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CAPTTOLUT I

ARTISTUL TIRIC

1.

,,So d'Ouden songen, so pepen de Jongen"
/Ce cdntau strdmo;ii, fiuierd urmasii/

( Ve c hi pr ov erb fl am an d).

Dacd spectacolul de operl nu se mai bucurd de simpatia qi
interesul publicului in aceeaqi mdsurd ca pe vremuri, faptul ar
putea fi considerat o inexplicabil[ anomaliel, in afard de trei cazuri:

1. dacd este vorba de opere mai pufin, sau deloc reugite;
2. dac[ sinteza artelor intr-un spectacol de oper6 este

,,nefericit5", cazincare am avea de aface cu un soi de potriveal[ de
moment, in care elementele chemate sd colaboreze nu indeplinesc -
fiecare in parte, sau chiar numai una din ele - exigen{ele partiturii,
adicd dacl spectacolul nu reprezintd, sinteza acestei colabordri;

3. dacl nivelul publicului spectator este prea pufin dezvoltat
din punct de vedere cultural. Sunt inclinat insd sd cred cd spiritul
contemporan n-a alunecat pe panta superficialitdgii afinde departe

t Anomaliile, fiind la ordinea zilei in cultura actualr care convieluieqte cu ele,
ba chiar se sprijind pe ele, pare cd ele n-ar m ai avea nevoie de nicio justificare,
totuqi...!
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incit sd nu-qi dea seama cI manelele nu-l pot apropia prea mult

de... secolul lui Pericle2.

Numai intr-una din aceste situafii ne putem aqtepta ca lipsa de

popularitate si justifice temerea c[ opera ar fi in qizd-

*

Criza, c0nd apare - qi dupd ctt se pare,r.'a aqteptat prea multe

invitafii - se manifestd in mod evident qi uqor de identificat prin
dezinteresul publicului fafl de oper5. Vorbind in tonul zilei, s-ar

putea spune c[ lipsa de popularitate nu este altceva decat o cerere

scdzutddin partea,,consumatorului"3 pentru respectivul articol -
in caztlde fafd pentru arta liric5. Deocamdatd, nu vreau s[ cred cl
ar fi vorba doar de nazurTle spectatorului, ci, dimpotrivS, atitudinea

acestuia are motive serioase chiar qi dincolo de capriciile trecStoare

ale modei, pentru cdincantl spectacolului liric, acesta pate aavea

un impact minor sau cel pulin evident limitat.
latd de ce, ludndu-le pe fiecare la rdnd, m[ intreb dac[ nu cumva

valoarea artistici a partiturilor unor opere, ce au linut afiqul secole,

arfi putut deveni neinteresantlpentruun contemporan cu o culturl
ceva mai rds6ritd - normal[ pentru sec. XXI? Greu de presupus,

pentru cI multe dintre aceste partituri muzicale comparate cu

v6rfurile altor domenii ale artei, precum pictura, sculptura,

arhitectura ori literatur*,reprezintd capodopere ale unor genii

muzicale cu o valoare culturalI de rang apropiat, dacd nu egal.

2 in cadrul emisiunii ,,10 pentru Rominia" de la TV ,,Realitatea", din
27.11.2005 orele 20:30, un pariicipant la disculie remarca: ,,intre cei mai buni

soliqti vocali aleqi (nominaliza\i) depublic, nu apare numele niciunui c6ntiret

de muzic[ cult[.,, La aceastl replicd intreaga asistenfd a t[cut chitic, trendul

confi rm6ndu-qi suveranitatea de necontestat.
3 Dupd filosoful C. Noica, cultura, implicit arta, nu se consum[, ci se insum6,

de aceea, cel ce se bucur[ de ea gi se delecteazd nu o epuizeazd, ci, dimpotriv[,
ii inmulfeqte, ii sporeqte viala.
a Spre deosebire de acestea, care pot supravielui intr-o stare de,,hibernare"
in biblioteci, muzee etc., st6nd tot timpul la dispozi{ia celui ce le doreqte qi le
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Sau, si fi devenit in ultima vreme opera, careprezentafie audio-
vizuald, mai pufin atrigdtoare? Tot atdt de improbabil, pentru
faptul cd, genul satisface in acelaqi timp qi elita qi ,yulgul". pe

prima, prin extraordinara idee qi realizare a sintezei superioare a
artelor, virtute specificl spectacolului de oper5; dupl cum, pentru
mareamas[, spectacolul audio-vizual a devenit, indeosebi azi,mai
mult decit un mod de viaf[. Prin urmare, genul nefiind anacronic,
el n-ar fi trebuit s5 intre in crizd. Cu toate acestea, in zilele noastre,
opera nu mai atrage, citeodati chiar indepdrteazd. Atunci care sd
fie motivuls, pentru cd nu am dreptul sI presupun ci spectatorul
contemporan a ajuns atdt de ,,naiv" incdt s5 pretind[ pe scenl sdnge
sau victime cu nemiluita, caitfilmele de groazd6?

Prin urmare, elimindnd deocamdat[ punctele 1 qi 3, ca fiind
canxi mult prea indep[rtate de posibil, dac[ nu de normal - pentru
cI din capul locului nu voi lua in considerare nici opere nereugite,
a c[ror frecvenlI este neglijabilS intr-un repertoriu de prestigiu
(majoritatea creafiilor contemporane, au o soartd ce pare a fi
pecetluit5!), dupd cum nu-mi imaginezdeloc un public surprinzitor
de ignar -, hI opresc asupra punctului doi, acela al interpretdrii,
adicd asupra spectacolului gi nivelului siu ca reprezent{ie audio-
vizuald. Blnuind cd aici - in interpretare - s-ar putea ascunde
caazele ce contribuie ca acest gen s[ devin[ astdzi pentru prea
mu[i desuet sau de-a dreptul ,,nedigerabil", voi analizaunele din

caut5, opera qi, cu ea, muzica, sunt lovite de inexistenld, dacd rdmdn doar in
partiture, pe care nu o vor pdrlsi pentru a urca pe scen[ sau podium.5 Cu toate cd in ultimul timp s-au incercat tot soiul de ,,solutii", care mai
de care mai ndstrugnice, venite ,din afard", adici din partea celor mai
neprofesioniqti ,,salvatori", opera a ajuns in pragul colapsului. E destul s6 ne
gdndim la at6tea personalitdli, ,,nevinovate" in ale muzicii, angajate caregizori,
cazuri de care mi voi ocupa la momentul potrivit.6 Mult prea des comitem greqeala de a confunda adevlrul artistic cu cel al
viefii propriu zise, sau cu,,veridicitatea" exageririlor scandalos de ieftine,
folosite de trucajul filmului prin intermedidrealitdlii soft, fapt ce nu flateazd
deloc nivelul cultural al celor ce incurci astfel lucrurile.
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acele cazluri in care aportul cdntdre,tului, dirijorului, regizorului,
coregrafului ori al scenografului la realizarea spectacolului, adici
interpretarea lor, s-a indepdrtat de textul muzical-dramatic, cu alte

cuvinte l-au trddat, manifesttndu-se mult sub nivelul inten{iilor
compozitorului, qi de aceea impotriva acestor intenfii.

Pentru a putea fi identificate momentele de interpretare
mai pufin fericitd qi localizarea eventualelor erori, ca qi natura
qi gravitatea 1or, este nevoie s[ incep cercetarea plecdnd de la
partiturile creafiilor ce reprezintd baza repertoriului de oper5,
qi anume, crealii caracterizate de obicei prin stilul muzical care

urmeazd celui barocT. Surprinz6nduJe caracterele dominante, vom
putea constata in ce mdsur6 interpretarea reuqeqte sI le pun[ in
valoare sau, din contrS, s[ nesocoteasc[ chiar specificul cejustificd
existenfa acestui sti18.

*

Stilului, ce apare cdtre sffirqitul secolului al XVIII-1ea,
inceputul celui de-al XIX-lea, i-am putea da numele de stil cu

tendinle expresive, adici stilul care renunfd in cea mai mare parte

la ornamentfiia,la podoaba inzoruonatd a frazei muzicale tipic
baroce (vezi sopra nota 3), reflexie a patosului stilizat gi, de aceea,

lipsit de senzualitate; a afectului obiectiv qi, deci, impersonal, al

clrui subiect are conotafii abstracte, inlocuindu-le cu o atitudine
ce pune accent nemllocit pe sensibilitatea subiectivi a individuluie.

7 Palidul reviriment al operei baroce in repertoriul unor teatre sau festivaluri
(Anglia, Germania, Franla etc), nu poate fi considerat mai mult decdt un...
val al modei ce aproape a trecut; modafiind * dupi o reuqitd definilie a lui P.

Valery - ceea ce se demodeazd.
8 incepdnd cu ,,Camerata Florentin6", opera a parcurs pdnd astizi mai
multe etape, iar interpretarea, la rdndul ei, s-a ,,acomodat" de fiecare datd
schimbdrilor respective.
e Vom vedea, pe parcurs, cum, in interpretare, cre$terea intensitdlii unei
senzalii (auditive) poate insemna - dupi Bergson - chiar o schimbare calitativi
a acesteia.
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IatI de ce acest stil s-a vrut atrd,gdtor qi plin de dinamism, de
energie, de tensiune, de migcare, intr-un cuv0nt, de dramatism. $i
fiindc[ motorul acestei drame muzicale are in centru psihicul uman
preocupat de sine insuqi, putem s5-l numim chiar stil,psihologic".

in timp ce Bach vorbegte (inc[) cu Dumnezeu, stilul ,,expresiv"
cu conotalii romantice, se va adresa aproape numai semenului,
divinitatea fiind exclusi din aceasti ecualie. Astfel, noul stil
muzical va exprima gdnduri, sentimente qi pasiuni legate de viala
interioar[, de psihologia individului, fiind un limbaj accentuat
subiectivlo al omului ce, odat[ cu Renaqterea qi... Reforma, ocupl
locul de unde a fost detronatl Fiinla Suprem6.

Consider oportun si fac de pe acum, ca o anticipafie,
urmdtoarea remarcd" in legiturl cu urmlrile acestei noi atitudini
ce, cu cdt ne apropiem de vremile noastre, va avea o evolufie
deloc lipsitl de consecinle pe linia unei ,,radicalizdri". Dacd
in cazul crealiei generaliei care urmeazd" imediat dup[ epoca
reprezentat[ strilucit de J. S. Bach, generafie ce mai evoc[ prin
elita sa - desigur intr-o form[ mai pu{in direct[, mai palidd, mai
estompatl - lumea inaltl a piscurilor spiritului, adicd, a ceea ce
este nobil in om, ca ecou sau moqtenire a afectului obiectiv qi,
prin urmare, impersonal, cei mai mulli compozitori mocierni

r0 E interesant faptul cd deja la Monteverdi (in scrisoarea din 09.12.1616
trimisi din Venefia lui A. Striggio - cf. Celletti, op. cit) apare preocup area de a
face o ,deosebire intre cdntec:ul spianato ce convine, cum spune el, oarnenilor,
adicl lui Orfeu qi Ariadnei, divinit5{ile, insi, se exprimd emblematic in
tirate (passaggi) triluri sau gorgheggi adicd alegoric, i. e. nerealist", folosind
infloriturile simbolice, ca poetici a miracolelor, in care timbrul vocii este ireal,
transparent. $i Mozart respectd aceastd formuld, pentru cd in,,Flautul Magic,'
partitura Reginei Noplii, personaj mai pulin real, are o scriiturd ,,barocd,, in
care ornamenta(ia primeqte o pondere deosebitd, in timp ce personajelor,,reale,,
(Tamino, Pamina) le este rezervatd o partitur[ tipic[ stilului expresiv, in care
frazacantabile, adicdspianato este predominantd. E interesant sI remarcdm
faptul cd aceastd,,reguld" o intdlnim intr-un fel qi in teatrul lui Shakespeare,
unde prinful vorbegte in versuri, pe cdnd omul strizii, in prozd!
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(bineinfeles qi interpreli) se vdd doar pe ei in art[, ca un exerciliu
de autoincdntare ce va aduce cu timpul alunecarea ce va pregdti
uizape care o trdim astdzi.

Contemporanul nu poate face niciun moment qi sub nicio
formd abstraclie de el. Nu se poate depiqi. line la el mai mult
dec6t, poate, ar trebui. Aici se ascunde marele pericol qi pentru
interpretul a cirui participare poate foarte uqor deborda cadrul
artisticului, trecdnd in naturalism cras, str[in de muzic[, qi, in
general, de artd.Iati de ce artistul liric, in virtutea noii cutume
instalate, va valorifica creatia muzicalS pe care o interpreteazd
cdt mai dependent de persoana sa qi, prin urmare, c6t mai
independent de respectiva creafie muzicald. Prizonier exclusiv
al egocentrismului care-l st[p0neqte, acesta se va plia mai mult
asupra propriei vieli, de unde va obline c6t mai multe argumente
qi sugestii, prea adesea departe de conlinutul muzicii respective,
pe care trebuie s-o interpreteze.Iatd-ne confruntali treptat, in mod
paradoxal, cu autonomia interpretului, ba chiar independenla sa

fa![ de obiectul interpretat, adicl de partitur5, p0nd la punctul de

a nu mai {ine seaml de ea, de a o nesocoti total. Interpretarea va
rcprezenta din ce in ce mai pufin redarea creatoare a conlinutului
muzical-dramatic al unei opere, subiectivitatea interpretului
substituindu-se obiectului ce trebuie interpretat, simptom[ a untri
fenomen sui generis, pe care il intdlnim astdzi larg r[spdndit,
motiv pentru care el va fi analizat cu precddere pe parcursul
acestui studiu.

Chiar in cadrul stilului anterior, spre sf6rqitul lui, preocupdrile

muzicienilorll qi, bineinfeles, ale interprelilor sunt marcate deja de

elemente ce-l anunlI pe cel nou. Cdteva exemple.

1r Subliniez faptul cd marile personalit[]i debordeazd totdeauna epoca in care

apar qi, nu arareori, prin premonilii, de aceea nu se inscriu in mod exemplar in
stilul vremii lor, ba din contrd, gindesc anticipativ; exemplele abund[. Iat[ doar


