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REPERTORIUL VIOLONISTIC CONTEMPORAN TRANSILVÃNEAN
INSPIRAT DE MUZICA LUI MOZART

ÎN CONTEXTUL SPIRITUALITÃÞII SECOLULUI AL XX-LEA

„Veacul al XX-lea
n-a fost deloc un veac mic;

lumea nu coboarã”.
Pr. Prof. Ioan Buga

Încercãm, în cele ce urmeazã, distilarea unei anumite idei care contribuie la diagnosticarea
realitãþii secolului al XX-lea ºi a începutului celui de-al XXI-lea, tentativa de a permanentiza
prezenþa mozartianã în lucrãri muzicale contemporane: dorinþa de a recupera o dimensiune spiritualã
– dacã nu pierdutã, cel puþin perfect eclipsatã.

Arta modernã se distinge, între manifestãrile artistice ale celorlalte secole, tocmai prin
individualizarea orientãrilor estetice, care nu ºtim în ce mãsurã mai pot fi ordonate sub semnificaþia
generalã a esteticului, odatã ce dobândesc dimensiuni atât de minimaliste. E dificil sã se pãstreze, în
materialismul ºi pragmatismul artei moderne, crezul spiritual al tradiþiei culturale: „Cultura este, sau
ar trebui sã fie o anumitã formã de a iubi lumea ºi de a spera”�.

Muzica are capacitatea de a conserva aceastã mentalitate profundã ºi generoasã, iar creaþia la
care ne vom referi – cu atât mai mult: Concertul pentru vioarã ºi orchestrã de Eduard Terenyi.

Individualismul dezvoltat în ultimele decenii a condus omul spre neglijarea unitãþii
fenomenelor, spre neglijenþa de a valorifica ceea ce le este comun: „Astãzi dominã partea”; situaþia
devine dramaticã dacã ne gândim la geometrizarea gândirii – ce a pus stãpânire peste exprimarea
artisticã a secolului trecut –, care ignorã faptul cã unitatea nu este un act de ordin algebric elementar,
cã nu poate fi regãsitã prin însumarea individualitãþilor separate: „Întregul nu e suma pãrþilor”.
Unitatea, odatã pierdutã, se regãseºte cu eforturi sprituale covârºitoare, iar omul modern pare dispus
sã-ºi asume – iresponsabil – acest risc.

Compozitorul ºi muzicologul Liviu Dãnceanu descrie, în termeni foarte categorici, aceste
caracteristici ale noii arte: „Pulverizarea stilisticã, provenind din diversificarea sistemelor filosofice,
din sectarizarea doctrinelor religioase, din apariþia geometriilor neeuclidiene sau a logicilor cu o
infinitate de valori în ºtiinþã”�. Modernismul a riscat întotdeauna necunoscutul, experimentalul,
pentru cã simþea necesitatea evadãrii din cadrul restrictiv al valorilor clasico-romantice, pentru cã se
contura percepþia interioarã a unor valori spirituale – transmise prin muzicã – dintr-un alt punct de
vedere decât cel practicat pânã în acel moment. Riscul a avut consecinþe în general pozitive, dar nu au
lipsit – ca întotdeauna – ºi repercusiunile negative; artiºti experimentaþi, precum Octavian Paler – ale
cãrui cuvinte le citãm în cele ce urmeazã –, concluzioneazã destul de sceptic asupra riscului
modernitãþii: „Odatã am crezut cã omul îºi dã toatã mãsura numai forþând imposibilul”�.

Expunerea principiilor modernitãþii este contrapunctatã, în lucrarea noastrã, de prezentarea
poziþiei estetice pe care se situeazã Eduard Terenyi în concertul sãu inspirat de muzica lui Mozart:
intenþie recuperatorie, demonstraþie a actualitãþii ºi contemporaneitãþii fenomenului mozartian,
necesitatea de a se plasa referenþial faþã de valorile secolelor anterioare? Poate mai mult decât atât ...
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În cele ce urmeazã intenþionãm mai degrabã construirea unei perspective estetice decât analiza
propriu-zisã a lucrãrii – care încorporeazã citate uºor deformate din muzica lui Mozart.

Fiind unul dintre coriferii artei componistice ºi ai învãþãmântului clujean, maestrul Terenyi a
lansat acest concert în 2005, fiind creat pentru proiectul iniþiat de Uniunea europeanã de radio în
vederea anului aniversar „Mozart”. Titlul concertului, Tribut lui Mozart, traseazã coordonatele
expresive în limitele cãrora autorul a interpretat intervenþia mozartianã în cadrul propriei creaþii:
condescendenþa faþã de Mozart se dezvãluie nu „în literã”, ci „în spirit”. Pasajele „în spirit” mozartian
(susþinute mai ales de instrumentul solist ºi de instrumentele de percuþie) sunt doar borne orientative
pe traseul estetic de-a lungul cãruia muzica lui Terenyi se transfigureazã în vecinãtatea geniului
mozartian. Compozitorul nu se aflã la prima încercare de acest fel, fiind deja autorul seriei de
concerte dintre care menþionãm doar douã momente: Vivaldiana ºi Scarlattiana.

Alãturi de E. Terenyi, ºi alþi compozitori iluºtri au apelat la sfera expresivã mozartianã, dintre
care menþionãm pe Dan Voiculescu, A. Stroe (Mozart Sound Introspections), H. P. Turk (Concertul
imaginar).

Revenind la coordonatele modernitãþii veacului al XX-lea, vom continua spunând cã relaþia cu
valorile promovate de tradiþie a fost mereu periclitatã de inconsistenþa cu care s-a realizat raportarea
la excelenþa secolelor care s-au scurs; trecutul pare epuizat în gândirea avangardistã în limitele unui
„prezent saturat”�. Epoca „omului recent” ºi-a accentuat simptomele în a doua jumãtate a secolului
trecut, când „centrifuga cãderii”� ºi-a amplificat efectul distrugãtor de absorbþie ºi uniformizare a
valorilor. Situarea între trecut ºi viitor este însãºi criza culturii moderne; ruptura cu trecutul imediat
este o conectare extra-temporalã la un trecut îndepãrtat: iatã primul simptom al pierderii legãturilor
care asigurau continuitatea dezvoltãrii unor valori care ºi-au dovedit persistenþa în memoria
umanitãþii. Deºi anesteziaþi de riscurile de fiecare clipã ale modernitãþii, oamenii resimt totuºi efectul
îndepãrtãrii de valorile spirituale, „satisfãcuþi de propria lor modernitate, orbiþi de patima de a fi cât
mai recenþi, oameni recenþi ai unei lumi din ce în ce mai recente”�.

La un moment dat, modernitatea devine teritoriul manifestãrii explozive a paradoxurilor ºi
extremelor celor mai nefavorabile evoluþiei umanitãþii: materialismul coexistã cu lipsa mãsurii.
Modernitatea este construitã pe baza conceptelor precum „vizibilitate”, „corp”, „materie”, dar „cine
este însã doar materie e condamnat sã nu fie decât material în vederea unor scopuri cãrora nu le
poate fi beneficiar dacã nu le este sclav”�. În epoca modernã s-a produs „alienarea omului prin
posesiune, datoritã teribilei aventuri a verbului «a avea»”�. Preocuparea trecutului pentru „calea de
mijloc”, pentru echilibrul pãstrãrii mãsurii în toate a fost una constantã încã din Antichitate (Socrate
cerea, ca semn al virtuþii unui tânãr, „sã nu depãºeascã în nimic mãsura”, iar pe frontispiciul
templului din Delfi scria: „Nimic peste mãsurã”); modernii, „epuizaþi de pretenþiile tot mai
necruþãtoare ale unei modernitãþi inepuizabile, au întrecut de mult toate mãsurile; modernitatea ºi-a
ieºit din propria nemãsurã”	.

Temporalitatea omului modern este viciatã de graba cu care acþioneazã. „Omul modern crede
cã dacã merge mai repede ajunge mai departe, dar nu numai cã ajunge tot acolo, dar nu ajunge
nicãieri dacã merge în infinit. Nu suntem decât în lumea cantitãþii, însã calitatea infinitului o dã
finitul: pustiul infinitului.”�
 Universul infinit deschis al modernilor este un univers limitat la o
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singurã dimensiune: spaþiul nelimitat. Din punct de vedere spiritual, infinita deschidere a spaþiului
revine la o dramaticã închidere de orizont, care afecteazã creaþia secolului al XX-lea.

Modalitãþile de cunoaºtere sunt cele care au contribuit în primul rând la degradarea mentalitãþii
creatorilor acestui secol al modernitãþii: ei au ignorat faptul cã veritabila cunoaºtere nu poate fi
predatã sau învãþatã ºi au promovat – într-un mod dezechilibrat – cunoaºterea tehnicã (neunificatã,
irelevantã existenþial, aparentã), îndepãrtatã de cunoaºterea fiinþei. Cunoaºterea esenþialã începe cu
fiinþa ºi este integralã, anulând separaþia dintre lumea esenþei ºi lumea aparenþei. Anticii greci
considerau cunoaºtere acel proces capabil de a înãlþa sufletul la valori superioare, cãci ºtiau cã
veritabila cunoaºtere, sedimentatã în paradigme spirituale ºi culturale, este ireductibilã la procedeele
discursive ale cunoaºterii. Astfel s-a nãscut contrastul dintre cunoaºterea falsã a celui care crede cã
toatã cunoaºterea poate fi luatã din cãrþi ºi cunoaºterea care crede în idealurile sale morale, ºi nu în
idealul greºit de cunoaºtere al raþionaliºtilor moderni.

Postmodernitatea�� – cea care „confundã Nordul tradiþiei cu tradiþia însãºi”��– trãieºte excesul
modernitãþii ca pe ceva suficient. Dacã modernitatea clasicã situa individuaþia la nivelul individului,
cea postmodernã tinde sã o situeze la nivelul colectivitãþilor cu profil identitar omogen ºi tocmai de
aceea este consideratã a fi un traseu cultural care nu are continuitate în viitor. „În cultura modernitãþii
postmoderne, relaþia dintre om, sufletul sãu ºi adevãr s-a rupt.”��

În acest plan descoperim pricipala sursã de erori ale modernitãþii: în îndepãrtarea de
spiritualitatea transcendentã care ocroteºte valorile superioare ale umanitãþii. Modernitãþii îi
lipseºte transcendenþa personalã ºi creatoare, „nu modernitatea este rea, ci transformarea ei într-un
orizont lipsit de alternativã al vieþii noastre”��. Îndepãrtarea de Dumnezeu lipseºte marea artã de
sursa ei principalã de valoare ºi spiritualitate: „Lipsa lui Dumnezeu nu poate fi niciodatã suplinitã;
modernitatea trebuie pusã între mijloace, nu între idealuri”��. Pentru moderni, tehnica ºi
instrumentalizarea au împãrþit istoria omului modern în funcþie de naºterea ºtiinþei moderne din
inversiunea atributelor fiinþei. Problema principalã a modernitãþii nu este cea filosoficã, ci cea
moralã, ea fiind legatã de „neutralitatea ºi arbitrariul axiologic al ºtiinþei moderne”��, confuzia
mediocrã a valorilor, de „ceasul în care modernitatea nu ne mai este de ajuns”��. În lumea noastrã,
„spiritul a lãsat tot mai puþin loc sufletului, iar exercitarea în chip profan a artelor þine sufletul
omenesc departe de adevãrata filosofie”��.

Cioran recunoºtea, cu obiºnuita-i nonºalanþã: „M-a salvat ceea ce era mozartian în mine”; ne
întrebãm, retoric: „Ce e mozartian în lume?” Paul Evdokimov spunea despre omul actual cã este
teribil de singur în libertatea lui absolutã ºi redutabilã, iar epoca noastrã anunþã promovarea omului
care nu mai suportã nici o tutelã asupra lui: nici mãcar cea a iubirii jertfelnice a lui Hristos, a lui
Dumnezeu care, ca orice mare iubire, este crucificat.

Cum se poate interpreta gestul lui E. Terenyi într-un univers modern strâmtorat, într-un spaþiu al
fragmentarului? Iatã întrebarea plasatã discret în subtextul acestei provocãri, al cãrei rãspuns se
situeazã în responsabilitatea interpretului. Secolul care a început de câþiva ani trebuie sã-ºi
„aminteascã” cã „nelimitatul poate fi dominat numai prin limitat, infinitul numai prin finit, timpul
numai prin spaþiu, temporalitatea numai prin eternitate, relativul numai prin absolut; oricât ne-am
identifica cu substanþa temporalã a lumii care bate, loveºte, deºi cezura care separã eternitatea de
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timp ºi esenþa de accident se retrage în locuri mereu mai ascunse ºi se travesteºte în chipuri tot mai
neaºteptate, ea ramâne la fel de activã ºi îºi mascheazã prezenþa în lume într-un mod care nu poate fi
nici ºters, nici uitat, nici evitat, printr-o discretã asimetrie constitutivã a întregii Creaþii. Iar aceastã
asimetrie, semn în lucruri al cenzurii, e de neocolit. Unde se ascunde ea, acolo ºi urma prezenþei lui
Dumnezeu poate fi gãsitã, ca o amintire care vine dintr-un trecut demult scufundat, reîntoarsã
limpede ºi seninã la suprafaþã, clarã ºi diafanã ca o iubire lipsitã de încercãri ºi obligaþii. Ca
parfumul cuiva care tocmai s-a smuls din îmbrãþiºarea noastrã ºi ne-a rãmas impregnat în piele, aºa
cum ne ramâne ºi polenul pe palme – praf din adieri ºi miresme – dupã ce am cules flori…”�	.

The Influence of Mozart’s Music on the Romanian Repertoire for Violin
Abstract

The present musicological work treats a subject which makes a connection between the
Romanian musical repertoire for violin and the influence of Mozart’s music, at the 250�� anniversary
of the year when the great composer was born. We tried to find different ways to make Mozart’s
music contemporary to us by the Romanian works for one of the most beloved instruments in the
orchestra: the violin. The technique for violin was very close to Mozart’s componistical
development, and some themes from his concerts for violin and orchestra were transformed in
various ways in some concerts of the Romanian composers.

115

Repertoriul violonistic contemporan transilvãnean inspirat de muzica lui Mozart

�	 Ibidem, p. 48.


