
Claudia POPRETORICA CREA!IEI COMPOZITORULUI GHEORGHE DIMAPersonalitatea muzicalã a lui Gheorghe Dima se face sim!itã într-un moment de rãscruce pentruevolu!ia muzicalã româneascã din Transilvania, atât în ceea ce priveºte crea!ia, cât ºi în ceea cepriveºte educa!ia maselor. Întregul secol al XVIII-lea ºi începutul secolului al XIX-lea suntcaracterizate prin crea!ii ce pãstreazã spiritul popular, care tind spre sublinierea importan!ei decisivea datinilor ºi rosturilor strãvechi, parte a vie!ii de zi cu zi a poporului.Dupã cum se ºtie, copilãria ºi adolescen!a lui Gheorghe Dima evolueazã sub „o dublã ºi egal deputernicã înrâurire: pe de o parte Viena, cu atmosfera ei culturalã ºi artisticã, de cealaltã parte,cadrul familiar al vacan!elor în Braºov ºi mun!ii Bârsei, cu natura prietenã ...”1 Consecin!ele acestei duble înrâuriri se vor îngemãna de-a lungul anilor ºi vor modela fiin!a omului ºi artistului GheorgheDima. Acest echilibru va fi resim!it în toatã activitatea sa de dirijor, profesor, organizator, dar ºi încrea!ia sa muzicalã. Atrac!ia lui Gheorghe Dima cãtre muzica na!ionalã îºi gãseºte rãdãcinile înacest fapt ºi se vãdeºte de la primele sale crea!ii, putând fi urmãritã de-a lungul întregii sale vie!i.Dima a fost primul compozitor român care a acordat o importan!ã deosebitã reliefãrii unor trãsãturiindividuale ale limbajului muzical. În privin!a unui stil personal, crea!ia muzicalã a contemporanilor sãiromâni nu putea sã constituie un model. Spre deosebire de Principate, unde apari!ia unei crea!ii muzicalede un nivel mai înalt (precum cea a lui Eduard Caudella, Constantin Dumitrescu sau Gavriil Musicescu) afost pregãtitã cu douã genera!ii anterioare de compozitori, Gheorghe Dima nu are niciun predecesor.Începuturile activitã!ii publice muzicale ale lui Gheorghe Dima pot fi regãsite între anii 1874 ºi1879. În aceastã perioadã instruieºte, dirijeazã ºi compune, ia contact cu mediile muzicale aleArdealului, iar primele sale compozi!ii intrã în programele concertelor româneºti. Totuºi, în 1879,Dima hotãrãºte sã-ºi desãvârºeascã educa!ia muzicalã ºi sã finalizeze cursurile Universitã!ii dinLeipzig, unde va studia ºi aprofunda teoria ºi istoria muzicii, compozi!ia, pianul, canto, cântareacoralã, orga ºi estetica. În aceastã perioadã (1878-1880), „specificul românesc al compozitorului semanifestã în lieduri compuse nu pe texte de poe!i români – ceea ce ar fi putut înlesni realizarea unuispecific românesc pe baza caden!ei limbii româneºti – ci pe textele unor poe!i germani ...”2. Totuºi, în recenzia realizatã de profesorul Hans von Basedov, acesta afirmã cã Gheorghe Dimaeste un om de talent, cu „un sim! fin pentru con!inutul poetic al textului pe care îl interpreteazã dupãpropria sa individualitate, care este una româneascã, cu toatã educa!ia sa germanã. Numai peaceastã bazã poate fi judecat Dima. A învã!at mult ºi ºtie sã aplice cele învã!ate; el exprimãindividualitatea sa proprie, dar întotdeauna în cadrul specificului românesc”.Animat de dorin!a de a impregna crea!iei sale un caracter na!ional, Dima urmãreºte realizareaacestui obiectiv creând paralel cu folclorul ºi exprimând, în consecin!ã, în con!inutul lucrãrilor sale osferã emo!ionalã înruditã cu cea a muzicii populare. În viziunea sa, posibilitatea de a redacaracteristicile principale ale modului de sim!ire al unui popor nu se limiteazã numai la muzica popularã ºi la mijloacele de expresie derivate din ea, ci poate fi exprimatã ºi prin mijloace proprii compozitorului.Crea!ia lui Gheorghe Dima reprezintã un echilibru între tematica laicã ºi religioasã, echilibru încare aceasta din urmã ocupã un loc atât de important, „încât a nu-i acorda aten!ia cuvenitã, în modobiectiv, corespunzãtor adevãrului istoric, ar însemna a-l vitregi de o comoarã la care a trudit cupasiune toatã via!a”3. Crea!ia sa bisericeascã poate fi împãr!itã în prelucrãri ºi armonizãri, pe de oparte, ºi în crea!ii originale, pe de altã parte. Prima categorie de!ine o pondere mai mare, sus!inând
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ideea cã Dima acorda o aten!ie deosebitã perpetuãrii cântecelor tradi!ionale. „... cântãrile bisericeºticare le-am moºtenit de la moºi ºi strãmoºi sunt ale noastre ºi avem în ele o mul!ime de motivefrumoase ºi originale, ºi noi trebuie sã le conservãm.”4În privin!a crea!iilor originale, trebuie subliniat faptul cã Gheorghe Dima compune partituricomplexe, cu o dramaturgie mai pu!in obiºnuitã, utilizând principiul contrastului, cãutând varietate în dispersarea corului în ansambluri adiacente ºi asigurând, în acelaºi timp, unitatea prin gândireaarmonicã ºi tehnica polifonicã de o înaltã clasã. Dima a cultivat numai genul muzicii vocale, acestlucru presupunând crearea de cântece pentru voce ºi pian ºi coruri a cappella. Acest fapt esteexplicabil, pe de o parte, prin aceea cã Dima executa personal aceste lucrãri în cadrul concertelor sale, iar pe de altã parte, prin convingerea sa potrivit cãreia muzica asociatã cu text devine mai accesibilã. Cu toate cã Dima a în!eles no!iunea de caracter na!ional al muzicii într-un sens mai larg decât al!icompozitori contemporani lui, el nu a rãmas insensibil fa!ã de frumuse!ea unor cântece populare delargã circula!ie, care erau mai aproape de gustul iubitorilor de muzicã din mediile cultivate. „Dimadeosebeºte douã categorii de melodii populare, pe care le-a prelucrat fie pentru voce ºi pian, fiepentru cor, indicând la unele «Melodie popularã», la altele «Melodie veche româneascã». Judecând aceste melodii vechi româneºti dupã textele lor (provenite de la poe!i cunoscu!i, ca Asachi, Negruzzi,Ecaterina Pitiº, ca ºi de la autori anonimi) ele erau, probabil, crea!ia unor compozitori amatori, alecãror nume fusese de mult uitate. Cele douã categorii de melodii se deosebesc mai ales în ceea cepriveºte structura lor ritmicã, mult mai variatã la cele populare.”5Vom exemplifica în continuare prelucrãri de melodii populare ce apar!in ambelor categorii,fiind, pe de o parte, lucrãri compuse pentru voce ºi pian, iar pe de altã parte, pentru cor a cappella.Din categoria lucrãrilor compuse pentru voce ºi pian fac parte compozi!ii precum Vai mândru!o,dragi ne-avem, Mugur, mugurel, Spune mândro adevãrat, Sub fereastra mândrei mele, Mândruli!ode demult, Jelui-m-aº ºi n-am cui, Ciobanul.
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G. Dima – Mugur, mugurelValoarea prelucrãrilor pentru voce ºi pian rezultã în primul rând din originalitatea tehniciiarmonice ºi din forma artisticã a acompaniamentului de pian, întotdeauna în concordan!ã cu textulpoetic. Mãiestria cu care Dima amplificã expresivitatea liniei melodice prin acompaniamentul depian l-a fãcut pe profesorul Hans von Basedov sã afirme urmãtoarele: „Ai impresia cã ascul!iinegalabilul acompaniament al liedurilor lui Peter Cornelius sau Frant Liszt. Nicãieri prea mult,niciodatã prea pu!in, cuvântul ºi tonul sunt închegate în deplinã armonie”6. De cealaltã parte, ceea ce subliniazã valoarea prelucrãrilor pentru cor este mãiestria lorcontrapuncticã. Deºi ea poate fi consideratã consecin!a studiilor sale de la Leipzig, nu poate sã nu fieobservatã amprenta personalã, eviden!iatã prin caracterul eminamente cantabil al vocilor suprapuse,trãsãturã ce izvorãºte din sensibilitatea specificã poporului român ºi din modul sãu de exprimare prinexcelen!ã vocal melodic.Din cea de-a doua categorie fac parte compozi!iile pentru cor ºi colindele. În cadrulcompozi!iilor pentru cor avem lucrãri muzicale precum: Nu-i dreptate, nu-i, Fântâna cu trei izvoare,Hai în horã, Plugurile etc., iar dintre colinde fac parte lucrãri precum O, ce veste, Leagãn verde, Lanunta ce s-a întâmplat. Aceste crea!ii opereazã cu „structuri tematice de o anumitã profilareintervalicã ºi frazare, cu sisteme armonice ºi acorduri într-un anume chip distribuite, cu aceleaºimijloace polifonice”7. 

Trecând de aceastã perioadã a crea!iei lui Gheorghe Dima, ajungem la partea cea maireprezentativã a lucrãrilor sale corale, formatã din compozi!ii originale: Ce te legeni codrule, Lamijloc de codru des (Eminescu), Pãstorul (Zamfirescu), Dor de cãlãtorie, Primãvara, Ziua ninge(Alecsandri), Douã inimi nu-mi dau pace (poezie popularã), toate a cappella.          
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Ziua ninge – G. Dima

G. Dima – Douã inimi nu-mi dau pace
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Potrivit bine-cunoscutului profesor ºi teoretician muzical Zeno Vancea, punctul culminant alartei contrapunctice a lui Dima îl reprezintã lucrãrile sale vocal-simfonice – cantatele Hora(Alecsandri), Mama lui ªtefan cel Mare (Bolintineanu) ºi Cantata jubiliarã, precum ºi numeroaselelucrãri de muzicã bisericeascã, în primul rând impresionanta Marea vie!ii vãzând-o. Prin scrierea sa contrapuncticã, Dima a introdus un element nou în crea!ia coralã româneascã,punând astfel bazele unei tradi!ii polifonice în Transilvania, continuatã de majoritatea compozitorilor transilvãneni ce i-au urmat. Latura cea mai caracteristicã a compozitorului este eviden!iatã în crea!ia sa de lieduri, mai ales în cele compuse pe versuri de Eminescu (De ce nu-mi vii, Somnoroase pãsãrele, ªi dacã ramuri bat îngeam, Dorin!a), lieduri remarcabile datoritã lirismului lor duios ºi atmosferei poetice profunde.   G. Dima – Dorin!a

Aceste lucrãri reprezintã primele realizãri muzicale româneºti în cadrul liedului, ca gen muzical,denumindu-le Cântece, fãcând pentru prima datã diferen!a fa!ã de roman!ele timpului, caracterizateprintr-o melodie facilã ºi printr-un acompaniament de pian redus la o simplã întregire armonicã amelodiei. În Cântecele lui Dima, pianul participã ca un partener egal al vocii în exprimarea ideiipoetice a textului. Pe aceeaºi treaptã se aflã ºi cele trei balade pentru voce ºi pian, care impresioneazã prin marealor for!ã dramaticã; acestea sunt Grozea, ªtefan Vodã ºi codrul (1904) ºi A venit un lup din crâng(1905). 
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G. Dima – Grozea

În partea finalã a perioadei de crea!ie a lui Gheorghe Dima, acesta realizeazã un ciclu de cântecepentru copii, lucrãri caracterizate printr-o rarã gingãºie a expresiei, presãrate cu umor. Totuºi, acestciclu, la fel ca ºi compozi!ia lui Schumann Scenele din via!a copiilor sau a lui Musorgski Cameracopiilor, nu reprezintã lucrãri destinate educa!iei muzicale a celor mici, ci sunt compozi!ii ce seadreseazã oamenilor maturi. În ansamblul operei lui Dima, aceste piese se situeazã printre cele maibune miniaturi vocale ale sale.Puternic lovit de pierderea fiului sãu celui mai mare, Dima compune o ultimã piesã de oimpresionantã for!ã, Biata inimã-nºelatã, dupã care înceteazã sã mai compunã. Abia dupã oîntrerupere de zece ani, în timpul deten!iei sale, va mai scrie câteva lucrãri corale religioase ºi uncântec pentru voce ºi pian, acestea fiind ultimele sale crea!ii.„Expresivitatea muzicii sale constã în bunã parte în limbajul armonic diferen!iat, multicolor,bazat pe o ingenioasã distribuire a contrastelor dintre consonan!ã ºi disonan!ã. Cu toate cã de-a
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lungul întregii sale dezvoltãri componistice se pot urmãri unele influen!e ale muzicii romanticegermane, de la Mendelssohn ºi Schumann, pânã la Wagner, Dima a rãmas pânã azi unul din cei maipersonali armoniºti din muzica româneascã.”8Retorica compozitorului Gheorghe Dima, redusã efectiv la ars ratio adecvatã exprimãriifrumoase în muzicã, ne impresioneazã ºi azi, învã!ându-ne, dupã cum el însuºi declara într-uninterviu din revista „Luceafãrul” (1913), cã „la noi, cântecul a fost schimonosit numindu-l lied”9 ºicã ar trebui sã cãutãm mai adânc în ideea de cântec, cel cu conota!ii de identitate spiritualã ºiculturalã folcloricã. „Eu cred, spunea compozitorul, cã extensiunea lucrãrii nu hotãrãºte valoarea ei artisticã. O dramã, din punct de vedere artistic poate fi inferioarã unei poezii lirice. Tot aºa ºi înmuzicã. Un cântec poate întrece o simfonie. Pãrerea mea e cã trebuie cultivate deopotrivã, muzicasimfonicã, oratoriul ºi cântecul. Toate trei genurile sunt egal importante. Fiecare compozitor îºi vaalege genul care i se potriveºte mai bine cu firea ºi însuºirile sale artistice.”10În ansamblul crea!iei sale de Cântece, expresia lirico-dramaticã este definitorie, spa!iile deinterferen!ã a tehnicilor de compozi!ie punând în valoare – prin stileme romantice – apartenen!a,într-o primã etapã de crea!ie, la un limbaj sonor romantic de influen!ã componisticã romanticãgermanã, dupã care va urma o rapidã emancipare ce va genera un limbaj muzical purtând peceteaoriginalitã!ii, unicitã!ii, a unui stil aparte care îºi va câºtiga un loc important în patrimoniul culturalromânesc ºi recunoaºtere universalã. Mijloacele specifice de transpunere a mesajului ideatic în sferapluricolorã a sonoritã!ilor muzicale sunt concretizate în acele stileme care se eviden!iazã la nivelultuturor parametrilor constitutivi ai discursului muzical: melodie, armonie, ritm, metru, formãarhitectonicã, dar ºi la nivelul rela!iei organice dintre cele douã componente ale exprimãrii muzicaleîn miniatura cameralã, respectiv, vocalitatea ºi instrumentalitatea, care, pentru justa exprimare înprocesul interpretativ, sunt condi!ionate de indica!ii agogice, dinamice, de tempo ºi expresie, înscriseîn partituri de compozitor.Nu putem încheia fãrã sã-l citãm pe Zeno Vancea, în cuvintele lui regãsindu-se chintesen!aretoricii esteticii muzicale a compozitorului Gheorghe Dima: „Liedurile lui Dima constituie nunumai lucrãrile perfecte de acest gen din întreaga literaturã muzicalã româneascã a veacului trecut,dar mai constituie ºi azi modele de o deosebitã valoare [...] Ceea ce îl situeazã pe Dima deasupramajoritã!ii contemporanilor sãi români este crea!ia sa de lieduri, mai ales cele compuse pe versuride Eminescu [...] În ele se remarcã latura cea mai caracteristicã a compozitorului, lirismul sãuduios, adânca pãtrundere a atmosferei poetice [...] Moºtenirea muzicalã lãsatã de Dima estedeosebit de pre!ioasã; în domeniul muzicii noastre vocale, lucrãrile sale sunt printre cele maireprezentative; for!a lor expresivã, con!inutul bogat ºi perfec!iunea realizãrii tehnice le-au asiguratpânã azi o nealteratã viabilitate”11.
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Gheorghe Dima’s RhetoricAbstractThe rhetoric of the Gheorghe Dima’s compositions was wonderfully expressed by Zeno Vancea, in Crea!ia muzicalã româneascã. Sec. XIX-XX, vol. I, Bucureºti, Ed. Muzicalã, 1968:  “TheGheorghe Dima’s Songs are not only the most perfect musical works of the entire Romanian musicalliterature from the last century, but it can be also considered, even today, as examples of a specialvalue … In the Songs for singing and piano, especially in those pieces on Eminescu’s lyrics, we candiscover his tender lyricism, the deep connection beetwen words and music … The Dima’s legacy isvery precious; his vocal musics are the most representative works; their expressive power, their richessence and the perfection of the their technical realisation ensure them a perennial viability”.
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