George
Enescu pleca într-un turneu în SUA.
N-avea sã se mai întoarcã. Aveaþi nouã ani
când Enescu a încetat din viaþã, ºi l-aþi mai
auzit în direct. Facem parte din acele
generaþii care nu ne-am bucurat de
favoarea destinului de a-l fi auzit aici în
sala Ateneului, unde imprimãm
convorbirea noastrã, pe George Enescu. Se
mai
adaugã
împrejurarea
cã
dumneavoastrã aþi crescut într-o perioadã
în care la noi domina asupra lui George
Enescu o perspectivã literarã ºi
sentimentalã. N-a fost caracteristicã doar
acelor ani. Receptarea copilului minune,
George Enescu, în România la sfârºitul
veacului al XIX-lea, ca ºi în primele douã
decenii ale secolului al XX-lea, a fost predominant sentimentalã ºi nu una
profesionalã, în care evaluarea criticã sã
fie preponderentã. Aþi putea sã ne spuneþi
dumneavoastrã, eminentul interpret
contemporan al operei George Enescu,
dacã vã mai amintiþi când ºi în ce mediu
aþi auzit de numele compozitorului?
 La ºcoalã, bineînþeles. Se ºtia cã noi
avem un singur mare compozitor, George
Enescu. Despre care nu se vorbea foarte clar
ºi foarte deschis. Mai degrabã se vorbea
despre Nicolae Buicliu cu O zi de varã întro Gospodãrie Agricolã Colectivã. Despre
Enescu se vorbea ca despre un geniu. Dar
prea mult nu se vorbea despre el. Era evident, autorul Rapsodiilor ºi un compozitor
popular. ªcoala mi-a dat primele noþiuni
despre George Enescu.
 Unde aþi urmat ºcoala?
 La Braºov. Mã refer la ºcoala de muzicã.
Eu m-am educat muzical, la început, la
Sighiºoara, unde am copilãrit pânã la vârsta
de aproape 12 ani ºi unde am început sã studiez
pianul în particular, cum se obiºnuia, alte
mijloace neexistând pe vremea aceea în
orãºelul despre care am vorbit. Apoi, mutândumã cu familia la Braºov, am dat examen în
clasa a VI-a a ºcolii elementare de muzicã,
dupã aceea am fãcut Liceul de muzicã.
La Braºov am început sã aud ºi primele
concerte.

 Aici aº vrea sã vã întreb, revelaþia
operei lui Enescu pe ce cale aþi avut-o:
ascultând radioul, în sala de concert?
 Nu. Am avut-o cântând la pian. ªi miaduc aminte de o lucrare fãrã numãr de
opus a lui Enescu: Preludiu în fa diez
minor pentru pian, o lucrare scrisã în
tinereþe, aproape în copilãrie, dar care mie
mi-a plãcut din primul moment. Avea ceva
foarte nobil ºi evocator. George Enescu a
fost pentru mine un mare compozitor, încã
din copilãria mea.
Apoi, ca pianist, urmãream concursurile
Enescu la Radio, bineînþeles. Eram încã în liceu,
când am venit la Bucureºti cu tatãl meu ºi am
urmãrit  câteva zile  de data aceasta pe viu
concerte în care se cântau pagini enesciene.
 Dacã ar fi sã faceþi o biografie
muzicalã, care dintre conducãtorii de
orchestrã români v-au impresionat mai
mult ca dirijori ai operei lui Enescu?
 Cel mai puternic fixat în memoria mea
a fost Erich Bergel care a fost pentru mine
mulþi ani de zile un model pe care am
încercat sã-l imit la începutul formãrii
mele. În aceastã perioadã fiecare artist îºi
are un ideal, un model. Pentru mine, omul
care mã impresiona cel mai mult prin tot
ce fãcea în muzicã, inclusiv Enescu, era
acest dirijor extraordinar care, din pãcate,
s-a stins din viaþã în urmã cu trei ani.
 Erich Bergel a realizat cu Orchestra
Radio, la vestitul Festival Bruckner în
stagiunea 1971-1972, cele trei suite pentru
orchestrã de Enescu.
 Mai mult de atâta. În anul 1980 am
fost invitat la Bayreuth la festivalul de
tineret, el conducea Orchestra festivalului
de tineret ºi în acel an a dirijat Simfonia I
de Enescu într-un mod impresionant.
Alãturi de Mathis der Maler.
Pentru mine, care în copilãrie ºi
adolescenþã n-am locuit în Bucureºti, Dinu
Niculescu, dirijorul Orchestrei simfonice din
Braºov, a fost cel prin care am luat cunoºtinþã
de literatura muzicalã clasicã, inclusiv cu
Enescu, e adevãrat cu lucrãri mai puþin
importante  dacã se poate spune aºa.
 Cele care se cântau atunci. Pentru
cã abia mai târziu...
 Maestrul Constantin Bugeanu a fost
cel care mi-a deschis ochii cu o conºtiinþã
muzicalã asupra lui Enescu, pentru cã
domnia sa era un profund cunoscãtor ºi
analist aº acestei muzici. El a fost unul dintre
primii sau poate primul care ne-a dat o
versiune discograficã la Simfonia a II-a de
Enescu. Pentru acea epocã  reprezenta o
provocare aproape de netrecut. A realizat ºi
o superbã, splendidã versiune discograficã.
Din pãcate, nu în condiþiile tehnice de
captare în care s-ar fi putut face astãzi, dar
ca execuþie este admirabilã. ªi ca respect al
textului, ºi ca aprofundare a intenþiilor atât
de subtile, atât de rafinate  caracteristicã a
tuturor partiturilor enesciene.
 La noi au existat multe discuþii legate
de perioadele creaþiei enesciene. Aºa cum
spuneaþi ºi dumneavoastrã, Enescu era un
compozitor popular, prin cele douã Rapsodii.
 ªi prin Poema Românã.
 Da, apoi Preludiu la unison  sã
spunem.
 Acesta era un pas înainte. Mare.
 La noi Preludiu la unison se lega, din
punct de vedere dirijoral, de George

Georgescu. Era acea interpretare
maiestuoasã. Dar aº vrea sã vã întreb care
este pãrerea dumneavoastrã despre aceastã
primã perioadã a creaþiei enesciene, pe care
unii o considerã cã ar þine pânã la Simfonia
I? Am vrea sã ºtim pãrerea dirijorului
Cristian Mandeal, care, în selecþia
discograficã amintitã, nu a ocolit, ci,
dimpotrivã, a inclus alãturi de cele trei
simfonii ºi suite ºi cele douã Rapsodii. Ce
spune astãzi unui dirijor aceastã perioadã?
 Spune la fel de mult cât ºi perioadele
care urmeazã. Pentru cã e o fazã în modul
de exprimare a compozitorului care este la
fel de genial în aceastã fazã, cât este ºi în
cele care urmeazã. E greu sã împart creaþia
lui Enescu în faze ºi aceasta deoarece
creaþia sa a cunoscut un drum ascendent
de la primul opus. Aproape cã nu existã un
nou opus sau un grup de noi opusuri ca sã
nu aducã ceva nou, ca tehnicã de
compoziþie ºi ca limbaj. Dacã ne referim la
prima perioadã a lui Enescu, este vorba
doar de limbaj. Dar forþa lui de creativitate
este la fel de puternicã, de la Poema
Românã chiar  ºi mi-ar plãcea ca publicul
sã redescopere aceastã Poemã Românã,
pentru cã oricât de naiv ar putea sã arate
limbajul folosit de Enescu, modul de
plãsmuire muzicalã în cadrul acestui limbaj
este admirabil la o lucrare scrisã la vârsta
de 17 ani. Este de necrezut. Iar Rapsodiile
nu vin decât sã aducã un pas de experienþã
în plus faþã de acest limbaj ºi, bineînþeles,
o poeticã extraordinarã; o mai mare
concentrare faþã de Poema Românã care,
eventual, ar putea pãcãtui printr-o anume
diluare în cadrul acestui limbaj, inerent unui
copil care începe sã compunã. Dar ce
compoziþie! Pentru mine, ca dirijor, aceastã,
sã-i zic, perioadã din creaþia lui Enescu
rãmâne la fel de atractivã ca ºi celelalte.
Trebuie însã, sigur, sã o accept în forma ºi
în datele ei intrinsece. Sã accept aceastã
juvenilitate fundamentalã pe care o conþine.
 Dumneavoastrã aþi spus un lucru
foarte important: opera enescianã trebuie
vãzutã în evoluþia ei, în continuitatea ei.
 La Enescu nu au fost niciodatã
disfuncþii, n-au fost niciodatã rupturi, ci o
permanentã evoluþie. Un mare nod evolutiv,
dacã-l pot numi aºa, poate fi constatat la
Simfonia a II-a care face un salt enorm
înainte ca limbaj, asta fiind deja în 1915,
apoi, Suita a II-a în 1919, care este prima
lucrare din istoria muzicii într-un limbaj
explicit neoclasic, mai bine zis neobaroc,
pe nedrept lãsat în umbrã în raport cu
Pulcinella lui Stravinsky care a apãrut la
doi-trei ani dupã Suita lui Enescu. Aceasta
din urmã marcheazã în mod oficial  dacã
mã pot exprima aºa  deschiderea perioadei
neoclasice. Ghinionul lui Enescu de a nu
putea fi cunoscut la epoca respectivã, iatã
cã prima lucrare cu adevãrat neoclasicã
Suita a II-a deschizãtoare de mari drumuri
a rãmas inexistentã în conºtiinþa oamenilor
ºi a muzicologiei.
 Putem vorbi  pentru cã a-þi
pronunþat cuvântul ghinion  de o neºansã
a lui Enescu în recunoaºterea rolului sãu
în evoluþia muzicii universale ?
 Enescu a avut multiple ghinioane.
Faptul cã era un violonist genial ºi-a pus din
capul locului amprenta asupra lui ca ºi a lui
Liszt, pianistul. A fost considerat un

compozitor amator, un interpret care în
timpul liber îºi fãcea plãcerea de a compune.
Mai mult diletant decât compozitor, în orice
caz nerecunoscându-i-se un limbaj personal,
propriu, fiind considerat un eclectic. Acesta
a fost primul lui ghinion.
Al doilea a fost faptul cã provenea din
tr-un mediu geografic care nici astãzi nu
inspirã încredere, din România care
niciodatã ºi nici astãzi nu se bucurã de
preþuirea în Occident la egalitate cu
celelalte naþiuni sau culturi europene.
În al treilea, modestia lui a fost un factor
de rãmânere în umbrã a creaþiei lui. Enescu
îºi dorea foarte mult sã fie compozitor ºi, în
primul rând, cunoscut în calitate de
compozitor. Dar era o dorinþã atât de intimã,
atât de puþin exteriorizatã, încât puþinã lume
îºi dãdea seama cã este un mare compozitor.
ªi modestia aceasta  un factor subiectiv
desigur  l-a fãcut sã rãmânã într-un con de
umbrã în calitate de compozitor. Faptul cã
Gustav Mahler i-a dirijat în ianuarie 1919
Suita I, l-a pupitrul celebrei Filarmonici din
New York, e un lucru cât se poate de relevant asupra faptului cã unele din
compoziþiile lui reuºeau sã trezeascã, de la
vremea aceea, interesul marilor muzicieni,
al celor care descoperã aurul pur din noianul
de balast care existã într-o compoziþie
contemporanã: din care, totdeauna, ca interpret, îþi revine misiunea sã cauþi, sã recunoºti
adevãrata valoare. E foarte greu sã faci parte
dreaptã unei autentice valori într-un peisaj
foarte dens de compoziþie contemporanã, în
care, încã, istoria nu ºi-a pus amprenta prin
decantare, prin consfinþirea unei valori ºi
negarea unei nonvalori. Iatã cã Mahler a fost
unul dintre primii care au recunoscut
valoarea lui Enescu. ªi încã de timpuriu.
 Dumneavoastrã vorbeaþi de modestia
lui Enescu. El nu ºtia sã se impunã, nu avea
înzestrãrile artistului care rãzbãtea cu orice
preþ. Ceea ce a avut un rol negativ asupra
afirmãrii lui.
 Niciodatã, ca sã spun aºa, nu s-a ºtiut
administra. Alþii ºi-au construit cariera
în mod admirabil. Vezi Stravinsky.
 La el mã gândeam.

Oedip este capodopera muzicalã
a operei din secolul XX
 Veþi dirija Oedip pe scena Operei
Naþionale. Îmi permiteþi sã facem o
incursiune istoricã? Dumneavoastrã aveaþi
12 ani ºi n-aþi auzit Oedip-ul lui Constantin
Silvestri cu David Ohanezian în rolul titular. Spectacolul care a echivalat cu o
revelaþie pentru noi, românii.
 Revelaþia ºi punctul de referinþã.
 Oamenii tineri de azi nici nu cred cã
Oedip s-a cântat la noi  abia în 1958. Cred
cã faci o greºealã ºi discret vor sã te
corecteze. Chiar ºi lumea muzicalã a
cunoscut capodopera lui prin transmisia la
Radio a premierei pariziene din 1936. În
anii 50 se cântau extrase. Care este
pãrerea dumneavoastrã despre Oedip pânã
acum. Din punct de vedere muzical?
 Oedip este capodopera muzicalã a
operei în secolul XX. ªi aceastã operã
începe sã-ºi croiascã un drum. ªi drumul
este sigur. Toate marile teatre de Operã

încep sã fie interesate. Unele l-au pus în
scenã ºi altele se pregãtesc. Pe lângã ce ºtim
noi (Amsterdam, Berlin, Viena), existã
planuri concrete, despre care eu ºtiu sigur
ºi la Marsilia, la Genova. ªi vor veni  cu
siguranþã  ºi altele. Este o operã care îºi
croieºte drum prin ea însãºi. Ca
untdelemnul care iese la suprafaþã. Mai
târziu, mai devreme. Aceastã operã e greu
sã fie comparatã cu altele din întreaga
literaturã de operã. Sunt câteva vârfuri,
câteva capodopere în genul acesta care
s-au scris în secolul XX: Moise ºi Aaron
de Arnold Schoenberg, Lulu sau Wozzek
de Alban Berg sau Jenufa de Leos Janecek,
Castelul lui Barbã Albastrã de Bela
Bartok. Dar am impresia cã Oedip
depãºeºte totul, pentru cã, în momentul în
care intri în substanþa acestei opere, nimic
din ceea ce s-a mai fãcut pânã acum nu
mai poate strãluci. Devine un punct de
referinþã pentru creaþia mondialã, începi sã
raportezi creaþia mondialã la opera Oedip,
ºi nu invers. Devine un fel de Everest în
peisajul capodoperelor. Apropierea de
Oedip am fãcut-o prin ascultare, iar acum
prin studiu. M-a pasionat aceastã partiturã.
Vã mãrturisesc cã mi s-a pãrut mai puþin
dificilã decât la început, poate ºi pentru cã
am parcurs toatã opera lui Enescu ºi cã am
experienþa întregii sale opere.
 Pentru dumneavoastrã, ca dirijor,
Oedip reprezintã o adevãratã încununare.
 Da, ca o încununare. Aºa consider
momentul în care voi dirija Oedip. Am
regretat, atunci când am fãcut integrala
discograficã, faptul cã nu am putut face Oedip.
Regret ºi acum. ªi am rãmas cu dorinþa. Care
 acum se îndeplineºte. Faptul cã voi dirija îl
consider ca unul dintre cele mai extraordinare
daruri pe care mi le-a fãcut viaþa mea
profesionalã. Revenind la ceea ce spuneam,
aprofundarea acestei capodopere: cãile Oedipului le am în mine, în sânge, le-am parcurs, le
cunosc, am mers pânã la sfârºit, am fãcut toatã
experienþa enescianã pânã la ultimul opus. Dar
Oedip-ul se situeazã, singur, în ultima fazã, în
ultima treime, dacã putem vorbi aºa, a creaþiei
enesciene. Atât doar cã urieºenia,
complexitatea acestei opere depãºeºte tot ce a
scris Enescu.
Este revelator cã în cursul uneia din
întreruperile la munca titanicã pentru
scrierea lui Oedip, Enescu a scris douã
lucrãri capitale: Sonata a treia pentru vioarã
ºi Sonata în fa diez minor pentru pian.
 Douã capodopere. Oedip l-a
preocupat pe Enescu, practic, timp de
cincisprezece ani.
 Cincisprezece ani de la prima idee ºi
ºapte ani de lucru efectiv. Dar de gândire,
de proiecþie, de prin 1910. Primele schiþe
dateazã din 1910 ºi ele sunt aproape citate
în versiunea finalã. Nu o datã am spus ºi
continui sã spun, cu încãpãþânare, cã vremea
lui Enescu va veni. Acuma am impresia cã
noi trãim prezentul acestui timp. Enescu
începe sã fie asimilat, cunoscut, descoperit
ca o mare revelaþie a secolului XX.
 Aveþi impresia cã Oedip reprezintã ºi
fiinþa umanã a lui Enescu?
 În mod categoric da. Nu are date certe,
autobiografice, dar structura lui  acest
eroism ascuns în spatele unui sacrificiu
pentru alþii face parte din fiinþa lui Enescu.
 Fãrã îndoialã, opera lui Enescu nu
este legatã de împrejurãri concrete, aºa
cum în-tr-o anumitã perioadã s-a cãutat
sã se acrediteze. Cred cã Enescu, prin tot
ce a scris, a întruchipat absolutul. De
aceea, atunci când a abordat opera vieþii
sale s-a adresat mitului.
 Legat de eternitate, mitul fiind, prin
definiþie, etern.
 Dupã spectacolul din timpul
Festivalului, Oedip va mai fi prezentat pe
scena Operei?
 Din pãcate, nu. Pentru cã aceastã punere
în scenã este legatã de soliºti care au putut fi

reuniþi cu greu pentru o anumitã datã ºi dupã
epuizarea momentului se vor împrãºtia.
 Se va face mãcar o înregistrare?
 Da, se va face o înregistrare audio ºi
video.

Nu poþi face Festival Enescu
fãrã Enescu
 Câte repetiþii v-au fost necesare?
 Deocamdatã abia am început repetiþiile,
întrucât Filarmonica a avut ºi alte proiecte
importante: am înregistrat, ºi suntem prima
orchestrã din România, primele patru DVDuri, adicã Home video, ultima tehnologie în
materie de audio-video, în care elementele
audio, sunt cele mai complexe, maximul
realizat pânã acum, dar care includ ºi
posibilitãþile de a vedea. Un concert la tine
acasã, în condiþii chiar mai bune decât într-o
salã de concert.
 La Operã, dumneavoastrã dirijaþi
Filarmonica bucureºteanã?
 Da. Eu am proiectat Festivalul în felul
acesta: în momentul când am preluat
conducerea acestei ediþii de la dirijorul
Lawrence Foster, Oedip era ºi în planurile
înaintaºului meu. Figura doar ca operã de
concert, cum s-a prezentat în 1998. Dar cu
Cristian Mandeal, dirijor, ºi Filarmonica
bucureºteanã. Acestea erau fixate de
Foster. Eu am luat legãtura cu Opera de la
Viena ºi cu ajutorul domnului Hollender
am reuºit sã aduc producþia Berlin-Viena
la Bucureºti, pentru ca Oedip din 2001 sã
nu repete opera-concert din 1998. I-am
schimbat doar parcursul, dar nu ºi
elementele primordiale.
Aº vrea sã fac o precizare: am încercat
sã pãstrez într-o cât mai mare producþie
ceea ce Foster a conceput dupã ediþia din
1998 pânã în 2000, când ºi-a prezentat
demisia. ªi am reuºit pentru cã mi s-a pãrut
cã tot ce a lucrat el pentru prezentul Festival a fost o acþiune profesionistã foarte
bine fãcutã. Eu sunt partizanul
continuitãþii, ºi nu al demolãrii. Nu cred
cã e sãnãtoasã acea concepþie prin care o
datã cu schimbarea guvernului, se stricã
tot ce a fãcut guvernul anterior, pentru ca
sã le demonstrezi cã cei de dinainte au
fãcut rãu ºi tu faci bine. Nu cred cã
numirea unui nou director de Festival
înseamnã demolarea a tot ce a fãcut
predecesorul sãu, pentru ca noul director
sã-ºi poatã impune o nouã concepþie.
 Într-o viziune culturalã mai amplã
sunteþi pentru continuitate?
 Da. Sunt pentru ideea de continuitate,
ºi nu de discontinuitate.
 Care a fãcut foarte mult rãu
culturii noastre.
 ªi politicii ºi þãrii.
 Cum vedeþi acest Festival? Sunteþi
parte. Pãrerea noastrã este foarte bunã.
Sunt nume de referinþã ale artei dirijorale
ºi interpretative contemporane, formaþii
orchestrale ºi camerale al cãror nume au
intrat în analele muzicii. Cele mai multe
nume ºi ansambluri  pentru prima datã
în România, iar cei care au mai concertat
la noi reprezintã pentru generaþiile tinere
tot o premierã. Apoi, este vorba de
prezenþa muzicii lui Enescu. Ziarul
Curierul naþional a criticat trecuta
ediþie pentru lipsa lucrãrilor majore ale
lui Enescu.
 Critica dumneavoastrã era îndreptãþitã.
Nu poþi face Festival Enescu fãrã Enescu.
Aceasta este linia pe care am preluat-o ºi
am îmbogãþit-o de la Lawrence Foster, în
sensul în care în aceastã ediþie avem 24 de
opusuri enesciene, ceea ce acoperã aproape
întreaga creaþie enescianã.
 Maestre Cristian Mandeal, vã urãm
succes în dubla calitate de dirijor ºi de
director artistic.

ENESCU

Contribuþii documentare
Reconstituiri - Interpretãri
de Valeriu Râpeanu

Desenele lui Mihu Vulcãnescu au ilustrat placheta editatã în 1981 de RadioTeleviziunea Românã când, cu prilejul centenarului Enescu, a fost întocmit ºi publicat un
program special pe întregul an, atât pentru Radio cât ºi pentru Televiziune

Chiar atunci când cobora în cotidian, fapta sa
încuraja talentele, propulsa o iniþiativã menitã sã
semene ceea ce era frumos, sã curme o nedreptate,
sã îndrepte o inechitate. Numele sãu s-a identificat
cu ideea de bine ºi numai cu ea. Bine pe care-l fãcea
cu o discreþie într-adevãr impresionantã, fãrã sã-ºi
aroge vreun merit, cãci Enescu a fost omul acþiunii
tenace ºi tãcute, al eficienþei lipsite de podoaba
cuvintelor. Mãrturisea  nu fãrã o undã de ironie 
într-o scrisoare din 1930: Contrar compatrioþilor
mei, nu sunt înzestrat cu darul vorbei. Retrãgânduse deliberat din lumea înconjurãtoare, creându-ºi o
lume a visurilor, singura în care  aºa cum mãrturisea
 lucra nestingherit ºi trãia cu adevãrat, George
Enescu era totuºi mai lucid decât toþi cei din jurul

sãu când privea realitatea, spunând în 1912: Mai
puþine iluzii ºi mai multã muncã. A acþionat desigur
pe tãrâmul vieþii de fiecare zi, dar în numele unor
principii fundamentale, iar când a intervenit în
cazuri particulare, fapta lui n-a fãcut decât sã
confirme consecvenþa sa cu ideile de pace, omenie,
bine, blândeþe, dreptate, frumos, libertate, datorie,
nobleþe, muncã, armonie, eleganþã, iubire de þarã,
respectul pentru spirit, discreþie, respingând reversul
lor: rãzboiul, rãul, urâtul, nedreptatea, constrângerea
de orice fel, violenþa. ªi poate aici aflãm
superioritatea lui Enescu în faþa contemporanilor sãi,
acel statut care l-a situat deasupra vâltoarei,
conferindu-i intangibilitatea moralã, aura de omenie
superioarã, trãirea numai în sferele absolului.
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S-au împlinit, recent, la 7 august 2001  120 de ani de
când a venit pe lume George Enescu, cel mai mare muzician
român al timpurilor noastre.
În cei 74 de ani de viaþã  cãci la 5 mai 1955 trecea în
nefiinþã  el ne-a lãsat o operã nemuritoare care-l va pãstra
totdeauna în vârful piramidei artistice româneºti.
În fapt, suprafaþa lui artisticã de afirmare s-a întins bogat
ºi peste hotare  în toatã Europa ºi America de Nord  cu o
intensitate la fel de puternicã pe cele douã planuri:
interpretare ºi creaþie muzicalã, iar în complementaritate ºi
în domeniul pedagogiei de specialitate, în jurul lui formânduse discipoli de talia lui Yehudi Menuhin care  din pãcate, a
trecut ºi el recent în lumea umbrelor. Este un caz rar  de-a
dreptul excepþional, chiar ºi pe plan internaþional  când un
muzician se manifestã la fel de impunãtor ºi înalt în toate
cele trei domenii mai sus amintite.
Vom parcurge pe scurt, mai întâi, realizãrile enesciene
vizând arta sa interpretativã.

Interpretul
Violonist de geniu, cum l-a caracterizat în unanimitate
cronica de specialitate a timpului, Enescu fãcea parte din
acea pleiadã de aur a artei violonistice mondiale, alãturi de
iluºtrii sãi contemporani: Ysaye, Kreisler ºi Thibaud.
Într-adevãr, execuþia sa violonisticã era magnificã,
prezentându-se pe scenã totdeauna transfigurat, interiorizat
ºi, uneori, cu ochii închiºi pentru a se despãrþi complet de
realitatea pãmânteanã din jurul sãu; iar repertoriul lui
cuprindea cele mai renumite capodopere destinate viorii, dar
mai ales pe cele ale lui Johann Sebastian Bach, pe care le
interpreta de o manierã inegalabilã, aºa cum l-a descris David
Oistrah  alt mare violonist al timpului  în pagini
memorabile privind arta enescianã a viorii.
Îndrãgostit al muzicii de camerã, Enescu a practicat-o
cu o rarã pasiune nu numai ca violonist, ci ºi ca pianist în
ansambluri celebre, precum:
 sonate cu David Oistrah, Yehudi Menuhin, Dinu Lipatti,
Pablo Casals, Alfred Cortot, Fritz Kreisler, Daniel ªafran,
Lev Oborin ºi alþii;
 triouri cu Casella ºi Fournier sau cu Kreisler ºi Thibaud;
 cvartete cu Casadessus, Fournier ºi Schneider.
De reamintit apoi ºi acel celebru cvintet cu Ysaye la vioara
I, Thibaud la vioara a II-a, Kreisler la violã, Casella la
violoncel, iar Enescu asigurând pianul.
În domeniul muzicii de camerã el a fost, de asemenea,
promotorul acesteia în România, încurajând ºi propagând
pe scenele de concert gustul pentru aceastã muzicã, instituind
ansambluri de o valoare ridicatã în cadrul cãrora participa el
însuºi, alãturi de muzicienii români.
Ca ºef de orchestrã, departe de a se manifesta mai prejos
decât în domeniile descrise mai înainte, Enescu a cunoscut,
dimpotrivã, în þara sa natalã, ca ºi în principalele centre
culturale europene, zile mari de succese rãsunãtoare. Chiar
ºi în America de Nord obiºnuitã cu interpretãri de mare clasã
datoritã unor ºefi de orchestrã ca Toscanini, Stokovsky ºi
Ormandy, Enescu a captivat, la pupitrul dirijoral al
orchestrelor, inimile ºi a provocat entuziasmul publicului.
A dirija o orchestrã însemna pentru el a satisface din plin
nevoia de a creea artã. Era încã o ocazie pentru a exterioriza
imensele sale resurse interioare care prindeau viaþã prin
interpretãri de neuitat.
Ambasador itinerant al artei muzicale româneºti,
cãlãtorind pretutindeni în lume cu vioara ºi bagheta, Enescu
a fost totodatã neobositul animator al vieþii muzicale din
þara sa. În marile oraºe, ca ºi în târguºoarele României,
câteodatã în satele cele mai îndepãrtate, în timp de pace ca
ºi în timp de rãzboi, pe front, în spitale printre bolnavi, în
sãlile de concert, pretutindeni ºi totdeauna el a îndeplinit
ceea ce þinea de nobila ºi patriotica sa datorie: sã
rãspândeascã marea artã printre compatrioþii sãi. În mod
generos, el a dorit sã restituie poporului din mijlocul cãruia
s-a ridicat, minunatele daruri pe care natura i le-a acordat
ºi pe care le-a cultivat cu o atât de mare pasiune.
Angajând problema conceptului pedagogic enescian
vom afla într-adevãr idei noi ºi originale ce intereseazã în
modul cel mai intens formarea ºi pregãtirea tineretului
studios de specialitate.
Cu toate cã n-a dispus de timpul necesar pentru un
învãþãmânt permanent la o catedrã de Conservator, el
transforma, uneori, propria locuinþã într-un loc minunat unde
veneau tineri sau chiar mai vârstnici dornici de a cunoaºte
maniera sa de a concepe interpretarea capodoperelor muzicale.
Dupã cum îmi relata, personal, Yehudi Menuhin la întâlnirile
mele cu el în juriile Concursurilor muzicale de la Geneva, acesta
a trãit timp îndelungat pe lângã Enescu cu scopul de a face
muzicã de camerã ºi de a interpreta înaintea lui piese vechi sau
moderne în vederea unei redãri artistice înalte a acestora.
Redãm în continuare câteva idei din conceptul
enescian în materie de interpretare muzicalã:
Pentru marele muzician român, ca efect ideal într-o
interpretare artisticã, nu era obþinerea unei perfecþiuni
mecanice, ci, înainte de orice, de a transmite mesajul uman
al compozitorului, sufletul sãu, vibraþia sa autenticã. Pentru
aceasta, dupã el, un interpret trebuie totdeauna sã ajungã
sã egaleze creatorul a cãrui capodoperã vrea s-o redea. În
practicã, pentru a atinge un asemenea þel, Enescu nu se
mulþumea doar cu studiul tehnic sau general al partiturii.
El analiza în detaliu lucrarea substituindu-se compozitorului
ºi refãcând diversele etape ale creaþiei respective.
De aceastã manierã trata el orice partiturã ºi în mod
special cele scrise de Johan Sebastian Bach.
Declaraþi rãzboi vitezei, afirma el, cu scopul de a impune
ºi de a realiza accentele juste.
Din sfaturile pe care Enescu le dãdea lui Yehudi Menuhin
rezultã ºi alte principii didactice de specialitate dupã cum
urmeazã: În orice compoziþie trebuie þinut cont de
individualitatea ºi tendinþele autorului. Citiþi biografia lui,
observaþi minuþios trãsãturile caracterului sãu, încercaþi ºi
pãtrundeþi intenþiile sale în scopul de a înþelege ceea ce
compoziþia constituie pentru autorul însuºi ºi ceea ce el a
vrut sã exprime pentru alþii.
Pãtrundeþi în profunzime ideile ºi sentimentele sale,
forþaþi-vã sã le transmiteþi auditorilor fãcând abstracþie de
persoana voastrã.
Nu întrebuinþaþi talentul ºi cunoºtinþele voastre decât cu
singurul scop de a exprima fidel idealul autorilor.
Subliniaþi fãrã a exagera intenþiile autorului, pãstraþi
intactã latura esteticã ºi corelaþia între miºcare ºi nuanþe.
Interpretaþi compoziþia ca ºi când construiþi un
monument: mai întâi asizele, apoi soclul ºi vârful care
încununeazã opera.
Aveþi grijã de a da compoziþiei vitalitate, plenitudine a
expresiei ºi convingere.

1881 - 1955

George Enescu
Omul ºi opera
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Vicepreºedinte al Fundaþiei România de Mâine
Prorector al Universitãþii Spiru Haret
Pentru a cunoaºte compozitorul nu este suficient sã-i
studiezi viaþa, ci este necesar sã-þi însuºeºti opera lui întreagã
cu scopul de a compara între ele diferitele compoziþii ºi de a
le pune pe fiecare în valoare separatã.
Trebuie, de asemenea, sã fie studiatã epoca în care a trãit ºi
interdependenþa dintre ideile compozitorului ºi spiritul epocii.
Aspirând la o veritabilã expresie a muzicii, Enescu n-a
practicat niciodatã virtuozitatea prin ea însãºi, de aceea, în
programul sãu de concert figurau rar piese de performanþã
tehnicã obiºnuite în repertoriul virtuozilor, ci, dimpotrivã,
el a integrat ºi subordonat virtuozitatea liniei generale de
interpretare, sensului expresiv al compoziþiei, stilului ºi
propriei sale concepþii în materie de interpretare muzicalã.
Orice demonstraþie briliantã ºi orice exhibiþie de
virtuozitate îi erau absolut strãine.
Subliniind acest aspect, destul de rar la marii violoniºti,
Yampolski, renumitul profesor de vioarã, afirma: arta
interpretãrii nu constã la Enescu în agilitatea ºi forþa
degetelor, ci într-o execuþie vie ºi creatoare a muzicii.

Compozitorul
Ca interpret, fãrã îndoialã, Enescu utiliza la maximum
conºtiinþa sa de a reda operele de artã la înalt nivel, totodatã
însã ceea ce avea profund în gândirea muzicalã îi rezerva
creaþiei, domeniu pe care l-a considerat ca lumea sa
veritabilã, grãdina lui secretã.
În cele 33 de opusuri ale compozitorului intrã: douã
rapsodii, diferite poeme ºi suite simfonice, diverse sonate ºi
suite pentru pian, vioarã ºi violoncel, lucrãri variate de
muzicã de camerã (cvartete, cvintete, octuor ºi dixtuor), o
simfonie de camerã, trei mari simfonii, lieduri, uverturi etc.
ºi pe deasupra nemuritoarea ºi magnifica sa operã Oedip.
Ne vom referi în continuare numai asupra câtorva lucrãri
din acest fond compozistic enescian.
La începutul secolului XX, în anul 1900, ieºeau din pana
lui Enescu primele lucrãri: Poema românã ºi cele douã Rapsodii.
Aceste lucrãri, provenind direct din cântul popular
românesc, posedã frumuseþea atât de originalã a acestuia ca
un model al ataºamentului ºi credinþa în mãreþia ºi forþa
expresivã a artei folclorice a þãrii sale.
Prima Rapsodie în La major, compoziþie plinã de exuberanþã,
ieºitã direct din sufletul þãranului român, este o veritabilã frescã
 sugestivã la extrem  a vieþii populare româneºti. Se recunosc
aici reunite ºi lucrate artistic arii de dans ºi de divertisment
folcloric, antrenante ºi viu colorate, de o structurã ritmicã
particularã. Ele sugereazã magistral spectacolul, însufleþit de o
vervã impunãtoare, al unei sãrbãtori sãteºti.
Printre mijloacele componistice cele mai caracteristice
se remarcã tratarea vocilor, ce aminteºte expresivitatea
instrumentelor muzicale populare, persistenþa pe mari

suprafeþe sonore a unor formule de acompaniament proprii
lãutarilor români. De remarcat, de asemenea, suprapunerile
de teme ce se împletesc, se unesc ºi se desfac fiecare pe
propria sa linie creând astfel imaginea unui minunat ºi
fascinant bazar din care nu ºti ce sã admiri mai întâi.
Cele douã rapsodii  dupã cum afirmã compozitorul
Zeno Vancea  constituie punctul culminant al tratãrii
simfonice a cântului lãutarilor, sublimarea creaþiei anonime
a barzilor populari.
De multã vreme ele au fãcut înconjurul lumii prin baghetele
unor dirijori celebri ca: Ormandy, Pierre Monteux, Edouard
Colonne, Krauss ºi, desigur, ale compozitorului însuºi.
Cea de a II-a Sonatã pentru vioarã ºi pian, în fa minor,
este, pe drept, un model de mãiestrie, de sensibilitate, de
viaþã interioarã ºi de forþã comunicativã.
Scrisã la vârsta de 19 ani, aceastã sonatã reprezintã, în
fapt, o moºtenire a clasicismului lui Beethoven, Brahms ºi
chiar a lui Franck.
Cu toate cã aici compozitorul nu face apel la folclorul indigen
 întrucât întrebuinþeazã un limbaj clasic  din ea se degajã
totuºi o rezonanþã româneascã venind din ambianþa sa poeticã,
din þesãtura miºcãtoare, din unele inflexiuni care o plaseazã în
plin climat spiritual naþional ºi o distinge de altã muzicã.
Ea a fost cântatã pentru prima datã de Jacques Thibaud
cu compozitorul la pian.
În Suita I pentru orchestrã în Mi major, opus 9, lucrare
de mare suflu, monodia reprezintã o forþã supremã de
expresie muzicalã.
Scrisã în anul 1903, aceastã suitã constituie prima lucrare
simfonicã de anvergurã a compozitorului. Ea cuprinde patru
pãrþi: Preludiu la unison; Menuet lent; Interludiu ºi Finalul.
Prima parte, numai asupra cãreia ne vom referi, celebrul
Preludiu la unison, a fost adesea citatã de Kodaly în lecþiile
sale de compoziþie ca un exemplu unic de monodie realizatã pe
planul superior al gândirii simfonice. Utilizând în exclusivitate
instrumentele cu coarde, dar fãrã contrabas, la care numai la
sfârºit se adaugã un timpan, Enescu realizeazã prin acest
preludiu o genialã ºi splendidã sintezã artisticã, ale cãrei
frumuseþi unice provin din acel faimos cântec lung românesc
propriu spiritualitãþii þãrii noastre ºi definit astfel de Béla Bartok
ºi Constantin Brãiloiu, cei doi mari cercetãtori ai folclorului
românesc. În acest preludiu, unisonul cvartetului de coarde ne
poartã pe un lung ºi fermecãtor fir melodic nostalgic ºi
neîntrerupt, o veritabilã melodie infinitã ce a cunoscut
celebritatea, lucrarea fiind programatã în concerte de cãtre ºefi
de orchestrã reputaþi, precum: Gabriel Pierné, Gustav Mahler,
Pierre Monteux ºi, desigur, Enescu însuºi.
Prima simfonie în Mi bemol major este o operã de anvergurã
în care Enescu etaleazã mãiestria sa de simfonist realizând o
construcþie monumentalã de un echilibru arhitectural perfect,
mãrturie a unei mãiestrii tehnice ieºitã din comun.
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Pãtrunsã de un suflu puternic de viaþã, simfonia reediteazã,
fãrã îndoialã, în forme originale, elanul ºi entuziasmul
Eroicii beethoveniene, lupta omului însufleþit de o credinþã
neclintitã în victorie. Asemenea mesaje ne sunt relevate chiar
din prima miºcare a lucrãrii (Assez vif et rythmé), unde
trompetele deschid simfonia printr-un majestuos ºi eroic apel.
Cea de-a treia miºcare a acestei simfonii reprezintã una
din cele mai impresionante pãrþi de un lirism ºi expresie
profundã ºi vibrantã, iar a doua miºcare, într-o scriiturã
densã, wagnerianã aduce simfonia într-o atmosferã de
apoteozã încât, pe drept cuvânt, s-a considerat de analiºti
ca o nouã ºi impetuoasã Eroicã enescianã.
Una din lucrãrile cele mai inspirate ale literaturii
muzicale enesciene este cea de a treia Sonatã pentru pian
ºi vioarã în caracter popular românesc.
Operã de maturitate (ea dateazã din anul 1926), aceastã
sonatã a devenit repede reprezentativã pentru toatã muzica
de camerã în stil folcloric, de o valoare recunoscutã pe scarã
mondialã, de aceea va figura în repertoriul permanent al unor
mari interpreþi printre care: Yehudi Manuhin, Christian
Ferras, Serge Blanc, Isac Stern, iar din România vestitul cuplu
al fraþilor Valentin ºi ªtefan Gheorghiu.
O admirabilã execuþie a acestei sonate a fost desigur
realizatã de compozitorul însuºi acompaniat la pian de
Dinu Lipatti.
Originalitatea lucrãrii rezidã nu numai în bogãþia ideilor
ºi sentimentelor ce cuprinde, ci mai ales în arta cu care Enescu
trece de la citatul folcloric, utilizat în cele anterioare, la
asimilarea ºi transfigurarea melosului popular.
Printre altele, prin mijlocirea unei scriituri instrumentale
inspirate, transpune stilul muzical lãutãresc pe cele mai înalte
vârfuri ale marii muzicii. Se disting câteodatã
acompaniamente ca de cobzã sau sunete de toacã, apoi sunete
albe, netimbrate, evocând intonaþia flautului etc.
Întâlnim aici, de asemenea, intonaþii particulare de sferturi
ºi treimi de ton caracteristice ºi acestea folclorului românesc,
realizate printr-o tehnicã savantã care lãrgeºte evident
dimensiunea netemperatã a muzicii.
Pentru a conchide asupra domeniului muzicii de
camerã voi menþiona în puþine rânduri o altã lucrare
enescianã destinatã viorii, intitulatã Impresii din copilãrie
op.28, scrisã în anul 1940.
Ea cuprinde un ciclu de tablouri poetice evocând
climatul copilãriei marelui muzician cu peisaje ºi oameni
din viaþa satului natal. Este, de fapt, o autobiografie a
compozitorului rememorând imagini din timpul copilãriei,
retrãind stãri sufleteºti ºi scene ale trecutului sãu ºi
exprimând de o manierã concentratã stãri emoþionale ºi
poetice deosebite.
Prin plasticitatea imaginilor muzicale, lucrarea se
plaseazã printre cele mai frumoase exemplare ale genului
alãturi de Kinderszenen de Schumann ºi de La chambre
denfants de Mussorgsky.
Lãsând celelalte creaþii enesciene pentru viitor, în final
mã voi opri la prezentarea pe scurt a celebrei opere Oedip în
4 acte ºi 6 tablouri dupã vestita tragedie anticã a lui Sophocle.
Primul elan componistic survine în anul 1910 când la
teatrul de comedie al Franþei, Enescu a asistat la
interpretarea teatralã a piesei de cãtre vestitul actor
Monnet Sully. Un subiect ca acesta privind victoria
omului în lupta cu destinul te alege el ºi te trimite cu stiloul
în mânã la hârtia cu portative afirma marele muzician.
Mulþi ani de cãutãri, de neliniºte spiritualã, de
identificare cu eroii lui Sophocle i-a parcurs Enescu apelând
ºi la un libretist de primã mânã: Edmond Fleg.
Între timp, primele schiþe ale monumentalei opere
începurã sã ia forme; ele dateazã chiar din anul spectacolului
teatral (1910) ºi au trecut 20 de ani(1931) când ultimul acord
al finalului de operã a fost scris pe portativ.
Era o probã de perseverenþã, de conºtiinþã, de
responsabilitate, deliberat acceptatã, ca aceastã lentã
elaborare a dramei sã dureze douã decenii, ceea ce constituia
un dur tribut plãtit neobositei sale activitãþi de interpret.
Subiectul operei este unanim cunoscut. Amintim cã Oedip,
eroul dramei, în ciuda teribilului sãu destin (paricid 
uciderea tatãlui sãu ºi incest  cu propria-i mamã) în final
este condus, în concepþia enescianã, cãtre sentimente de
înaltã nobleþe, de demnitate umanã, ºi de puritate spiritualã,
ceea ce conferã tragediei un aspect nou, mai uman, mai
optimist. O încredere în om, în virtuþile ºi forþa sa moralã,
îl ridicã deasupra destinului sãu.
Omul este mai tare decât destinul, iatã ideea centralã
de ordin filosofic ºi social, în serviciul cãreia Enescu a folosit
toatã arta sa elaborând aceastã tragedie ce-l plaseazã printre
marii umaniºti ai lumii contemporane.
Pe plan muzical, pe scurt, voi prezenta, în continuare,
principalele mijloace utilizate de compozitor cum sunt:
întrebuinþarea sistematicã a leitmotivului pentru a reprezenta
personajele ºi a descrie acþiunile; spirit melodic inventiv cu
evidente inflexiuni din zonele arhaice de folclor; limbaj
armonic ºi polifonic extrem de bogat, liber ºi variat;
întrebuinþarea procedeului heterofonic inspirat din creaþia
popularã româneascã; integrarea ritmului parlando-rubato,
a ritmului liber în catalogul mijloacelor expresive ale
compozitorului, venind ºi acesta din vestita doinã
româneascã; tratarea componisticã a orchestrei la nivelul unei
simfonii, acesteia acordându-i un rol mai important decât
acela de un simplu comentator muzical; iar vocilor li se
propune o mare exigenþã de la belcanto clasic pânã la efecte
speciale din care nu lipsesc efecte ca Sprechgesangul
wagnerian, murmurul, chemãrile strigate, emisiunile albe,
netimbrate, intonaþiile de sfert de ton etc.
În ciuda acestor evidente dificultãþi tehnice, partitura
enescianã deþine mari frumuseþi muzicale atât în domeniul
vocal, cât ºi în cel orchestral.
Ele fac din Oedip o magnificã sintezã a mijloacelor
artistice de tip oriental ºi occidental, cu alte cuvinte o
capodoperã a muzicii dramatice universale.
Iatã, aºadar, prezentatã pe scurt o imagine a lui George
Enescu, compozitorul care, prin arta ºi conºtiinþa sa, s-a
impus pentru totdeauna în universul culturii artistice ca unul
din marii muzicieni ai secolului XX.
***
ªi acum, la sfârºit, din pãcate vin ºi cu sentimente umbrite
pe plan patriotic.
În anul 1970  fiind la Paris  am vizitat mormântul lui
Enescu aflat la cimitirul Pere Lachaise. Spre uimirea mea
însã pe piatra sa funerarã stã scris: Georges Enesco, membre
de lAcadémie des Beaux  Arts de Paris, deci fãrã nici un
adaos cã el a fost compozitor roumain.
Poate generaþiile actuale de iubitori ai muzicii din
România se vor strãdui sã aducã osemintele sale ºi sã le
aºeze sub glia strãmoºeascã, alãturi de cele ale altui mare
luceafãr al spiritualitãþii ºi culturii noastre, Eminescu
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un simbol, pe cât de viu, pe atât de puternic
Timpul nu îl îndepãrteazã de noi, ci îl apropie, ca
sã îl cunoaºtem mai bine, ca sã îl iubim mai mult
Interviu cu Roman Vlad,
preºedintele de onoare al Ediþiei a XV-a a Festivalului
 Maestre Roman Vlad, cum consideraþi a fi
aceastã clauzã pe care toþi interpreþii invitaþi în
Festival sunt chemaþi sã o respecte, ºi anume cã
trebuie sã prezinte un opus enescian în programele
lor?
 Este foarte important ca aceste compoziþii sã
poatã intra în repertoriul general. M-am bucurat
mult cã ºi prietenul meu Riccardo Muti cu orchestra de la Scala a pus în program o compoziþie a lui
Enescu...
 Vox Maris.
 Mi se pare cã e prima datã când Muti va dirija
o compoziþie semnatã de Enescu.
 Dacã ar fi sã calibraþi cu o privire lucidã
dimensiunile ºi conþinutul actualei ediþii a
Festivalului ºi Concursului Internaþional George
Enescu, spuneþi-ne care consideraþi cã ar fi
valoarea ºi locul pe care îl ocupã în comparaþie
cu alte manifestãri similare?
 Am participat ºi la alte ediþii începând din
1964, am mai fost de câteva ori la Concursul
Enescu, mi se pare cã este unul dintre
concursurile cele mai importante, unul dintre
festivalurile cele mai bogate ºi, mai ales,
importante, þinând cont de ceea ce spuneaþi, cã
vocile din program, cã fiecare dirijor, pianist sau
violonist care apare, cântã o compoziþie a lui
Enescu. Asta înseamnã cã rãspândirea muzicii lui
va fi uºuratã, având un asemenea impuls foarte
mare ºi mi se pare cã asta este caracteristica cea

PRIMIREA LA ACADEMIE

1932

Camil Petrescu
ÞARA ÎNTREAGÃ RATIFICÃ
MINUNATA ALEGERE

George Enescu este astãzi unul dintre cei mai autentici reprezentanþi ai
sufletului românesc în întreaga lume, un artist executant complect, de
reputaþie înaltã, ºi un creator dintre cei care vor rãmâne în cultura europeanã.
Ca om înseamnã prin nemaipomenita sa contopire cu arta, prin dragostea de
iniþiere ºi sprijin pentru cei care vin dupã el (George Enescu este creatorul
ºcoalei româneºti muzicale, recunoscute ca una dintre cele mai de seamã
azi, în muzica europeanã) un nou soi de frumuseþe, care ne face sã fim mândri
cã e român. Academiile sunt de obicei în întârziere ºi greºesc prea adesea.
Academicienii noºtri pot fi liniºtiþi. Þara întreagã ratificã minunata alegere.

1932

S.G.

George Cãlinescu
MI S-A PÃRUT UN ZEU

I. Al Brãtescu-Voineºti
M. Sadoveanu

Nu de mult a împlinit 50 de ani acela care prin opera sa muzicalã,
prin neîntrecutul sãu geniu interpretativ ºi prin adânca lui pricepere
muzicalã doveditã ca dirijor, a cucerit respectul ºi admiraþiunea noastrã
ºi a strãinãtãþii, valorificând în faþa lumii întregi darurile artistice cu
care Dumnezeu a hãrãzit neamul românesc. Alegând pe George Enescu
ca membru activ al Secþiunii literare, Academia Românã încununeazã
o activitate rodnicã ºi în plinã maturitate.

mai importantã a Festivalului actual, cea mai
folositoare.
 Când veþi veni în România, maestre Roman
Vlad?
 Eu am promis, ºi sper sã reuºesc sã vin, în ultima decadã a lunii septembrie. Am unele dificultãþi
fiindcã, cu toate cã am aproape 82 de ani, lucrez ca
unul de 18. Acum mai sunt directorul Festivalului
Ravell ºi sunt codirector la Festivalul Settembre
Musica din Torino, un festival foarte important. Din
cauza asta nu pot sã mã miºc de acolo la începutul
lui septembrie, dar ultima decadã a festivalului, de
la 16 pânã la 28, aº vrea sã vin ca sã-l întâlnesc pe
Muti. În sfârºit, ultimul concert la care voi asista
este concertul lui Riccardo Muti, care ºi-a început
cariera sa de dirijor, când am fost director al teatrului
din Florenþa ºi cu care am colaborat acolo, dar ºi în
anii 1990 la Scala. Am rãmas prieteni foarte legaþi.
 Maestre Vlad, în final, un mesaj pentru
publicul nostru.
 Mesajul pe care îl trimit este cã doresc ca
festivalul sã fie încununat de cel mai mare succes
posibil ºi pot sã promit cã am sã fac tot ceea ce
este în puterile mele sã fiu de oarecare folos. Am
sã iau parte ºi la Seminarul Internaþional organizat
de Federaþia Europeanã a Festivalurilor. Mã bucur
foarte mult sã mã întorc în România, de unde
lipsesc deja de 4-5 ani.

Tudor Arghezi
UN JUBILEU DE LÃUTÃ

Maestrul Enescu, cum i se zice verbal ºi în scris lui George Enescu,
împlineºte vârsta de 50 de ani ºi presa îl sãrbãtoreºte. Dacã melancolia, aparentã
pe fruntea cu lauri de hârtie de ziar a marelui nostru lãutar, se va simþi mângâiatã
de închinãciunea greierilor negri ai rotativei mâzgãlici, atunci sã iasã în dansul
tipsiilor ºi sã-i treacã pe dinainte jucând, toate literele mari ºi minuscule, ale
tiparului, dreptele, cursivele, aldinele, monumentalele ºi groteºtile din toate
alfabetele, goticele, romanele, chirilicile, arabele, ebraicile, ca un drum de
furnici între Bãrãgan ºi eternitate... Vocalele sã cânte ºi consunantele sã urmeze,
pânã la elzevir. ªi sã vie un vânt mare de foi in-quarto, in-octavo, pergamentele,
velinele, japonul, ºi un vifor de pene, ca o lume de ciori albe împãrãteºti,
amestecatã cu ciocurile avântate din cãlimãri în soare (...).
1931

Tudor Vianu
MARE COMPOZITOR,
MARE INTERPRET

Este rolul marilor creatori sã rodeascã nu numai prin opera lor personalã,
dar ºi prin aceea pe care o fac posibilã în jurul ºi în descendenþa lor. Acesta
a fost ºi rolul lui George Enescu, despre a cãrui personalitate, drum de
viaþã ºi menire a trebuit sã mã gândesc mai cu dinadinsul asistând la
manifestãrile festivalului muzical care întruneºte de câteva zile la Bucureºti,
confirmând reputaþia de centru muzical mondial al oraºului nostru, atâþia
interpreþi de mare faimã ºi atâtea forþe mai tinere, chemate aici la întrecere.
A pornit ºi el odatã din satul lui, ascultând chemãrile care, prin el ºi în urma lui,
au devenit puternice pentru atâþia alþii. Ce fericire cã nu trebuie sã deplângem în el
un martir sau o victimã! Drumul lui n-a fost sãgetat ºi întrerupt ca al lui Eminescu
ºi al lui Luchian. Acest drum a fost greu prin exigenþa artistului faþã de sine. Este o
conºtiinþã severã, un artist riguros; intimii lui ne asigurã cã maestrului i se întâmpla
deseori sã renunþe ºi sã distrugã manuscrisele care nu-l satisfãceau. Ceea ce ne
surprinde este multiplicitatea dotaþiei lui. Rareori s-a întâmplat ca un compozitor
sã fie ºi un mare interpret. Mai rareori un interpret a stãpânit mai multe instrumente
în acelaºi timp. Este cazul lui Enescu, compozitor, violonist, pianist ºi dirijor.
Instrumentiºtii care au cântat în orchestre sub conducerea lui au rãmas totodatã
uimiþi de priceperea maestrului în mânuirea tuturor instrumentelor orchestrei.
Muzica simfonicã era pentru el o expresie unicã, stãpânitã în toate mijloacele sale,
aºa cum vorbitorul unei limbi are la dispoziþia sa ºi poate sã foloseascã toate
cuvintele, toate inflexiunile, toate construcþiile ºi toate locuþiunile limbii pe care o
vorbeºte. Ajunge sã-ºi însuºeascã partitura atât de desluºit, încât poate curând s-o
îndepãrteze de pe pupitru, nu numai din pricina unei memorii fabuloase, cum se
crede de obicei, dar ºi pentru cã partitura devine pentru el un întreg organic, capabil
a fi stãpânit în întregime îndatã ce-i înþelegi toate conexiunile ºi þelul de a se dezvolta
din germenul ei fecund. Interpretarea lui Enescu are o cãldurã, un fel al sensibilitãþii,
înregistrat îndatã de români ºi de strãini; de cei dintâi pentru cã se recunosc în el, de
ceilalþi pentru cã percep acolo un sunet nou, un glas care n-a mai vorbit încã
omenirii. Specificul naþional alcãtuieºte caracterul în artã. Numai artiºtii superficiali,
fãrã chemare adâncã, vorbesc un limbaj cosmopolit, Volapük-ul artei. Artiºtii
cei mai mari au rãdãcini profunde ºi graiul lor, chiar când ajunge sã fie ascultat ºi
înþeles de întreaga lume, poartã în el modurile expresiei de-acasã. Enescu este un
artist român ºi clasarea lui în ºcoala francezã, fãcutã uneori, este una din acele
vorbe fãrã noimã, care trebuie respinsã. Cuprinderea notei naþionale în opera unui
interpret este uºoarã pentru ascultãtorul naiv, dar devine o problemã complicatã a
ºtiinþei, pe care nu ne îndoim cã muzicologii o vor dezlega prin mijloace fine de
înregistrare a calitãþii sunetelor, a legãturilor dintre ele, a frazãrii, a felului de
sensibilitate care se exprimã în toate acestea.
1958

Nu-mi aduc exact aminte când am vãzut pentru întâia oarã pe Enescu.
(Efect curios de memorie! Trecutul a rãmas într-o perspectivã atât de
imensã, încât ceea ce s-a salvat de întuneric apare ca ºi cerul cu stelele
într-un plan cu douã dimensiuni). Va fi fost înainte de 1916 sau dupã
1918? Eram oricum un adolescent. Neavând la îndemânã nici Atlanticul,
nici Pacificul, contemplam aproape în fiecare dupã-amiazã modestele
ape ale lacului Ciºmigiu. Atunci, într-o zi, a trecut prin preajma mea,
venind dinspre Str. Schitu Mãgureanu, un om care m-a uimit prin mãreþia
surâsului sãu ºi în care am recunoscut pe Enescu. Într-o mânã þinea un
sicriaº asemeni unui sarcofag de copil de faraon, o cutie de fapt pentru
douã viori. Pãºea modest, dupã vocabularul curent, nu distant ºi nici
familiar, nu teatral abstras, dar nici amestecat cu strada. Mi s-a pãrut un
zeu. Tot ce-am citit, scris de alþii, despre marele muzician, se acordã cu
aceastã întâie imagine. De o rarã frumuseþe, impusã de ordinea spiritului,
omul avea un facies neconvulsiv. Alþii în aceleaºi condiþii inspirã
placiditatea, Enescu entuziasma ca o coloanã greacã. Este cu neputinþã
ca muzicianul sã fi cunoscut vreodatã tortura invidiei sau viermele
neîncredrii. Vibraþiile muzicii reprezentau pentru el o a doua circulaþie
sanguinã, era zâmbitor fiindcã trãia de douã ori viaþa. Undele muzicii au
ca ºi valurile mãrii darul de a lustrui feþele marilor maeºtri, de a le da o
netezime de sticlã anticã.
Ultima datã l-am vãzut pe Enescu, acum peste zece ani, acompaniind
la pian pe Yehudi Menuhin. Puþin încovoiat din spate, avea acum, la întâia
vedere superficialã, un aspect hoffmannesc. Îºi aluneca degetele pe
claviaturã ca un violonist pe coarde, apãsând clapa cu o prudenþã delicatã,
spre a nu dezlãnþui ecouri exagerate. Schimbând imaginea, pãrea mai mult
un harpist. Cu ochii întredeschiºi, îºi contempla pieziº elevul, ºi faþa lui
era fericitã. Am recunoscut figura zeeascã de altã datã, rãpitã de armonii
însã mai focoasã, ca a unui soare care înainte de a apune se împurpureazã.
Acum maestrul era în plinã frenezie a încheierii operei lui de compozitor.
1958

Gala Galaction
LUCEAFÃR AL
GENIULUI LITERAR
Sunt printre aceia care, la sfârºitul veacului trecut, am contemplat,
cu extaz, rãsãritul acestui luceafãr al geniului românesc. Arta ºi
numele lui George Enescu au prins de la început sã facã parte din
bogãþia naþionalã... Uneori, când aud sau citesc era de faþã ºi marele
nostru George Enescu am o curioasã miºcare sufleteascã! Cred cã
aº simþi acelaºi lucru când m-ar striga cineva într-o zi: Vino de
vezi pe Fãt-Frumos.
1945
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Zoe Dumitrescu Buºulenga

OEDIP

MITUL ÎN ORIZONTUL
VEACULUI XX
Universalitatea sintezei
Drumul lung ºi anevoios, care
conduce pe artiºtii de primã mãrime
înspre dubla ipostaziere de exponenþi
ai culturii naþionale ºi universale, a fost
parcurs de George Enescu într-un uriaº
efort de muncã ºi voinþã, în care geniul
sãu specific a izbutit fuziunea rarã, de
mare preþ, a unei sensibilitãþi
impregnate de elementele structurante
ale creativitãþii româneºti, cu gândirea
ºi simþirea umanitãþii dintotdeauna, cu
limbajul muzical cel mai cuprinzãtor al
secolului XX. Iar capãtul drumului de
cãutãri ºi rãspunsuri dramatice, dar ºi
de sinteze înnoitoare, este marcat de
Oedip, opera vieþii maestrului, gânditã
în aproape un sfert de secol, lucratã în
mai bine de un deceniu.
Unghiurile din care aceastã operã
grandioasã, neînþeleasã încã pe deplin
de noi contemporanii, poate fi privitã,
sunt descumpãnitor de multe ºi bogãþia
de sensuri nu se dezvãluie decât
cãutãtorului pasionat care nu osteneºte
sã revinã la sursa gravã a întrebãrilor
fundamentale din substanþa ei.

însuºi lui Bernard Gavoty, accentele
tragediei sale tãlmãcite liric au impresionat
pe aceia care au recunoscut «în plânsul lor
un ecou frãþesc».
Oedip-ul cel vechi îºi pierde vârsta,
ºi tragedia lui, lupta, suferinþa ºi apoteoza
se refac în chip de mit personal ºi etern
uman în opera compozitorului român
într-o nouã viziune asupra limitelor
umanului ºi asupra tragicului însuºi.
Înfruntarea dintre om ºi destin, împinsã
pânã la limitele îndurãrii de cãtre forþele
obscure, ostile omului, trezeºte în erou
toate furtunile sufletului, pornirile
titanice spre rãzvrãtire ºi luptã, dar, în
acelaºi timp, stârneºte în el puterile
cunoscãtoare ºi pe cele morale, cu care
el singur îºi va judeca nevinovãþia ºi va
depãºi neumana durere, atingând prin
jertfã ºi înþelepþire absolutul, ordinea
lumii eterne. Cãci sfârºitul celui ce
«învins-a ursita», îl îndreaptã pe erou,
cum spune versiunea româneascã a
libretului, «spre ziua de veci». Ca ºi în
folclorul nostru, moartea eroului nu
produce o rupere de nivel, ci reintegrarea
în armonia ordinii cosmice. Din abisurile

În ultimii ani, aducerile aminte despre George Enescu mã
înconjoarã insistente ºi harnice. Pentru cei mai mulþi dintre noi, gândurile
ce le adresãm marelui muzician se concretizeazã în cuvinte de laudã ºi
dragoste, în adevãrate pelerinaje ale memoriei, care depune flori ºi judecã
admirativ. Pentru mine, a evoca figura lui George Enescu, înseamnã a sta
de vorbã cu un mare simbol, pe cât de viu, pe atât de puternic Pe mãsurã
ce trec anii de la despãrþirea definitivã, înþeleg tot mai bine rostul ºi
însemnãtatea profilului sãu în istoria artei noastre. Era îndrãgostit de þarã
ca nimeni altul dãruind acestui pãmânt o operã genialã, ce strãbate
timpul. Omul ºi-a fãcut datoria.
Astãzi, în nemãrginita admiraþie ce i-o purtãm, încercãm sã ne
facem, la rândul nostru datoria, sã-i mulþumim, ocrotindu-i memoria ºi
rãspândind numele, imaginea, opera ºi faptele sale prin toate mijloacele
ce ne stau la îndemânã. Noi, cei de aici, te socotim pretutindeni prezent,
iubite Maestre! Timpul nu te îndepãrteazã de noi, ci te apropie, ca sã te
cunoaºtem mai bine, ca sã te iubim mai mult!

Cella Delavrancea
ÎNGEMÃNAREA
POEZIEI CU LOGICA
Arta lui gravã îl îndreaptã spre oceanul adânc al sentimentului
interior despre viaþã. Sufletul viorii sale freamãtã ºi se rãspândeºte prin
degetele lui pânã în miezul inimilor noastre. Atrage tot ce este patetic
în vâltoarea gândului. Când se aflã la pupitrul de ºef de orchestrã, pune
pecetea unei geniale sensibilitãþi muzicii, fãrã efort, fãrã ºovãire. El
nu se apropie de intenþia autorului. Este chiar realizarea ei. Lucrarea
muzicalã, aceastã nobilã pradã, îºi pierde umilinþa de sclavã. Îºi recapãtã
aripile creatorului... Misterul unei capodopere, Enescu ni-l destãinuie,
luminând-o. În arta compoziþiei, s-a trudit sã atingã simplicitatea picturii
a fresco din Quattrocento... geniul românesc adaugã un nou argument
la gloria neamului nostru...În toatã fãptura geniului enescian s-au
îngemãnat de timpuriu intuiþia cu voinþa, rãbdarea cu talentul,
temperamentul cu mãsura, poezia cu logica, desãvârºind una dintre
cele mai excepþionale personalitãþi ale veacului nostru.

2. Casa din Liveni
1.

necontenit arhaitatea lumii de acasã a
artistului, a lumii româneºti, scãldate
în clar-obscurul începuturilor mitice.
Motive folclorice propriu-zise nu se
gãsesc în Oedip, dar totul se simte
permeat de spiritul muzicii populare ºi,
pe alocuri, de al muzicii psaltice.
Cromatismul, adâncitor al frumuseþii
ºi expresivitãþii atât de stranii pentru
occidentali, nu alcãtuieºte pentru
Enescu o simplã modalitate de
înfloriturã, ornamenticã exterioarã. Cu
sferturile ºi treimile de ton, simfonistul
descinzând din Brahms, Frank ºi Fauré
înnoia scriitura muzicalã, construind un
univers sonor de noi, infinite
posibilitãþi de sugestie, edificat pe un
fundament folcloric.
Motivele create de compozitor în
spiritul muzicii populare abundã însã.
Pãstorul prezent în momentele cruciale
pentru erou doineºte dulce ºi trist cu
flautul sãu (sugerând anticul aulos).
Ritmuri de joc popular rãsunã în actul
I, însoþind defilarea ºi dansul pãstorilor.
Paznicul teban intoneazã în actul al IIlea un fel de cântec vechi românesc.
Inflexiuni de bocet se aud în corul
tebanilor din actul III, în vreme ce corul
sãrbãtoresc din Corint, în actul II, cântã
Adonis pe purpurã ºi aur culcat cu
dulceaþa ºerpuitoare a monodiilor
bizantine. ªi tot de sorginte folcloricã

ni se pare ºi ideea de a face sã disparã,
în momentele de tensiune maximã
dramaticã, muzica vocalã, înlocuitã de
o simplã, sfâºietoare rostire, în care se
regãseºte, parcã, zicerea baladescã (aºa
cum se întâmplã în întâlnirea cu Sfinxul
sau mai ales dupã cumplita scenã a
scoaterii ochilor). Ca sã nu mai vorbim
de corul bãtrânilor atenieni, luminos,
senin, leit-motiv al actului IV, adevãrat
colind de urare ºi împãcare menit
eroului ajuns în preajma sfârºitului:
«pace blândã, pace bunã». ªi peste
toate, plutind ºi asimilând un lirism al
nostalgiilor transparente, al dorului ca
aspiraþie nedesluºitã spre infinit, spre
absolut, sfâºiat doar de momentele
grozavei suferinþe, de dezlãnþuirea
pasiunilor, refãcându-ºi însã, mai cu
seamã în actul IV, blânda, visãtoarea
stãpânire.
Grea de semnificaþii ºi de frumuseþe,
tratând un mit universal uman, tragedia
liricã Oedip a izbutit sã iasã din timpul
ei ºi din timpul nostru ºi sã se înscrie în
ordinea aceea care transgreseazã
barierele necruþãtoare ale lui Cronos,
purtând într-acolo mesajul spiritualitãþii
care l-a modelat pe genialul ei creator.
Cum spunea muzicologul Henri
Prunieres, opera lui George Enescu «nu
are vârstã. Este de astãzi ºi din toate
timpurile».

GEORGE ENESCU:
MITUL LUI ORFEU
A FOST UITAT

Mã ofenseazã în lumea de acum partea materialã, brutalã ºi chiar
sportivã. În loc ca echilibrul corporal ºi sãnãtatea sã fie un mijloc pentru
a ajunge la seninãtate, grija de corp a devenit preponderentã. Observ o
nevoie de cheltuire brutalã a forþei ºi o neglijare a pãrþii morale, a bunãtãþii
ºi a înþelegerii din om. Acum oamenii sunt inferiori animalelor; acestea
au cel puþin anumite calitãþi de instinct, care lipsesc semenilor noºtri.
De la trecutul rãzboi am început, prin urmare, sã mã depãrtez sufleteºte
de oameni. Pentru mine omenirea a degenerat, moralmente vorbind, în
beneficiul afirmãrii fizice. ªi astfel, am ajuns la rãzboi. Lumea de acum
trãieºte fãrã ideal, fireºte, cu câteva excepþii. Nu mai sunt de acord cu omul.
Chiar în artã, chiar în muzicã, armonia care împacã ºi care poate
îmblânzi, în credinþa celor vechi ºi fiarele, a dispãrut. Legenda lui Orfeu
este uitatã! Lumea de astãzi este agresivã. Nu se aud decât marºuri militare,
zgmote de maºini, de oþel, uruituri de motoare. Muzica adevãratã a fost
uneori invadatã de aceastã dezlãnþuire mecanicã: Honegger cu al sãu
Pacific. Muzica actualã predominant ritmicã, brutalã, exasperantã, este o
mãrturie a forþei ºi mecanicii. Unde este adevãrata adâncime a artei, lirismul?
Este ridiculizat sau considerat ca nedemn de a face parte dintre lucrurile
care pot fi respectate. Debussy a murit la vreme. Se simþea de altminteri
depãºit. A venit Stravinsky. Acesta din urmã a fost invadat de imitatori.
Dar poziþia acestora nu e deloc comodã: Stravinsky îºi schimbã stilul la
fiecare nouã epocã. În literaturã bãnuiesc un fenomen asemãnãtor

Mihail Jora
UN MERIDIAN INCONFUNDABIL

1. Casa din Tescani
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Izvorâtã din nevoia interioarã de drama
geniului bântuit de astfel de întrebãri, rod
al unei meditaþii asidui ºi al unei munci
tenace, tragedia aceasta liricã a repus opera
post-wagnerianã pe o impresionantã
culme, dându-i gravitatea ºi solemnitatea
creaþiei legate ireductibil de adevãrul
cutremurãtor al condiþiei umane.
Regândind vechiul mit grecesc al lui
Oedip, Enescu schiþa un gest analog cu
acela al lui Eminescu, regândind mitul
hyperionic pentru Luceafãrul. Temerar,
gestul presupune la artiºti de avântate
înãlþimi, un moment de deplinã maturitate
a gândirii creatoare, de consonanþã perfectã
cu substanþa însãºi a mitului. Oprirea atât
de insistentã asupra mitului Oedip a
însemnat în devenirea lui George Enescu
descoperirea unor ciudate valenþe care-ºi
cereau imperios împlinirea. Adâncimile
insondabile ale fiinþei bântuite de
zbuciumul cunoaºterii, de vârtejul
pasiunilor, ºi care strãfulgeraserã din când
în când ºi pânã atunci, prin urzeala
sunetelor, îºi gãsiserã o tulburãtoare
convergenþã cu Oedip, eterna paradigmã
a chinuitoarei neliniºti lãuntrice, cu Oedip,
frate al omului. Cum spunea, odatã, Enescu

2.

suferinþei ºi opresiunii pânã pe culmile
luminoasei reconcilieri cu sine ºi cu
ordinea cosmicã, de la întâlnirea cu
monstrul beznelor iraþionale, Sfinxul, la
aflarea crimelor comise fãrã voie ºi fãrã
ºtire, la auto-pedepsire, la rãtãcirea în
solitudine, întuneric ºi umilinþã, ºi pânã
la înãlþarea vaticinantã spre apoteoza
finalã, fluviul uriaº al inspiraþiei
enesciene topeºte laolaltã poezia ºi
muzica ºi drama într-o sintezã, într-o
fuziune unicã a artelor în secolul nostru.
Poate ºi aici, dilatate, elementele
sincretice ale artei vechi româneºti sã
fi lucrat dinspre strãfundurile matricei
stilistice a compozitorului. Iar apele
giganticului fluviu muzical sunt
tulburãtor de libere ºi de inegale ºi din
punct de vedere ritmic ºi din punct de
vedere tonal. Enescu a dat frâu liber
fanteziei sale creatoare întocmai ca
rapsozii sãi de acasã pe care nu-i
stãvilea în revãrsãrile lor lirice decât
nedepãrtarea de modulul de aur al
ondulaþiei noastre specifice. Discursul
muzical enescian, slujit de tehnica
desãvârºit stãpânitã a secolului XX, cu
tot modernismul ei îndrãzneþ, sugereazã

CRED ÎN CREAÞIA MEA,
DAR CRED ªI ÎN OM

 Lumea de astãzi ?
E urâtã. Mã gândesc cu înfiorare la cele ce s-au petrecut, la cele ce se
mai petrec. ªi totuºi, nãdãjduiesc.
Cum va fi lumea de mâine ?
Nu sunt profet. Cred totuºi cã printr-o lege a naturii, pe care am putea-o
numi lege a reacþiunii, din pustiirea moralã de astãzi se va naºte o nouã
credinþã în demnitatea omului. Eu nãdãjduiesc. S-ar putea, desigur, ca alþi
nouri sã se abatã asupra Europei sau a lumii. Nu putem ºti nimic, dar avem
putinþa, dacã nu datoria, de a crede. Eu ca artist sunt un apolitic. Sunt omul
artei mele. Cred în creaþia mea, dar cred ºi în om. ªi aceasta îmi dã
puterea sã nãdãjduiesc...

Am remarcat... cã viaþa oricãrui om e ca o
coardã de arc care, întinsã, oscileazã ºi revine
încet la poziþia simplã ºi dreaptã de la care a
plecat. Eu revin de unde am luat-o, la acei care
au prezidat primii mei paºi ºi au dispãrut; asta
mã îndurereazã, dar nu mã înstrãineazã de locul
meu natal unde vreau sã mã întorc odatã pentru
odihna cea mare.
George Enescu, 1929
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Yehudi Menuhin:

Enescu va fi una din marile descoperiri ale secolului XXI
Septembrie,
mileniul III

N. IORGA
OPERA LUI BIRUIE ANII
Reprezentarea la Opera din Paris a lui Oedip, pe care am auzit-o cu
emoþie, simultaneu, prin emisiunea radiodifuziunii, înseamnã, înaintea unui
public ca acela, triumful unei lungi ºi strãlucite cariere.
Toate accentele se unesc pentru a forma o strãlucitã operã, în care o
întreagã viaþã se rezumã ºi atâtea din ele sunt ale noastre, în adevãr ale
noastre, chiar dacã strãinii nu pot ghici de unde vin. De la noi solemnitatea
care se gãseºte atavic în sufletul celui nãscut pe plaiurile vechii Moldove
eroice, acea maiestate calmã ca a biruitorilor voievozi; de la noi pietatea
adâncã ºi discretã ca a aceloraºi domni înãlþãtori de sfinte lãcaºuri, cu adânc
de umbrã ºi pace ºoptitã a rugãciunilor de noapte târzie; de la noi duioºia,
plânsetele de fluier în amurguri dumnezeieºti de blânde ºi mai ales de la noi
acea strãmoºeascã mãsurã, acea înfrângere a tot ce strigã, þipã ºi urlã în alte
inspiraþii naþionale, acea oprire de la orice gest care trece de la o margine
instinctiv întinsã în faþa oricãrei manifestaþii sufleteºti, care, ca sã fie sincerã,
nu trebuie sã iasã din misterul intimitãþii celei mai desãvârºite.
Poate acelaºi izvor îl are ºi o necontenitã tinereþe sprintenã, care în
chipul ca ºi în opera lui Enescu biruie anii.
Þie-i-o Dumnezeu cât mai mult, pentru o mândrie la care el nu s-a
gândit niciodatã, dar pe care o simte oricare din noi!
1936

Prof.univ.dr. Grigore CONSTANTINESCU
Dintotdeauna, toamna l-a gãsit
pe George Enescu printre români,
fireascã trecere a timpului, care
ne leagã de romanticii veacului al
XIX-lea, printr-o filiaþie directã
ºi, totuºi, neaºteptatã. De la
sunetele de slujbã, cu zvonul
prelung prin molcomele dealuri
dorohoiene, din Poema Românã,
la gândul lucid al susurului de
suflet din Simfonia de camerã,
totul s-a adunat în jurul nostru,
poleindu-ne trecutul, prezentul ºi
viitorul. Suntem, iarãºi, în prag de
sãrbãtoare. Am vrut mult, avem
mult, pentru cã însuºi Maestrul nu
ºi-a precupeþit vreodatã darurile.
De ce se adunã iubitorii de
frumos tocmai toamna, în acest
anotimp care începe cu dulceaþa
vieþii? Rãspunsul nu-l aflãm
decât înlãuntrul nostru, acolo
unde melancoliile se oglindesc în
visãri, însoþite de un subtil
Carillon nocturn. George Enescu
se reîntoarce mereu la noi, ne-a

Pascal BENTOIU
Un compozitor greu de pãtruns,
de o densitate ºi o substanþialitate
cu totul neobiºnuite
Existã încã o certã discrepanþã
între valoarea compozitorului
Enescu  aºa cum se impune ea
oricui îi studiazã ºi cunoaºte creaþia
 ºi limitata audienþã de care are
actualmente parte în viaþa de
concert a marilor centre muzicale,
pe canalele radiourilor ºi
televiziunilor, în producþia de CDuri, ca sã nu mai pomenim de
video-casete. Cauzele acestei stãri
de fapt sunt multiple, dar, în esenþã,
ele se împart în douã categorii: pe

de o parte, cauzele adiacente, mai
mult ori mai puþin datorate
hazardului, pe de alta, cele
interioare, intrinsece creaþiei.
Între primele ar fi de amintit:
excesiva modestie de o viaþã
întreagã a muzicianului, lipsa sa de
entuziasm în a îmbrãþiºa cutare ori
cutare modã a zilei, foarte slaba
susþinere ce i s-a oferit din partea
editorilor sãi parizieni (este ºi
astãzi destul de greu sã obþii
materiale ºi partituri pentru multe

Ateneul Român

din lucrãrile sale importante), în
fine, apartenenþa sa la o þarã
adeseori supusã unor vicisitudini
istorice greu de imaginat pentru
cine n-a trecut prin aºa ceva.
Mai semnificative însã ºi mai
demne de luat în seamã ne par a fi
cauzele intrinsece. Obstacolele pe
care însãºi creaþia marelui
muzician, operele concrete, le
ridicã în faþa înþelegerii mesajului
sãu. Cãci, o spunem direct, Enescu
este un compozitor greu de pãtruns,
de o densitate ºi o substanþialitate
cu totul neobiºnuite...
... Când Enescu a murit, în 1955,
nu erau cunoscute în România
decât puþine din compoziþiile sale:
nici un sfert din creaþia într-adevãr
semnificativã ºi, mai cu seamã,
lucrãri din tinereþe. Au fost
necesare câteva decenii spre a
redescoperi, a executa ºi înregistra,
a comenta întreaga sa Operã. Poate
cã pentru restul lumii o perioadã
asemãnãtoare va fi necesarã. Dar
finalmente s-ar putea sã asistãm la
împlinirea unei frumoase vorbe a
lui Yehudi Menuhin: Enescu va fi
una din marile descoperiri ale
secolului XXI.

Programul

Miercuri

Joi

Un ideal, un model pentru noi
 Anul 1999 a fost fast pentru
Alexandru Tomescu. A obþinut
atunci Premiul al II-lea Yehudi
Menuhin
la
Concursul
Marguerite
Long-Jacques
Thibaud, Premiul Special
Sacem pentru cel mai bun
recital în cadrul concursului
menþionat, dar ºi Premiul I la
Concursul Internaþional George
Enescu din România.
 Îmi amintesc cu mare plãcere
de zilele acelea atât de strânse, atât
de puternice. Au fost ºi douã
concursuri unul dupã altul
Thibaud ºi Enescu, ºi asta a
fãcut ca pregãtirea mea sã fie încã
ºi mai grea, deoarece programul, cu
excepþia a douã piese, nu a coincis.
A doua zi dupã gala Concursului
Enescu eram la aeroport.
 Premiul pe care l-aþi câºtigat
la Concursul George Enescu a
fost un prilej de deschidere pentru
noi trasee internaþionale?
 Da, sigur. În primul rând,
aceastã deschidere de festival care
este un lucru foarte frumos, foarte
important. A mai fost un turneu de
trei concerte în Spania, cu Orchestra

din Barcelona ºi Gary Bertini la
pupitru. Sper cã vor mai fi ºi altele.
 Alexandru Tomescu, aþi cântat
lucrãri enesciene?
 Am cântat aproape tot ce a scris
pentru vioarã ºi poate într-o zi ar fi
frumos sã concretizez, sã fixez
aceastã integralã printr-o înregistrare.
 Ce reprezintã George Enescu
pentru dvs.?

Sâmbãtã

13:10 Conservarea patrimoniului. Documentar 21:25 (r)
13:40 Prezentare: Facultatea de Educaþie
Fizicã ºi Sport 22:00 (r)
14:10 Jazz la Cotton Club (II)
15:00 Litera ºi spiritul legii (r)
15:55 Admiterea 2001 la Universitatea
Spiru Haret 22:25 (r)
18:10 Final de an universitar început de
an universitar 22:45 (r)
18:25 Secvenþe universitare
18:30 ºi 22:50 ªtiri
23:20 Program muzical nocturn

22 septembrie 2001

Televiziunii România de Mâine (TVRM)
Vineri

19 septembrie 2001

20 septembrie 2001

21 septembrie 2001

7:30 ªtiri (r)
8:00 Revista presei
9:00 Admiterea 2001 la Universitatea
Spiru Haret
9:20 Viaþa planetei. Marea. Documentar
16:20 (r)
10:20 Protecþia consumatorului. Documentar 17:20 (r)
10:50 Melodii populare româneºti 17:45 (r)
11:20 Final de an universitar început de
an universitar 22:45 (r)
11:35 Eminescu ºi muzica 20:20 (r)
12:05 O universitate pentru mileniul III
20:50 (r)
12:25 Literatura românã paºoptistã. Documentar 21:10 (r)
12:45 Final de an universitar început de
an universitar 21:30 (r)
13:10 Ferestre spre Europa (1) 21:55 (r)
13:35 Profesorii profesorilor noºtri
14:30 Muzicã popularã româneascã 22:20 (r)
14:55 Admiterea 2001 la Universitatea
Spiru Haret 19:55 (r)
15:20 Tropicana  spectacol muzical
cubanez
18:20 Secvenþe universitare
18:30 ºi 23:00 ªtiri
19:00 Litera ºi spiritul legii  talk show de
prof. univ. dr. Corneliu Turianu
23:30 Program muzical nocturn

7:30 ªtiri (r)
8:00 Revista presei
9:00 Admiterea 2001 la Universitatea
Spiru Haret 19:30 (r)
9:20 Cãlãtor sub semnul soarelui în Þara
Lãpuºului 16:15 (r)
9:50 Automobilele. Documentar 16:45 (r)
10:20 De vorbã cu jurnaliºtii de mâine:
Imaginea tânãrului în mass media I
17:15 (r)
11:15 Final de an universitar început de
an universitar 20:40 (r)
11:45 Prezentare. Facultatea de Marketing
ºi Comerþ Exterior 19:50 (r)
11:50 Muzicã ºi dansuri irlandeze (2)
20:00 (r)
12:35 Profesorii profesorilor noºtri
13:25 Admiterea 2001 la Universitatea
Spiru Haret 21:05 (r)
13:30 Contemporanul meu  Caragiale
21:10 (r)
14:10 Prezentare. Facultatea de Sociologie
 Psihologie 21:50 (r)
14:45 Autografe muzicale 22:25 (r)
15:00 Dialog juridic (r)
15:30 Admiterea 2001 la Universitatea
Spiru Haret 22:35 (r)
15:55 Videoclipuri muzicale
18:20 Secvenþe universitare
18:30 ºi 23:00 ªtiri
19:00 Lecþia de sãnãtate
23:30 Program muzical nocturn

7:30 ªtiri (r)
8:00 Revista presei
9:00 Admiterea 2001 la Universitatea
Spiru Haret 20:00 (r)
9:20 Horã la Pietrari 16:15 (r)
9:50 De vorbã cu jurnaliºtii de mâine:
Percepþia publicului asupra presei
scrise 17:05 (r)
10:35 Prezentare. Facultatea de Muzicã
16:45 (r)
10:55 O universitate pentru mileniul III
20:20 (r)
11:15 Spiru Haret, ctitor de ºcoalã româneascã
11:25 Admiterea 2001 la Universitatea
Spiru Haret 17:40 (r)
11:30 Videoclipuri muzicale 17:45 (r)
11:55 Final de an universitar început de
an universitar 18:10 (r)
12:05 Studenþi în concert 21:10 (r)
12:40 Cum sã începem o afacere ? Documentar 20:45 (r)
13:05 Final de an universitar început de
an universitar 22:05 (r)
13:35 Melodii populare româneºti 21:45 (r)
15:00 Admiterea 2001 la Universitatea
Spiru Haret 22:35 (r)
15:20 Jazz la Cotton Club (I)
18:20 Secvenþe universitare
18:30 ºi 23:00 ªtiri
19:00 Lumea în clipa 2000 - talkshow de
Marian Oprea
23:30 Program muzical nocturn

iertat nepãsãrile, ingratitudinea,
graba sau sfiala. Darul sãu de
toamnã este cel al rodului, aºa
cum a apucat sã vadã la strãbunii
sãi. Cã faima s-a rãspândit în
patru zãri nu este meritul nostru,
ci al celui care nu ºi-a uitat
obârºiile nici în clipele de glorie,
nici în cele de dezolantã
singurãtate. Despre Enescu se
poate vorbi ca despre o povestire
trãitoare pe locurile pãmânteºti,
dar învãþatã din spaþiul infinit.
Poeziei i s-a hãrãzit un zeu;
asemenea ºi artelor imaginii,
formelor sau cuvântului. Pentru
muzicã, îl avem pe el, pentru
totdeauna, începând cu toamnele
de demult, ajungând în acest
septembrie al mileniului III. Sã
fie oare aceasta o dimensiune a
veºniciei, în care va exista
întotdeauna muzica? Þara
vibreazã întreagã, în toamna
aurie, la numele sãu, asemenea
unui clopot uriaº ...

7:30 ªtiri (r)
8:00 Admiterea 2001 la Universitatea
Spiru Haret
8:20 Autografe muzicale 16:20 (r)
8:35 Prezentare. Facultatea de Sociologie
 Psihologie 16:35 (r)
9:10 Viaþa planetei. Parcul naþional.
Documentar 17:10 (r)
10:10 Final de an universitar început de
an universitar
10:40 Cântece la malul mãrii 19:00 (r)
11:05 O universitate pentru mileniul III
19:20 (r)
11:25 Prezentare. Facultatea de Management Financiar  Contabil 19:40 (r)
11:35 Cãlãtor prin Þara Lãpuºului 19:50 (r)
11:55 Cum sã începem o afacere? Documentar 20:10 (r)
12:20 Final de an universitar început de
an universitar 20:40 (r)
12:45 Lieduri pe versuri de Eminescu
21:05 (r)

Opinia

naþionalã

Telefoane:
410.39.11 ºi
410.39.13,
interioare:
117, 122
Fax:
411.33.84

Convorbire cu
tânãrul violonist
Alexandru Tomescu
 Un model, un fel de ideal care
se aflã foarte sus, aproape intangibil,
fiindcã reprezintã pentru mine
modelul de muzician complet.
 Ce aþi ales pentru acest
concert-eveniment de deschidere a
Festivalului?
 Dacã ar fi fost vorba ca eu sã
aleg, aº fi ales un concert mare,
Ceaikovski, Sibelius sau Bartok. A
trebuit însã sã mã mulþumesc cu
Tzigane de Ravel ºi Introducere
ºi Rondo Capriccioso de SaintSaens.

Duminicã

23 septembrie 2001
7:30 ªtiri (r)
8:00 Admiterea 2001 la Universitatea
Spiru Haret
8:20 Frumuseþea profesiei de medic veterinar 16:25 (r)
9:35 Final de an universitar început de
an universitar 17:40 (r)
10:05 Interpreþi de altã datã 18:10 (r)
10:25 Nemuritorul Eminescu

 Cum le-aþi creiona pe fiecare
în parte?
 Sunt douã piese reprezentative
pentru ºcoala francezã, de foarte
mare succes, lucrãri briliante ºi dacã
violonistul cautã bine, foarte atent,
poate gãsi ºi profunzimi muzicale
în ele dar, în general, sunt niºte
lucrãri mai degrabã spectaculoase,
de virtuozitate, strãlucitoare.
Singura mea rezervã este aceastã
Sala Mare a Palatului care iniþial nu
a fost destinatã concertelor, dar sper
cã mã voi împãca cu acustica de
acolo, la fel ca ºi cu vioara aceasta
pe care o am, o vioarã împrumutatã.
Un colecþionar francez care a
asistat la Concursul Thibaud de
la Paris ºi-a dat seama cã eram
singurul concurent din finalã, care
avea o vioarã foarte slabã. În finala
acelui concurs, laureatul Premiului
I avea un Stradivarius, Premiul III
la fel ºi aºa mai departe. Graþie
acelui generos colecþionar, acum
cânt ºi eu pe o vioarã Testore ºi,
sper, calitatea sunetului italian sã
poatã umple toatã Sala Palatului.

Sorina Goia
10:55
11:55
12:00
13:00

Concert cameral Credo
Prezentare: Liceul Cozia
Lumea în clipa 2000 (r)
Prezentare. Facultatea de Educaþie
Fizicã ºi Sport
13:20 Cum sã începem o afacere? Documentar 19:10 (r)
13:45 Râul din pãdure. Reportaj turistic
19:35 (r)
13:55 Oaspeþi la Universitatea Spiru Haret
19:00 (r)
14:05 De vorbã cu jurnaliºtii de mâine:
Imaginea jurnalistului în percepþia
publicului 20:40 (r)
14:45 Cãluºul oltenesc 21:20 (r)
15:00 Lecþia de sãnãtate (r)
15:25 Johnny Holliday în concert
18:25 Secvenþe universitare
18:30 ºi 23:00 ªtiri
19:45 Profesorii profesorilor noºtri
21:30 Calendar literar  septembrie
22:10 Final de an universitar început de
an universitar
22:40 O universitate pentru mileniul III
23:30 Program muzical nocturn
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Eveniment în viaþa muzicalã europeanã

Opera Oedip de George Enescu
într-o nouã ºi strãlucitã interpretare
Miercuri 26 septembrie 2001

OPERA NAÞIONALÃ DIN BUCUREªTI 18,30
Enescu  Opera Oedip

Maestru de cor: Stelian Olariu
Soliºti: Oedip  Esa Ruuttumen
Iocasta  Marjana Lipovsek
Sfinxul  Marjana Lipovsek
Créon  Adam Kruzel
Phorbas  Peter Köves

Spectacol realizat în coproducþie
Deutche Oper Berlin  Staatsoper Viena
Regia: Götz Friedrich
Orchestra Filarmonicii George Enescu
Corul Operei Naþionale din Bucureºti
Dirijor: Cristian Mandeal

ORCHESTRA SIMFONICÃ A FILARMONICII GEORGE
ENESCU DIN BUCUREªTI  înfiinþatã în 1868, activeazã, din 1888, la
Ateneul Român, susþinând primul concert în 1889 (Wachman). Timp de
14 ani a fost condusã de Dinicu, iar din 1920, G. Georgescu a fost dirijor
principal ºi director, reorganizând ºi modernizând instituþia. Dupã dispariþia
lui Enescu (1955), orchestra a primit numele acestuia. Din 1991, Mandeal
a devenit director general (fiind dirijor permanent din 1987). Printre dirijorii
cu care a colaborat  Enescu, Perlea, Silvestri, Alessandrescu, Rogalski,
Basarab, Brediceanu, Cristescu, Andreescu, oaspeþi fiind Karajan, Kleiber,
Barbirolli, Stokowski, Benzi, Penderecki º.a., soliºti oaspeþi fiind mai toþi
marii artiºti instrumentiºti: Lipatti, Rubinstein, Kempf, Richter, Menuhin,
Casals, S. Marcovici etc. ºi soliºti vocali  Carreras, Cotrubaº, Cortez,
Caballe º.a. În 1990, Celibidache a devenit director de onoare. A efectuat
numeroase turnee în întreaga Europã, Japonia, Coreea de Sud etc., realizând
ºi înregistrãri RTV ºi pe disc la Electrecord (printre care integrala
Beethoven), Olympia-Londra, BMG Ariola (incluzând integralele Brahms
ºi Enescu) etc.
CORUL OPEREI NAÞIONALE DIN BUCUREªTI  s-a creat o
datã cu înfiinþarea Operei Române de Stat, susþinând spectacolul inaugural
 Lohengrin de Wagner  în 8 decembrie 1921, sub bagheta lui Enescu.
Ansamblul coral avea pe atunci 65 membri, maeºtri de cor fiind Baston ºi
Rosensteck. În 1965, STELIAN OLARIU a devenit maestru de cor (nãscut
la Parºa  România), a studiat la conservatoarele din Timiºoara ºi Bucureºti,
devenind apoi dirijorul corului de la Palatul Copiilor (cu care, timp de 12
ani, a colaborat cu Filarmonica bucureºteanã în concerte vocal-simfonice,
a realizat emisiuni RTV înregistrãri etc., fiind invitat cu ansamblul în
festivaluri naþionale ºi internaþionale. Ca maestru de cor la ONB, a ridicat
formaþia la un nivel de talie internaþionalã, a pregãtit peste o sutã de titluri,
parte prezentate ºi în cadrul turneelor efectuate de ONB).
Formaþia are cca. 100 membri; nu o datã, corul a fost considerat cel mai
calitativ personaj al spectacolului, atât în stagiunea Operei, cât ºi în turneele
efectuate de ONB la Paris, Atena, Moscova, Anglia (inclusiv Royal Albert
Hall-Londra), Germania, Austria, Olanda, Japonia etc., într-un repertoriu
extrem de divers ºi solicitant (Cavalerul rozelor, Walkiria, Olandezul
zburãtor, Lohengrin, Boris Godunov, Nabucco, Aida, Turandot, Carmen,
Faust, Oedip etc.). A susþinut concerte de colinde, a cappella sau de coruri
celebre din opere (înregistrate ºi pe disc), participând la realizarea
înregistrãrilor cu opere integrale pe discuri Electrecord.
CRISTIAN MANDEAL  nãscut la Rupea-România, a studiat pianul,
apoi a dirijat ºi compoziþie la Universitatea Naþionalã de Muzicã din
Bucureºti, perfecþionându-se cu Karajan (Berlin) ºi Celibidache
(München), la Bayreuth etc. Corepetitor la Opera Naþionalã din Bucureºti
(1974-1977), apoi dirijor la filarmonicile Tg. Mureº (1977-1980), Cluj
(1980-1987), Bucureºti (1987-1991, devenind, apoi prim-dirijor ºi director
general). Invitat la Staatskapelle Dresda, orchestrele Radio Frankfurt ºi
München, Saarbrucken, Baden-Baden, orchestrele simfonice din Berlin,
Liverpool, Birmingham, Lisabona, filarmonicile din Israel, München,
Tokio, Praga, Helsinki, Santa Cecilia Roma, Staatsoper Viena etc., în sãli
celebre  Gewandhaus-Leipzig, Balºoi Teatru-Moscova, Beethoven-HalleBonn, Victoria Hall-Geneva, Tonhalle-Zurich, alte Oper-Frankfurt, Sala

Mare a Festivalului-Salzburg,
Gastein ºi Herculessaal München,
Konzerthaus Viena, colaborând cu
mari soliºti  R. Lupu, Pogorelich,
Gelber, Tretiakov, Oppitz,
Rostropovici, Larrocha, Cotrubaº
º.a. Invitat în festivaluri de la
Bucureºti, Istanbul, Ankara,
Lisabona, Santander, BresciaBergamo, Bayreuth (Festivalul
Tinerilor Muzicieni), Ostrava,
Bloomington-SUA (unde a susþinut
ºi cursuri de varã), prezentând sute
de concerte în 31 de þãri (24 de
capitale) din 4 continente. Membru
în juriul unor concursuri
internaþionale de dirijat. A prezentat
peste 40 prime audiþii absolute
româneºti (Bentoiu, Niculescu,
Olah, Þãranu º.a.). În 1991 a iniþiat
lucrãrile de restaurare a Ateneului
Român. A reînfiinþat Orchestra de
Camerã a Filarmonicii. A înregistrat
la RTV (peste 800 minute), coloana
sonorã pentru 4 filme româneºti,
aproape 50 discuri cu muzicã
simfonicã, de operã, concertantã (la
Electrecord, BMG Ariola, Claves,
integralele Bruckner, Brahms,
Enescu etc.). Director artistic al
orchestrelor din Haifa-Israel ºi San
Sebastian-Spania, dirijor permanent
al orchestrei J. Haydn  Bolzano
e Trento-Italia, dirijor-oaspete
permanent la Orchestra Halle
Manchester  Marea Britanie. Este
directorul Festivalului Enescu 
ediþia 2001. A primit premiile
Uniunii Compozitorilor, Ionel
Perlea, Dinu Lipatti, al Fundaþiei
Culturale Române (pentru
contribuþia excepþionalã la renumele
artei româneºti în lume), Medalia
Meritul Cultural cl. I, Medalia
George Enescu, Ordinul pentru
Merit  Marea Cruce.

Tirésias  Alexandru Moisuc
Thésée  Yu Chen
Paznicul  Ionel Pantea
Antigona  Celia Costea
Merope  Ecaterina Þuþu
Marele Preot  Dan Dumitrescu
Laios  Vladimir Popescu Deveselu

Opera Românã din Bucureºti pe a cãrei scenã, la 26 septembrie, vor rãsuna din nou acordurile grave
ºi profunde ale capodoperei lui George Enescu

Imagine din spectacolul Oedip prezentat la Lucerna de cãtre
Orchestra Naþionalã Românã sub bagheta dirijorului Mihai Brediceanu.
Regia Cãtãlina Buzoianu, costumele Lia Moþoc, decoruri Andrei Both
(Fotografie reprodusã din revista Secolul 20, nr. 4,5,6 din 1986)

A trãi întru Enescu este, pentru muzicienii noºtri ºi,
fireºte, pentru facultatea noastrã, un postulat. ªi o onoare
Prof. univ. dr. Carmen STOIANOV
Decanul Facultãþii de Muzicã
Universitatea Spiru Haret
Uneori, la rãscrucea verii cu toamna,
vremuirea îºi schimbã gândul ºi România intrã,
pentru o clipã mai lungã, într-un binecuvântat
anotimp, aflat  întotdeauna  sub puterea unei
constelaþii necunoscute Trismegistului. Este
ceea ce am putea numi zodia Enescului.
Particularitatea acestei unice zodii constã în
faptul cã ea nu doar conduce destinul muzicii
româneºti, ci ne strãlumineazã înlãuntrurile.
Este o zodie care nu conteneºte sã punã
întrebãri ºi care, rãbdãtoare, aºteaptã de la noi
cel puþin un rãspuns. Rãspuns pe care, mai
întotdeauna, muzicienii se grãbesc sã i-l dea.
A trãi întru Enescu este, pentru muzicienii
noºtri ºi, fireºte, pentru facultatea noastrã, un
postulat. ªi o onoare.

S-au împlinit anul acesta 120 de ani
de la naºterea maestrului de la Liveni.
L-am evocat ºi noi, profesori ºi studenþi
ai Facultãþii de Muzicã a Universitãþii
Spiru Haret în sesiunea ºtiinþificã anualã
Atelier 2001.
....Deja 120 de ani ....E mult? E puþin?
Istoria milenarelor culturi muzicale ar
vedea în acest rãstimp o clipitã. Dar
infinitele radiaþii ale Clipei þes o altã corolã
de minuni de care, parcã, încã ne sfiim a
ne apropia. ªi totuºi, Enescu este aproape,
foarte aproape, dacã nu chiar... în noi.
E dificil ºi, uneori, chiar direros de
ruºinos sã recunoºti cã primul contact cu
muzica lui George Enescu  cea de dincolo

de zãrile Rapsodiilor sau de zvonul
Poemei Române  poate sã nascã
melomanului comun nedumerire. E dificil
de trecut graniþa, e greu de înþeles gândul
maestrului. Dar întotdeauna, în ajutor vine
interpretul. Pentru cã o interpretare
mãiastrã, o redare în spirit enescian, cu
sunet tors ºi îngânat, te poate trece
puntea; ea singurã are darul de a reduce
depãrtãrile.
De fapt, genialul ctitor de ºcoalã
muzicalã româneascã a prevãzut aceasta.
A ºtiut cu exactitate cã tot ceea ce
încredinþeazã hârtiei cu portative trebuie
sã ajungã la ascultãtori într-o formulare
identicã celei iniþiale. De aceea a ºi notat
cu o remarcabilã minuþiozitate nuanþe,
accente, indicaþii de expresie, trãiri care
sunt un subtext obligat ºi care fac din
orice paginã enescianã un veritabil tratat
de compoziþie.

Pe aceste partituri ºi-a fãcut ºcoala
generaþia post-enescianã de compozitori.
Pe ele au studiat profesorii noºtri. ªi tot pe
ele învaþã studenþii noºtri, care au deprins
de la maestru lecþia neodihnei, a trudei, a
generozitãþii. Tot mai mulþi din studenþii
Facultãþii de Muzicã bat la porþile
cunoaºterii mãiestriei nepereche a lui
George Enescu. Iar porþile li se deschid.
Anotimpul Enescu din miezul acestui
septembrie ne pune din nou faþã în faþã cu
maestrul. Gândul sãu generos rãsunã în
sãlile de concert în tãlmãciri memorabile.
Maestrul Pascal Bentoiu afirma, în
urmã cu câteva decenii, cã George Enescu
rãmâne un compozitor al secolului XXI.
Acum avem posibilitatea de a verifica
adevãrul spuselor domniei sale. ªi de a-l
confirma. Pentru cã, se pare cã am intrat
în acest prim an al mileniului, din nou, în
zodia Enescului
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FESTIVALUL INTERNAÞIONAL GEORGE ENESCU

Sala mare a Palatului:

Corul ºi orchestra Teatrului Scala

Joi 27 septembrie:
ora 19,30

din Milano

FUNDAÞIA ROMÂNIA DE MÂINE
Instituþie social-umanistã de culturã, ºtiinþã ºi învãþãmânt

Dirijor:
Riccardo Muti
Soliºti:

Georgina Lukacs
Luciana DIntino
Dennis ONeil
Roberto Scandiuzzi

Verdi:

Mesa da Requiem

Vineri 28 septembrie:
ora 19,30

SPONSOR UNIC AL CONCERTELOR
SUSÞINUTE DE

Corul ºi orchestra
Operei Scala din Milano

Dirijor:
Riccardo Muti
Soliºti:

Marius Brenciu  tenor
Mariella Devia  sopranã
Sonia Ganassi
mezzosopranã
Juan Diego Florez  tenor
Alistair Miles  bas

Enescu  Vox maris op. 31
Verdi  TeDeum op. 31
Rossini  Stabat Mate

TEATRO ALLA SCALA - MILANO
ORCHESTRA  în forma actualã,
dateazã din 1921, când Arturo
Toscanini a creat-o ca instituþie
independentã (astãzi fundaþie)
colaborând cu Sabata, furtwangler,
Karajan, Cantelli, Bernstein,
Gavazzeni, Giulini, Kleiber,
Abbado º.a., din 1986, Ricardo
Muti devenind dirijor ºi director
muzical al teatrului; sub
conducerea sa, ansamblul ºi-a
diversificat repertoriul, incluzând
noi opere de Verdi, Rossini,
Puccini, Mozart, dar ºi Paisiello,
Bellini, Cherubini, Spontini,
Gluck, Beethoven, Poulenc. Au
fost abordate ºi opere wagneriene

(ºi tetralogia). În ultimii ani s-au
montat lucrãri de Musorgski,
Prokofiev, Strauss, Britten, Berio,
Corghi, Bernstein. Activitatea
simfonicã este bogatã, susþinând
concerte în stagiune, dar ºi serieveniment  concertul din 1996,
care a marcat a 50-a aniversare a
redeschiderii Teatrului Scala, cel
din 2000 anticipând Anul Verdi etc.
Recent, orchestra (care cuprinde
135 instrumentiºti) a fost întineritã,
media de vârstã fiind de 40 de ani.
Trebuie consemnatã semnificaþia
politicã a concertelor susþinute la
Sarajevo (1997), Beirut (1998),
Ierusalim (1999), Moscova (2000).

CORUL TEATRULUI SCALA
DIN MILANO  în ultimii 50 de ani,
a participat la cele mai semnificative
momente din istoria teatrului,
marcând etapele memorabile iniþiate
de Toscanini în direcþia diversificãrii
repertoriale. Colaborând cu Giulini,
Abbado, Chailly, C. Davis, Gergiev,
Kleiber, Mehta, Pretre, Rostropovici,
Sawallisch, Solti, Muti º.a. pe lângã
spectacole de operã, cântã ºi în
concerte vocal-simfonice, camerale,
abordând ºi muzica contemporanã
(numeroºi compozitori au scris special pentru acest ansamblu).
Interpretarea conferitã în Requiem-

UN MIRAJ PERPETUU:

TEATRO ALLA SCALA
Prof.univ.dr Carmen STOIANOV
Decanul Facultãþii de Muzicã,
Universitatea Spiru Haret

Cel mai faimos teatru liric din lume. Cel
de pe afiºul cãruia s-au putut citi numele ºi
de pe scena cãruia ºi-au confirmat valoarea
un Verdi sau Rossini, Bellini, Donizetti,
apoi Mascagni, Puccini ºi chiar Wagner.
Acestor monºtrii sacri li s-au adãugat
generaþii succesive de creatori, de la Richard Strauss sau Rimski-Korsakov la Wolf
Ferrari, Cilea sau Respighi.
Interpreþi celebri  Tamagno, creator al
Otello-ului verdian ºi partener al divei
Darclée, Rosina Storchio, Virginia Reiter,
Victor Maurel  creator al rolurilor Jago ºi
Falstaff din acelaºi repertoriu verdian,
Isabella Colbran, Maria Felicina Malibran,
Giuditta Pasta ... sau generaþia de aur din
plin secolul XX, cu Tito Schipa, Aureliano
Pertile, Toti Dal Monte... . Pentru a nu
aminti decât câteva glorii; ne mândrim
ºi cu cântãreþii români ai secolelor XIX 
XX, un caz aparte fiind tenorul Grigore
Gabrielescu, cu contract trei stagiuni la
rând, fapt ieºit din comun. Nume ºi nume
se adunã în memorie. Prea multe, poate,
pentru a fi reþinute. Prea puþine pentru a
reflecta adevãratul teatru, cel în care
freamãtã o viaþã aflatã când în lumina
reflectoarelor, când în cenuºiul rutinei,
dincolo de scena vrãjitã, la ceasurile în care
luminile impresionantului candelabru sunt
 îndeobºte  stinse. Pentru cã Scala
înseamnã mult mai mult decât aplauze, bisuri, felicitãri, autografe...
Istoria consemneazã date, evenimente,
personalitãþi. În ceea ce priveºte Teatro alla
Scala, povestea lui urcã în timp la seara de
25 februarie 1776, când Teatro Ducale din
Milano a fost complet distrus de un
incendiu nimicitor. Neacceptând soarta,
milanezii fac tot posibilul pentru a nu
întrerupe trepidanta viaþã culturalã cu care
erau obiºnuiþi. La mai puþin de o lunã de la
incendiu, în 17 martie, arhiducele
Ferdinando îl însãrcineazã pe renumitul
arhitect Giuseppe Piernarini sã proiecteze
un nou edificiu teatral. Locaþia: aria
bisericii Santa Maria alla Scala.
Teatrul a fost inaugurat la 3 august
1778. Evident, nu era identic cu cel de
astãzi, pentru cã o altã zi neagrã avea sã-i
marcheze viaþa: 15 august 1943, când un
bombardament afecteazã puternic clãdirea
ºi sala de spectacol. Reconstrucþia este
relativ rapidã: pe 11 mai 1946, Teatro alla
Scala este mai strãlucitor ºi mai funcþional

decât înainte. În noua clãdire funcþioneazã
ºi nu mai puþin celebrul Muzeu al Scalei,
muzeu devenit veritabil complement al
scenei, un aide-memoire...
Aceasta este, în linii mari, istoria unui
teatru celebru, teatru care a ºtiut sã devinã
în timp o universitate care nu elibera
diplome, dar certifica valori. Se spune cã
oricine ar fi dorit sã cânte la Metropolitanul
New-Yorkez  un alt mit al artei
spectacolului  trebuia sã facã dovada cã a
cântat deja la Scala, cã a cules aplauze ºi a
câºtigat preþuirea orgoliosului sãu public.
Viaþa oricãrui teatru ºi, implicit, a Scalei
palpitã în stagiuni. Programul acestora pare
a fi mereu acelaºi: deschiderea stagiunii,
apoi redeschiderea din seara de 26
decembrie  Santo Stefano, dupã
sãrbãtorile de Crãciun , balul de pe scenã
când travestiurile, fantezia ºi eleganþa
definesc chiar titulatura La Scala doro,
Scala de aur... ºi, în fine, închiderea
stagiunii.
În interiorul fiecãrei stagiuni se clãdeºte
un renume, se stabilesc proiecte, se
consolideazã compartimente.
Aºa cum a fost, de pildã, cu orchestra
teatrului, orchestrã de care ºi-a legat numele
marele Arturo Toscanini. El este adevãratul
creator al faimei orchestrei de la Scala,
ansamblu pe care a ºtiut sã-l scoatã din penumbra fosei în prim-planul scenei prin
programarea unor concerte  la începutul
deceniului al treilea al secolului trecut 
concerte din cdrul unui turneu în Statele
Unite ºi Canada. ªi orchestra a crescut an
de an. Dincolo de fericitul moment
Toscanini alte baghete i s-au alãturat: Tulio
Serafin, Antonio Guarnieri, Bruno Bogo,
Ildebrando Pizzetti, Fernando Previtali,
Karl Böhm, Georges Prêtre, Claudio
Abbado, Riccardo Muti ºi compatriotul
nostru, Ionel Perlea. În paralel, corul,
condus ani de-a rândul de maestrul Vittore
Veneziani sau Romano Gandolfi ºi-a
câºtigat ºi el renumele.
Scala este recunoscut ca un loc cu totul
ºi cu totul special, în care cultura
spectatorului ºi a interpreþilor se
îmbogãþeºte, unde se leagã ºi se dezleagã
destine, unde se nasc rivalitãþi, dar ºi
superbe gesturi de prietenie dezinteresatã
ºi unde, mai presus de toate, s-a dezvoltat
un sistem concurenþial ce duce spre titlul
de excelenþã în arta spectacolului. Totul

conduce la imaginea de mit a teatruluivedetã care propune ºi dispune. Dacã
despre compozitorii, libretiºtii, interpreþii,
dirijorii sau regizorii Scalei s-au scris cãrþi,
existã ºi compartimente mai puþin aflate sub
lumina reflectorului ºi, ca atare, mai puþin
frecventate de curiozitatea publicului. Dar
aceste compartimente sunt cele care fac ca
stagiune de stagiune surprizele sã se þinã
lanþ. Ele sunt suportul prim-planului scenic. Pentru cã Teatro alla Scala nu este doar
scena.
Miracolul Scalei se produce, în mare
parte, în laboratoarele teatrului. A
pãtrunde în Scala dinlãuntrul Scalei
înseamnã a cunoaºte peruchierii, croitorii,
costumierii, maºiniºtii, maeºtrii ai artei
machiajului... Viaþa secretã a scenei
înseamnã  prin ei  mecanisme, platforme,

decoruri, practicabile, lumini, magazii de
costume, de instrumente...
Opera, spectacolul princiar al teatrului
muzical este încoronat la Scala. Pe lângã
operã, recitalul, concertul de canto 
manifestare inauguratã de Renata Tebaldi,
continuatã apoi de Giulietta Simionato,
Teresa Berganza, Luciano Pavarotti ºi atâþia
alþii  spectacolul de balet ºi ºcoala de dans
clasic de care ºi-au legat numele Carla Fracci,
Liliana Cosi, Maia Pliseþkaia, Rudolf Nurejev
sau coregrafi de talia lui Maurice Bejart.
Astãzi, povestea miraculosului Teatro
alla Scala se scrie în continuare cu aceeaºi
îndârjitã nãzuinþã spre excelenþã în artã. De
la  a fost odatã se trece, pe nesimþite, la
va fi cândva. Pentru cã viitorul este cel
care decide. Chiar ºi pentru mirajele
perpetue, de felul Scalei.

ORCHESTRA ªI CORUL
TEATRULUI SCALA DIN MILANO
ul de Verdi a fost aplaudatã ºi în
turneele efectuate în întreaga
Europã, SUA, Rusia, Japonia,
Coreea. Din 1991, dirijorul corului
este ROBERTO GABBIANI, nãscut
la Prato  Italia, absolvent al
conservatorului din Florenþa (pian,
compoziþie), a devenit director al
corului Teatrului Comunal din
Florenþa în 1974. A dirijat la
Accademia Chigiana, Orchestra din
Toscana, Maggio Musicale
Fiorentino, Santa Cecilia, Groot
Omroep Koor. A realizat prime
audiþii absolute cu piese de Clementi,
Luporini, Nono, Petrassi.

Dirijorul Riccardo Muti

Nãscut la Neapole  Italia, a studiat pian
ºi dirijat la Conservatorul din Milano,
câºtigând, în 1967, premiul Cantelli. Dupã
debutul la Maggiore Musicale Fiorentino,
a devenit dirijor, apoi director muzical al
festivalului (1973-1982). A debutat la
Festivalul de la Salzburg în 1971 (unde, de
35 de ani, dirijeazã spectacolele de operã ºi
concerte), ia urmat lui Klemperer la pupitrul
Orchestrei Philarmonia Londra (1973-1982)
devenind dirijor laureat (1979), din 1977
 dirijor permanent al Orchestrei din
Philadelphia (între 1980-1991 ºi director
artistic); din 1987 este dirijor principal al
Filarmonicii Scala (cu care a obþinut Viotti
dOro în 1988 ºi a efectuat turnee în Europa
ºi Japonia), dar ºi director muzical al
Teatrului Scala din Milano. În ianuarie 1991
a dirijat filarmonica din Viena (cu care, în
1990, efectuase un turneu european),
inaugurând, în ianuarie 1991, bicentenarul
Mozart la Salzburg, în 22 martie 1992 a
condus concertul ce marca 150 de ani de la
înfiinþarea orchestrei vieneze, în 1996 a

dirijat Filarmonica în festivalul vienez, dar
ºi în turneul din Japonia, Coreea, Hong
Kong, Germania; la 1 ianuarie 2000, a
condus, la Musikverein, Concertul de Anul
Nou (înregistrat la EMI, asemeni celui din
1997, vândut pe CD-uri în 100.000 de
exemplare). A dirijat Filarmonica din Berlin
ºi în turneu (1990). În decembrie 1992, a
deschis stagiunea la Scala cu Don Carlo de
Verdi (înregistratã la EMI), în 1995  cu
Flautul fermecat de Mozart, în 1997 
Walkiria de Wagner, în 2000 a deschis cu
Trubadurul stagiunea centenarului Verdi.
Cu Staatsoper Viena a realizat operele
mozartiene pe librete de Da Ponte (serie
finalizatã în iunie 2001 cu Nunta lui Figaro).
De douã decenii înregistreazã la EMI muzicã
sacrã, de operã ºi simfonicã. A primit
numeroase premii ºi titluri onorifice în SUA,
Anglia, Italia, este membru de onoare al
Academiei Regale de Muzicã, al Academiei
Santa Cecilia Roma ºi al Academiei
Cherubini  Florenþa, cetãþeran de onoare
al unor oraºe americane ºi italiene.

Dirijorul Christoph Eschenbach la pupitrul Orchestrei Filarmonice din Paris, sâmbãtã 8 septembrie, SALA MARE A PALATULUI

