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PAUL RICHTER, 
CONTEMPORANUL LUI MAURICE RAVEL ªI ARNOLD SCHÖNBERG

Abstract: Paul Richter, the contemporary with Maurice Ravel and Arnold Schoenberg, is a very
sophisticated and orphic composer, with a contorted musical writing, full of passion, imaginative,
stimulating feelings in a very special way, both for the musician and for the audience. Paul Richter has a 
preference for the drastic approaches of the feeling which ails, making the music very chromatic and
dramatic, affirmed also by the piano accompaniment. His music cannot have only one-dimensional
approach, but must have deepness and profundity, passion and dolour, delight and beatitude, through
personal and a very close-up view of the whole: music and lyrics.

Acest studiu îºi propune sã gãseascã o unitate, ce rezultã din tema noastrã fundamentalã,
compozitori ai sfârºitului de secol al XIX-lea, nãscu!i în jurul aceluiaºi an, dar cu destine ºi stiluri de
compozi!ie total diferite, unitate menitã sã trezeascã o conºtiin!ã istoricã despre simptomul important
pentru regenerarea Europei în actuala ei nãzuin!ã spre asociere. Astfel, despre Paul Richter1 (28
august 1875, Braºov-16 aprilie 1950, Braºov) se ºtie cã a fost compozitor, dirijor, pianist, organist ºi
pedagog sas. A urmat cursurile Liceului „Johannes Honterus” din Braºov, debutând în studiile
muzicale cu profesorul ºi compozitorul Rudolf Lassel. Paul Richter se orienteazã ini!ial cãtre
medicinã însã, în final, intrã la Conservatorul din Leipzig. Se întoarce la Braºov în 1900 ºi conduce
„Asocia!ia coralã bãrbãteascã”. În 1904 ajunge capel-maistru al Orchestrei oraºului ºi dirijor al
Societã!ii Filarmonice, cu care efectueazã mai multe turnee prin Transilvania ºi România. Cu aportul
sãu, Richard Strauss, Felix Weingartner ºi George Enescu concerteazã în oraºele transilvãnene. O
perioadã Paul Richter activeazã ºi la Sibiu. A compus ºase simfonii, poeme simfonice, suite ºi
fantezii pe motive populare sãseºti ºi româneºti, uverturi, lucrãri camerale, concertante,
instrumentale, vocal-simfonice ºi corale. 

Joseph-Maurice Ravel2 (7 martie 1875-28 decembrie 1937), compozitor ºi pianist francez
impresionist, este cunoscut în special pentru subtilitatea, bogã!ia ºi varietatea melodicã a
compozi!iilor sale. A studiat la Conservatorul din Paris compozi!ia cu Gabriel Fauré, fiind influen!at
în primele sale compozi!ii de Modest Mussorgsky, de compozitorul Claude Debussy, cu care va lega
o prietenie pe via!ã, creând ceea ce se va numi mai târziu, ºcoala avant-garde de compozi!ie francezã,
ºi de Robert Schumann. 

Arnold Schoenberg3 (13 septembrie 1874-13 iulie 1951), compozitor austriac prin naºtere ºi
american prin voin!ã proprie, este asociat cu miºcarea expresionistã germanã, fiind lieder al Second
Viennese School, ce a fost creatã în jurul lui ºi al elevilor lui, Alban Berg ºi Anton Webern, la
începutul secolului al XX-lea, la Viena. Prima ºcoalã de compozi!ie vienezã este centratã pe stilul
clasic al sfârºitului de secol al XVIII-lea ºi începutului de secol al XIX-lea, în special în jurul
compozitorilor Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven ºi Franz
Schubert. 

Dintre cele douã mari ramificãri ale aºa-numitului „expresionism radical” aflat timp de
aproximativ un deceniu ºi jumãtate în avangarda muzicii europene – aceste douã ramificãri putând fi
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1 Dupã informa!iile date de Wikipedia, the free encyclopedia.
2 Ibidem.
3 Ibidem.



personificate, la nivelul protagoniºtilor, de Arnold Schoenberg (în etapa sa atonalã) ºi, respectiv, de
„folcloricul”, de „barbarul” Igor Stravinski. 

Departe de a se naºte, asemeni expresionismului ºcolii dodecafonice vieneze, în condi!iile unei
„neputin!e crescânde a subiectivitã!ii”, cum spunea Arnold Schoenberg ºi, implicit, ale unei crize de
sistem muzical, care sã impunã disolu!ia tonalitã!ii ºi a tematismului (ducând la „nonfigurativul”
muzical, propriu artei lui Schoenberg ºi a elevilor sãi), celebra ªcoalã de compozi!ie de la Leipzig,
unde a studiat Paul Richter, înfiin!atã în 1843 de cãtre compozitorul ºi pedagogul Felix
Mendelssohn-Bartholdy, unde au predat ºi compozitorii Robert Schumann ºi Max Reger,
promoveazã genul cult de lied, adoptându-se o scriiturã polifonicã pentru crea!ia laicã ºi bisericeascã, 
dezvoltându-se în acelaºi timp ºi o ºcoalã de cânt ºi de maeºtri cântãre!i. 

Sfârºitul de secol al XIX-lea (dupã 1870-1915) a fost o perioadã de mari efervescen!e estetice ºi
stilistice, unde patru direc!ii stilistice principale, complexe ºi cuprinzãtoare în planul tematicii ºi al
mijloacelor de expresie, îºi fac loc în peisajul componistic:

1. direc!ia clasico-romanticã-expresionistã (germanã ºi austriacã);
2. direc!ia clasico-romanticã impresionistã (francezã);
3. direc!ia romanticã-veristã (italianã);
4. direc!ia na!ional-folcloricã (rusã, cehã, norvegianã, spaniolã, finlandezã, românã, polonezã etc.). 
Aceste orientãri stilistice, regãsite atât în culturile francezã, italianã, germanã, cât ºi în culturile

na!ionale de la cumpãna secolelor al XIX-lea ºi al XX-lea, marcheazã începutul unor alte trasee de
evolu!ie stilisticã, de diverse profiluri, cu orientãri ºi tendin!e diferite, fãrã a le oferi întotdeauna
demarca!ii precise. 

Una din trãsãturile remarcate în domeniul liedului acestei perioade este gruparea în cicluri cu sau 
fãrã unitate literar-muzicalã. În legãturã cu rela!ia de parteneriat dintre voce ºi pian în cadrul
miniaturii vocale germane a perioadei amintite, dupã studiile fãcute de lect. univ. dr. Paulina
Ciochinã4, existã urmãtoarele situa!ii: 

• pianul este subordonat vocii, însã prezintã elemente de autonomie, în urmãtoarele ipostaze:
1. – pianul este sus!inãtorul armonic, în principal, cu momente autonome; 
2. – pianul este acompaniator cu caracter autonom, având ºi momente de uºoarã virtuozitate în

preludii ºi postludii;
3. – pianul este comentator al discursului vocal, având în diferite ipostaze momente de

independen!ã; 
• pianul este un partener de dialog, cu rol important în ilustrarea imaginii muzicale cerute de

text, ºi anume: 
1. – are rol în caracterizarea personajelor ºi a atmosferei din cadrul miniaturii; 
2. – are rol onomatopeic; 
3. – are rol psihologic, prin sublinierea sau redarea unor profunde trãiri interioare, exprimate de

interpret; 
• pianul este un personaj independent în desfãºurarea discursului muzical, putând exista

urmãtoarele situa!ii: 
1. – pianul este total independent fa!ã de voce; 
2. – pianul este exponent al unui acompaniament suplimentar; 
3. – pianul este generator al discursului muzical. 
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4 Rezumat Tezã de doctorat: Vocalitate ºi instrumentalitate în evolu!ia liedului german la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi
începutul secolului al XX-lea, Iaºi, Universitatea de Arte „George Enescu”, 2006.



Se remarcã, la Joseph-Maurice Ravel, o preocupare pentru îmbogã!irea coloristicã a acestui gen
miniatural, în timp ce Arnold Schoenberg propune o legãturã simbioticã între cele douã personaje
participante la actul discursiv. 

Din punct de vedere arhitectonic, crea!ia de lieduri apar!inând perioadei analizate cunoaºte o
evolu!ie ondulatorie la Joseph-Maurice Ravel, în timp ce Arnold Schoenberg alege constant
miniatura liberã, aproape indivizibilã frazic (existen!a frazelor fiind remarcatã arareori pe
considerente de scriiturã sau melodie). 

La Arnold Schoenberg se remarcã autonomia dintre textul poetic, partitura vocalã ºi cea
pianisticã, fãrã a se baza pe un schelet tonal, toate altera!iile regãsindu-se pe parcursul discursului
muzical. Astfel, pianul, nemaiavând rolul de a caden!a sau de a urmãri inflexiunile vocii, are o
partiturã care, deºi nu sus!ine vocea, participã la realizarea imaginilor artistice. Compozitorul nu
cautã nici mãcar sã ilustreze textul, ci se mul!umeºte sã aleagã un cuvânt sau o imagine-cheie a
poemului pe care o lasã sã rezoneze, fiecare dintre elementele discursului muzical contribuind la
întregirea actului artistic. 

La Maurice Ravel, legãtura dintre text ºi muzicã este deliberat fãcutã ºi într-o strânsã
interdependen!ã. Ceea ce are în plus muzica francezã este pronun!ia, care implicã numeroase
liaisons, acea strategie eufonicã de evitare a hiatusului (de exemplu: *je aime – j’aime), ºi elision, ce
implicã omiterea unui sunet sau a mai multor sunete dintr-un cuvânt sau frazã, având ca rezultat
uºurarea pronun!iei în cânt sau în vorbire, ambele concepte apar!inând phonoaestiticii discursului
vorbit sau cântat. 

Pierre Bernac5 vorbeºte despre interpretarea muzicii franceze astfel: „Arta marilor compozitori
francezi este o artã a sugestiei, mai mult decât a explicitãrii sentimentelor exprimate”, fiind
„necesarã o anumitã flexibilitate în tempo, iar pauzele ar trebui sã fie parte integrantã a muzicii ºi
nu opriri ale discursului muzical”. 

În liedurile scrise de Arnold Schoenberg, mai ales în cele din perioada tonalã, sunt momente de
cantabilitate, dar cea mai mare parte a compozi!iilor sale vocale prezintã trãsãturi ale vocalitã!ii ce
tind spre Sprächgesang. 

Avem acum elemente suficiente pentru a în!elege metodologia „misterioasã”, care l-a fascinat
pe Paul Richter când îºi concepea liedurile despre care facem vorbire. Lucrãrile, cifruri ale misterului
sãu muzical, existã: nu trebuie sã le creãm, ci doar sã pãtrundem rela!ia dintre ele. Spectrul tonal în
care Paul Richter îºi plaseazã cântecele este ceea ce, în arta actorului, sunt costumele ºi mimica.
Introducerea unei tonalitã!i anun!ã întotdeauna apari!ia unui nou moment în desfãºurarea textului, fie
el de origine narativã, dar mai ales emotivã. Paul Richter intuieºte caracterul expresiv-vizual ºi
resursele pe care tonalitã!ile le oferã în acest scop compozitorului. Sub acest aspect, se remarcã
preferin!a compozitorului pentru tonalitã!ile cu 3, 4 ºi chiar 5 altera!ii (diezi sau bemoli) la armurã, ce
conferã o tensionare a discursului muzical, pe parcursul piesei apãrând, ºi nu numai o datã în cadrul
aceluiaºi lied, elemente de scriiturã cu bemoli, becari, în tonalitã!ile cu diezi ºi invers, având ca
rezultat deplasarea centrului tonal prin diverse procedee modulatorii (modula!ie cromaticã sau
enarmonicã, salturi tonale) folosite ca un procedeu de exploatare a temporalitã!ii. 

Paleta metricã circumscrie tipuri de mãsuri uzuale, având cel mai frecvent unitatea de timp
pãtrimea: 2/4, 3/4, 4/4 sau, mai rar, optimea, în mãsura de 6/8. Schimbarea metrului reprezintã una
dintre tehnicile compozitorului Paul Richter de a crea contrast între anumitele segmente ale liedurilor 
sau pentru a schimba caracterul imaginii poetico-muzicale. Arhitectura muzicalã defineºte la rândul
ei atributele textului poetic îngemãnat cu cel muzical, dând naºtere concep!iei compozi!ionale. În
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5 Pierre Bernac (Pierre Bertin, 12 ianuarie 1899-17 octombrie 1979), bariton francez, recunoscut drept un mare interpret de
muzicã francezã, a scris douã cãr!i: Francis Poulenc: The Man and His Songs ºi The Interpretation of French Song
(Referin!e: Wikipedia, the free encyclopedia).



ceea ce priveºte solu!iile arhitecturale adoptate de cãtre compozitor, apar cele caracteristice liedului
romantic târziu, de tipul A-B-B variat-A variat-coda, forme muzicale întâlnite atât la Robert
Schumann, Franz Liszt, Max Reger, Richard Strauss, dar ºi la compozitorii care au fost adep!ii ºcolii
de la Leipzig în ceea ce priveºte atât activitatea interpretativã, cât ºi cea de crea!ie. Paul Richter a fost
reprezentantul unui romantism temperat, al „inova!iilor” în cadrul respectãrii tradi!iilor. 

Fuziunea mijloacelor de expresie cu formele clasice, în spiritul ºi maniera discursului romantic,
rãmâne una dintre trãsãturile esen!iale ale stilului sãu componistic. Din Clasicism el re!ine
perfec!iunea ºi logica strictã a arhitectonicii, echilibrul întregului ºi claritatea ideilor. De Romantism
îl apropie sensibilitatea acutã, ce se revarsã într-un flux melodic abundent, puternic cromatizat,
contorsionat, folosind toate mijloacele muzicale imaginabile. Discursul muzical este dens ºi sonor,
impregnat cu numeroase proeminen!e melodice de largã respira!ie, cu modula!ii neaºteptate, menite
sã trezeascã, în interpret, stãri de conºtiin!ã particulare, prin pura sonoritate a limbajului. Tempo-ul se 
încadreazã în spectrul de miºcare specific stilului romantic, notat cu scrupulozitate de cãtre
compozitor. Întâlnim indica!ii tradi!ionale, preluate din repertoriul terminologic, atât din limba
italianã (andante, allegro moderato), dar ºi din limba germanã (langsam, stürmish bewegt, mässig
bewegt). În general, tempo-ul la Paul Richter este unitar pe parcursul unei piese, parcursul discursului 
muzical fiind, în general, în combina!ie cu utilizarea termenilor de expresie. Existã însã ºi exemple în
care sunt indica!ii de tempo ce aduc varia!ii ºi schimbãrile de tempo, chiar ºi în cadrul aceleiaºi fraze. 

Gândirea armonicã a lui Paul Richter, care devine un substitut tulburãtor al cuvântului, duce la o
instabilitate tonalã continuã, corelatã cu diferite niveluri de cromatizare ale discursului muzical.
Incertitudinea tonalã este realizatã fie prin inflexiuni modulatorii succesive, fie prin dominantizarea
acutã a func!iunilor, fie prin modula!ii realizate, de obicei, la tonalitã!i foarte îndepãrtate. 

Cât despre acompaniamentul pianistic, acesta dã culoare ºi prin complexitatea scriiturii, sco!ând
în eviden!ã multiplele sensuri ale melodiei din partida vocalã. Fenomenologia compozi!iei pare
nelimitatã: ilustrarea sonorã a ideilor poetice îºi are rãspunsul în adâncirea, prin sunetele
acompaniamentului, a semnifica!iilor cuvintelor. În general, pianistica liedurilor compuse de Paul
Richter se caracterizeazã fie printr-o scriiturã arpegiatã, de figura!ie armonicã, fie prin ostinato-uri
armonico-ritmice, cu irizãri cromatice care subliniazã melodia vocalã. Gradul de complexitate a
scriiturii variazã de la pasaje acordice omofone, puternic cromatizate, pânã la momente de
virtuozitate cu întindere largã pe claviaturã. 

Sã nu trecem însã cu vederea cã „sufletul este alcãtuit din vocale pure”, cã „limba este un
instrument muzical”, iar „muzica are de-a face cu analiza combinatorie” ºi cã, de aceea, e nevoie de
o întreagã „artã a descifrãrii” acestora, luate individual.6

Vom vorbi, pe scurt, despre liedul Tal am abend (Valea, seara) pe versuri de Anna
Blum-Erhard, fãcând mai multe referiri interpretative asupra muzicii lui Paul Richter. Linia melodicã 
poate fi caracterizatã ca una în care rãsfã!ul armonic se împleteºte cu frazarea lirico-muzicalã. Sunt
anumite momente-cheie ale discursului muzical, când Paul Richter doreºte sã exprime momentele de
lãsare a nop!ii, ce aduc melancolie, singurãtate ºi suferin!ã, din cauza lipsei persoanei iubite, pe care
le prevede cu o extraordinarã for!ã afectivã ºi o plasticitate fascinantã a muzicii ºi cuvintelor.
Momentele de început ºi final, într-o formã de A-B-B1-A variat a liedului, aduc prospe!ime, inedit, o
dorin!ã de evadare în infinit, cu persoana iubitã, eviden!iind planul vocal în intensitã!i ce cuprind
întreaga paletã dinamicã, de la pp la f. 

Modalitatea spiritualizatã de a cânta, redarea elaboratã, profundã a partiturii prin pãtrunderea în
cele mai fine detalii ale textului ºi analizarea, cântãrirea fiecãrei nuan!e a limbajului muzical,
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6 Novalis (pe numele adevãrat Friedrich Leopold von Hardenberg) (2 mai 1772-25 martie 1801) a fost unul dintre cei mai
mari poe!i ºi prozatori germani, considerat cel mai de seamã reprezentant al Cercului romanticilor de la Jena. Influen!at de
Fichte, cãruia i-a fost discipol, cultivã idealismul magic ºi extazul mistic (Referin!e: Wikipedia, the free encyclopedia).



realizate prin naturale!ea gestului ºi rafinamentul sunetului – aceasta este preocuparea permanentã a
interpretului care se gândeºte sã abordeze o partiturã a lui Paul Richter. Descoperirea cantabilitã!ii, a
modului de a construi o linie melodicã, în special a ºtiin!ei de a articula expresiv cuvântul, de a fraza,
de la primul atac al sunetului pânã la încheierea acestuia ºi pânã la ultimul cuvânt articulat al liedului.
Interpretarea liedurilor lui Paul Richter trebuie în!eleasã ca o re-creare, o împlinire vie, sensibilã a
discursului poetico-muzical. Îmbinarea fericitã dintre capacitatea interpretului de a transmite
mesajele desprinse de el în muzica studiatã ºi prezentatã în fa!a publicului ºi perceperea acestora de
cãtre receptor duc nemijlocit la formule magice ale frumuse!ii muzicii, exprimate prin talent, agerime 
a min!ii, ºtiin!ã, intui!ie, spirit de observa!ie ºi o întreprinzãtoare capacitate de a trãi muzica. 

Ajunºi la încheierea studiului nostru, apreciem cã muzica lui Paul Richter nu poate fi abordatã
unidimensional, ci ea trebuie sã aibã profunzime ºi adâncime, prin elemente subtile, subiective,
personale, sus!inute din interior de un întreg eºafod sonor, strãbãtând aceastã alchimie de sunete ºi
cuvinte, pentru a da frâu liber fanteziei, care se va adresa senzorialitã!ii auzului într-un sens
încântãtor ºi magic, descoperindu-se expresivitatea sunetului.
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