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INTERFERENﬁE CULTURALE ÎN CREAﬁIA SIMFONICÃ
A LUI PAUL RICHTER
Despre compozitorul braºovean Paul Richter (1875-1950) se poate vorbi ca despre un muzician
de o forma˛ie culturalã complexã ºi o operã muzicalã impresionantã în care se înscriu aproape toate
genurile. Educa˛ia muzicalã de sorginte gemanã – finalizatã la Leipzig (la sfârºitul secolului al
XIX-lea), se regãseºte ºi în amploarea dar ºi în diversitatea genurilor abordate.1
În lucrãrile simfonice ºi concertante Paul Richter face dovada unei maturitã˛i artistice,
componistice ºi a unei transformãri a gândirii muzicale, gândire determinatã de forma˛ia sa germanã.
Începând prin a aborda în simfonia I construc˛ia amplã, orchestralã cu aluzii programatice, oarecum
autobiografice, în care spiritul romantic târziu este relevat prin inspira˛ia melodicã bogatã ºi
amploarea dezvoltãrilor tematice, compozitorul dezvãluie o lume muzicalã complexã, ce trece prin
ambian˛a sonoritã˛ilor brahmsiene pentru a ajunge, prin îmbinarea scriiturii polifonice cu înlãn˛uiri
armonice pline de fantezie care adâncesc tensiunea interioarã a întregii muzici a partiturii orchestrale,
la analogii armonice care amintesc de Franz Liszt ºi Max Reger, ºi chiar Nikolai Rimsky-Korsakov
(prin folosirea foarte abundentã a septacordului, cu septimã micã cu acord micºorat).2 În sensul
acesta, Paul Richter va ajunge fie la o abstractizare accentuatã a structurii tematice sau la utilizarea
sporadicã a citatului (Simfonia a V-a ºi citarea în repriza pãr˛ii I a primei scene din Maeºtrii cântãre˛i
din Nürnberg de Richard Wagner). Ambian˛a tonalã tinde sã fie mult lãrgitã de armonica cromaticã.
Afinitã˛ile compozitorului se înscriu generos în perimetrul muzicii lui Brahms, Schumann, Reger,
pânã la Wagner ºi Schönberg, ºi cel al ºcolilor na˛ionale (Musorgski, Rimsky-Korsakov…).
În fapt, compozitorul braºovean a trãit în perioada marilor transformãri de limbaj muzical, de
concep˛ie ºi gândire muzicalã. Era imposibil sã rãmânã indiferent la toate transformãrile ºi tendin˛ele
stilistice care cãutau o îndepãrtare accentuatã de tradi˛ia clasico-romanticã. Cu toate acestea, Paul
Richter nu este însã stânjenit de formele tradi˛ionale îmbinând scriitura cromaticã ºi enarmonicã cu
cea contrapuncticã în cadrul unor forme clasice, dar întorcându-se ºi la cele baroc. Aceastã tendin˛ã
neoclasicã era specificã primei jumãtã˛i a secolului trecut.
Influen˛ele interetnice ºi interferen˛ele culturale sunt prezente în lucrãri precum: Suita
carpaticã, Rapsodia românã, Fantezia românã, Fanteziile pe teme populare transilvãnene,
Vara˛iuni pe un cântec popular sãsesc, Fantezia românã nr. 1 ºi nr. 2 pentru orchestrã, Fantezia
românã pentru fanfarã ºi Trei marºuri pentru fanfarã, pentru a enumera doar câteva dintre ele.
În Suita carpaticã pentru orchestrã op. 85, în Fa major (1923), se regãsesc legãturile profunde
ale compozitorului cu ˛inutul natal – nu doar prin intermediul titlului lucrãrii – dar mai cu seamã în
realizarea artisticã a acesteia. Caracterul programatic este sugerat încã de la început iar partea a doua
a Suitei este caracteristicã în acest sens: partea I, Alegretto; partea a II-a Scene montane, Andante ºi
partea a III-a, Allegro vivace. Cu toate cã influen˛a beethovenianã pare a fi destul de prezentã – prin
însãºi tonalitatea de bazã (aceeaºi ca în Simfonia a VI-a, Pastorala), tema principalã are o
configura˛ie caracteristicã unui cântec de influen˛ã popularã: melodia în ritm punctat, cu o tendin˛ã
descendent-ascendentã cu armonii cromatice, repartizatã la suflãtori, acompaniamentul, în
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contratimp, la coarde, accentueazã mersul cromatic în acorduri disonante (amintind
acompaniamentul forma˛iilor folclorice, cu basul eviden˛iat). Procedeul imita˛iei este preferat de
cãtre compozitor la început. Construc˛ia este echilibrat-simetricã iar repetarea temei principale este
prelucratã, modificatã prin contrapunctarea motivelor tematice. Ritmul dactil este eviden˛iat din ce în
ce mai mult în fraza de tranzi˛ie – în punte, tema secundarã fiind intonatã de oboi ºi clarinet în
manierã contrapuncticã. Melodia temei secundare este reliefatã de cãtre oboi, cantabilã într-o
desfãºurare sinuoasã în caracterul ritmului dactil, cu un acompaniament armonic în acorduri simple
(în contratimp cu melodia) ºi ostinato, violonceii sus˛inând o contramelodie în stacatto, iar basul
punctând, în spiritul pedalei de orgã, sunetul fundamentalei. Pedala basului ºi modula˛ia temei
secundare conduc cãtre tonalitatea subdominantei. Se men˛ine aceeaºi tendin˛ã de intonare cantabilã
în registrele mediu ºi acut, harpa îmbogã˛ind din punct de vedere armonic ºi modulatoriu
melodicitatea temei secundare. Trebuie subliniatã prezen˛a constantã a ritmului dactil ºi procedeele
contrapunctice folosite de cãtre compozitor, alãturi de abunden˛a cromaticã, pentru sublinierea
atmosfere specifice. Tratarea atât omofonã cât ºi polifonicã a materialului tematic este proprie acestei
pãr˛i.
Fiind motivat de caracterul programatic al lucrãrii, Paul Richter inaugureazã aici – în cadrul
ansamblului crea˛iilor sale – forma de sonatã fãrã reprizã (deoarece lipseºte tema secundarã la
reluarea materialului tematic). Prelucrãrile ºi dezvoltãrile materialului tematic sunt caracteristice
pãr˛ii I.3
Caracterul programatic ºi uneori pastoral, al pãr˛ii a II-a este pregãtit încã din finalul pãr˛ii
precedente, când flautul intoneazã un motiv tematic – descendent, ornamentat cu o configura˛ie ce
aminteºte de cântecul doinit.
Tema melodicã este cantabilã – intonatã de flaut pe pedala baºilor, într-o manierã proprie
cântecului popular, scriitura sugerând o oarecare libertate a cântului, cu toate cã ritmul este riguros
subliniat. Structura melodicã modalã este redatã de mersul descendent al motivului tetracordic cu
secundã mãritã. Compozitorul insistã pe acest motiv tetracordic, iar armonia se va deplasa de la
pedala baºilor spre acorduri în miºcare. Întâlnim în desfãºurarea tematicã a acestei pãr˛i modula˛ii
ingenioase, precum ºi prelucrãri tematice eviden˛iate de modul mixolidian.
Ultima parte – în forma rondo-sonatã – în metru ternar ºi ritm punctat, aduce în prim plan o temã
de marº. Avântul tematic – armonic ºi ritmic creeazã atmosfera întregii pãr˛i finale. Tema pastoralã –
prelucratã ºi transformatã ritmic ºi melodic – este amintitã ca un motiv de legãturã între cele trei pãr˛i.
Scriitura omofonã ºi melodia dansantã intonatã de oboi încheie lucrarea, lãsând sentimentul unei
veselii bahice din mijlocul cãreia nu lipseºte taraful lãutãresc.
În Trei fantezii române pentru orchestrã, Paul Richter se adreseazã diferitelor culegeri de
melodii populare româneºti. În cea dintâi Fantezie compozitorul porneºte de la culegerea de cântece
populare ale contemporanului sãu, Tiberiu Brediceanu. Fantezia reprezintã o prelucrare armonicã ºi
polifonicã a melodiilor populare româneºti (ca rãspuns la colaborãrile celor doi compozitori). În
aceastã primã Fantezie melodiile pe care le prelucreazã compozitorul Paul Richer au un caracter
preponderent instrumental, ºi sunt de provenien˛ã sãteascã ºi orãºeneascã. Armonizarea unor melodii
care au o structurã modalã este adaptatã de cãtre compozitor ˛inând cont de specificul fiecãreia.
În cea de-a doua Fantezie compozitorul porneºte de la fondul de melodii orãºeneºti ºi sãteºti ale
unor culegeri cunoscute în acea vreme, Richter însuºi compunând o melodie de horã pe care o
prelucreazã în aceastã fantezie. Cea de-a treia Fantezie are la bazã mai ales melodii de dans.
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La fel ca în celelalte douã Fantezii se remarcã ºi aici eviden˛ierea melodicii ºi ritmicii specifice
melosului românesc, cu toate cã „ºi aici, ca în Fanteziile pe cântece populare sãseºti, nu toate
melodiile au provenien˛ã autentic popularã”.
Cred cã nu este hazardat sã ne gândim la influen˛ele reciproce care s-au manifestat în perimetrul
braºovean ºi transilvãnean, la finele secolului al XIX-lea ºi începutul secolului XX, în muzica
orchestralã a compozitorilor autohtoni. Mai mult decât atât, cred cã este demnã de amintit pre˛uirea
pe care a avut-o George Enescu asupra personalitã˛ii ºi cunoaºterea temeinicã a lucrãrilor lui Paul
Richter. Pre˛uirea, se în˛elege, a fost reciprocã ºi cred cã discu˛iile legate de lucrul componistic
efectiv au avut numeroase puncte de pornire, pentru amândoi compozitorii. În timpul vizitelor sale ºi
turneelor de concert pe care le-a efectuat George Enescu la Braºov s-au fundamentat, de bunã seamã,
orientãrile lui Paul Richter asupra repertoriului contemporan ºi românesc. Se poate ca aceste întâlniri
artistice sã fi impulsionat, odatã în plus, orientarea compozitorului braºovean ºi cãtre valorile
muzicale româneºti, nãscându-se acele rapsodii ºi fantezii unde melosul ºi ritmul popular constituie
fundamentul prelucrãrilor sale cromatice ºi polifonice.
Cultural interferences in the symphonic creation of Paul Richter
Abstract
The artistic personality of composer Paul Richter, born in Brasov, complies in the post-romantic
European musical influence, with connections within the transylvanian territory and also Romanian
mother-land. It is my intention to discover these connections and cultural interferences in Richter`s
opera, alongside the language and composition techniques that were used at the beginning of the 20th
century, gracefully imbedded in his creation.
Because of his German (Austrian) classic-romantic up-bringing, Paul Richter is foremost
influenced by the richness of orchestration, harmonic constructions and chromatic language of
composers such as Richard Wagner, Anton Bruckner, Gustav Mahler and, mainly, Max Reger. With
all this in mind, he could not dismiss the Transylvanian and all-round Romanian musical and stylistic
realities. Tributary to his visionary personality, in music as in culture in general, he had the creativity
to give his tunes modal melodic effects, adapting the harmonies to the melodic constructions, which
had mainly urban influences. His intuitive state of mind led him towards anticipation – with proven
determination among later creations – of younger Romanian composers` preoccupations and themes.
Even though often remaining anchored in polyphonic and counterpoint symphonic writing (e.q.
in symphonies or symphonic poems), Richter is drawn towards the rhythmic and melodic character
of the musical culture in which he is formed. It is my goal to capture some aspects about these
interferences and interethnic influences, linked to the modal and rhythmic aspect, which can be found
in his symphonic opera.
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