Impresia

aceasta

s-a

confirmat cu

prisosinţă

în

Simfonia nr. 6 în si minor (Patetica) de Ceaikovski,

REC ENZI I

căreia Calderon i-a impregnat o concepţie interpre
tativă pătrunsă de un spirit „teatral" , cu contraste
dinamice violente, dar cu o bogată paletă de nuanţe
expresive. Sub conducerea lui, fraza muzicală are o
fluenţă firească, pentru ca în anumite
pagini (de
pildă în Scherzo) gestul dirijoral să antreneze or
chestra într-o exaltare ritmică plină de vehemenţă.
Intensitatea dramatică a fost aci rezultatul unei con
centrări colective, proiectînd gîndirea muzicală a
compozitorului într-un cadru pătruns

Teodor T. Burada : „Opere"
In ultimii ani, Editura Muzicală a Uniunii Compo
zitorilor a acordat o atenţie deosebită

valorificării

patrimoniului cultural muzical românesc, prin tipări
rea volumelor dedicate unor figuri pregnante din is

deopotrivă de

toria muzicală a poporului nostru. Ne referim în spe

măreţie şi de tragism. Această concentrare a dus nu

cial la publicarea unor texte clasice de muzicologie

numai la pasaje de ansamblu executate cu un re
marcabil abandon expresiv, ci şi la excelente mo

re, ediţie îngrijită de Emilia Comişel, George Brea

mente solistice, în care s-au evidenţiat (cu referire
şi la lucrarea concertantă a serii) interpreţii la corn,
oboi, flaut, clarinet, violoncel şi timpani.
Cu un deosebit interes l-am reascultat aci pe foar

românească cum ar fi : Constantin Brăiloiu - Ope
zul - Pagini din istoria muzicii

romdneşti,

ediţie

îngrijită de Vasile Tomescu, Emanoil Ctomac - Pa
gini de cronică muzicală, volum

alcătuit de

Gavrilă, Mihail Jora - Momente muzicale,

Silviu
Ştiinţa

te tînărul şi talentatul pianist Alexandru Preda în
Concertul nr. 2 în Si bemol major de Brahms, după

muzicii de Dimitrie Cantemir, lucrare aparţinînd Eu

ce - la sfîrşitul stagiunii precedente, cleci doar cu
citeva luni mai înainte - am avut prilejul să-l ur

Opere.

mărim interpretînd aceeaşi lucrare în cadrul „Tri

siune de a aduna întreaga operă a lui Teodor T. Bu

bunei tinerilor solişti" la Radioteleviziune. Alexan
dru Preda a fost desigur, în linii mari, egal cu el

8 volume, cuprinzînd cele mai reprezentative mono

iii.suşi, adică la fel de remarcabil ca vitalitate, ca
plenitudine expresivă, ca tehnică pianistică,
domi
nînd cu dezinvoltură această impozantă partitură. O
deosebire s-a făcut totuşi resimţită, în sensul că so
listul ni s-a părut întrucîtva mai „aşezat" , mai pu

geniei Popescu-Judeţ şi, recent, Teodor T. Burada Muzicologul Viorel Cosma şi-a asumat dificila mi
rada într-o ediţie critică, care va număra în

grafii, articole şi studii. Materialul vast şi, în parte,
inedit, grupat tematic, urmăreşte sublinierea preocu
părilor lui Teodor T. Burada în domeniul muzicolo
giei, lexicografiei şi istoriografiei muzicale (vol. 1-

2), al etnografiei şi folclorului (vol. 3-4-5), învă

ţin pornit să obţină efecte spectaculare, şi mai de

ţămîntului

grabă preocupat să degajeze din textul muzical brahm

Moldova (vol. 7-8).

sian anumite elanuri şi reverii lirice, care apropie
lucrarea - cu deosebire în Andante - de climatul
mai senin al muzicii de

cameră. Să fie

orientarea

aceasta fructul propriilor reflecţii ale pianistului sau
rezultatul sugestiilor experimentatului şef de orches
tră argentinian ?

muzical (vol. 6)

şi istoriei

teatrului în

In cadrul acestor tematici generale,

lucrările au

fost organizate în ordine cronologică, fapt care per
mite urmărirea modului de tratare a unor subiecte
asemănătoare în diferite perioade ale vieţii lui Teo
dor T. Burada (Cercetări asupra danţurilor şi ins
trumentelor de muzică ale românilor - 1877 şi Tanz
und Spiel bei den Rumanien - 1889, articole lexico

Oricum ar fi, tendinţa merită a fi încurajată, pen
tru că în paginile

final

capodoperei

concertante a

grafice, unele în trei versiuni).

lui

Dacă pînă acum creaţia muzicologică a lui Teodor

Brahms elanul combativ se învecinează cu momente

T. Burada a fost mai greu accesibilă, aflîndu-se în

de destindere propice înfloririi unor linii

melodice

lntr-o ambianţă intimă, nemaivorbind că şi în păr
ţile rapide învolburarea nu exclude

luminozitatea,

manuscrise sau risipită în publicaţiile sporadice de
la sfîrşitul veacului XIX şi începutul veacului XX,
în

colecţii

particulare sau în arhivele unor biblio

teci, în momentul apariţiei celor 8 volume de Opere,

iar cursa de viteză nu favorizează întotdeauna clari

întreaga creaţie a acestui pionier al muzicologiei ro

tatea expunerii materialului. lată atîtea aspecte care

mâneşti va sta la îndemina celor interesaţi de apa

merită a fi aprofundate pentru găsirea celor mai a
decvate mijloace de redare a gîndirii muzicale brahm
siene. Sîntem convi�i că Alexandru Preda va şti
să tragă singur concluzia care se impune. La Tîrgu
Mureş a devenit în orice caz mai evident ca oricînd
că tînărul muzician nu se mulţumeşte cu rezultatele
obţinute, ci caută mereu noi căi de

perfecţionare,

riţia şi evoluţia ştiinţei muzicii în ţara noastră.
Om de o vastă cultură, erudit, poate nu exagerăm
definindu-l ca pe un spirit enciclopedic (studiază la
Iaşi şi Paris muzica, dreptul, şcoala de poduri şi şo
sele) publică în domenii diferite fundamental, mani
festîndu-se în mod plenar în muzică atît ca muzico
log, cit şi ca profesor, interpret, compozitor.
Iată-l pe Teodor T. Burada abordînd problema im

folosind în acest scop o gîndire activă, creatoare. Un

portanţei

nsemenea neastîmpăr intelectual nu poate fi decît în

instituţie de stat, pentru educarea tineretului, pentru

folosul dezvoltării sale viitoare.

muzicii,

predată în

mod

organizat într-o

educarea estetică a publicului, în seria de articole
tipărite în Almanah muzical (1875-1877) : Conserva
E. E .

torul de muzic4 din Iaşi
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(1875),

Conservatorul

de

Acolo

muzic4 şi declamaţiune din Iaşi (1876), 1ncercări des-

unde

a

fost

posibil,

11re originea Teatrului Naţional şi a Conservatorului

confruntat manuscrisul,

de muzică şi declamaţiune ( 1 877) , Cuvînt omagial la

cu corecturile autorului.

aniversarea Societăţii de muzică din Iaşi ( 1 9 1 2) .

Interesant, complet,

îngrijitorul

ediţiei

a

tipăritura şi ediţia princeps
necesar

pentru

înţelegerea

Sînt evidente încercările d e a surprinde fenomene

unor aspecte urmărite în alcătuirea volumului, apare

similare de cultură în toate regiunile locuite de ro

studiul introductiv semnat de Viorel Cosma, de fapt

mâni

o sinteză asupra lucrărilor lui Teodor T. Burada cu

(Cercetări

asupra

Conservatorului Filarmonic

dramatic din laşi, Cercetări asupra şcoalei Filarmo

prinse în primele două volume.

nice din Bucureşti, Cercetări despre începutul teatru

Analizînd fiecare studiu, punînd în lumină cu obi

lui românesc în Transilvania, Studii asupra muzicii

ectivitate atît aspectele pozitive cit şi limitele ineren

româneşti) chiar dacă unele dintre aceste lucrări ră
mîn la nivelul valorii documentar - istorice.
Nu-i rămine străină lui Teodor T. Burada nici ac
tivitatea de critic muzical (Cronica muzical4 a oraşu
lui Iaşi - 1 888) .
muzicii

militant, patriotic al operei lui Teodor T. Burada, va
loarea ei din punct de vedere cultural-naţional, şti
inţific şi documentar. Insistă asupra afirmaţiei mu
zicologului înaintaş, ati t de îndrăzneaţă pentru vre

Cu deosebită atenţie se apleacă muzicologul ieşean
asupra

te unui început, Viorel Cosma subliniază caracterul

mea sa, despre originea culturii muzicale româneşti

populare româneşti, asupra datinilor

în creaţia populară : „Dacă ar fi să subliniem doar

şi obiceiurilor pămintului, polemizind cu cei care des

un aspect major al concepţiei sale muzicologice poate

consideră tezaurul popular

(Despre

întrebuinţarea

că am opta pentru acea strălucită idee de a porni la

musicei în unele obiceiuri vechi ale poporului român

originea

- 1 876).

creaţia populară. Folclorul este prima

O contribuţie esenţială a adus-o Teodor T. Burada
în domeniul organologiei prin studiile Cercetări asu

culturii

muzicale

româneşti
treaptă

de

la

a is

toriei teatrului şi muzicii noastre culte, conchide Te
odor T. Burada în toate lucrările sale" .
Viorel

p;·a danţurilor şi instrumentelor de muzică ale ro
mdnilor (1 877) şi Cercetări asupra muzicii

istoriei

Cosma

subliniază

şi

faptul

că

Teodor

T.

ostăşeşti

Burada a fost primul muzicolog care a susţinut ne

la romdni (1891), unde descrierea instrumentelor (cu

cesitatea studierii creaţiei muzicale româneşti şi din

detalii de construcţie, ambitus, scară, mod de inter

rolo de graniţele ţării : „Valoroasă rămîne însă ide

pretare, răspîndire)

ea sugerată în primul rînd

este însoţită de documente ico

nografice. Aceleaşi lucrări

prezintă

importanţă

contemporanilor săi

şi

şi

apoi muzicologilor ce l-au urmat, de a privi unitar,

daco

omogen, sintetic, atît folclorul, cit şi muzica cultă a

Majoritatea lucrărilor lui Teodor T. Burada se ca

parte : urmele străvechi de viaţă autohtonă trebuiau

sub aspectul încercării de a lămuri originea
romană a unor dansuri, obiceiuri, instrumente.

tuturor ţinuturilor româneşti. A mers chiar mai de

racterizează printr-o surprinzătoare bogăţie a docu

cercetate şi dincolo de graniţele naţionale, la româ

mentării, realizată prin cercetări pe teren şi în ar

nii de pretutindeni. Astfel s-a născut o altă preţioa

hivele din ţară şi străinătate. Erudiţia îi permite ac

să opinie ce avea să o ridice la rangul de concepţie

cesul la surse care presupun cunoaşterea

�tiinţifică :

limbilor

clasice (greaca, latina, slavona) pe lingă cele de cir

cercetarea comparată

a

folclorului" ...

„Este pentru prima oară în muzicologia românească

culaţie europeană (franceza, germana, italiana, rusa).

cînd se propune această metodă de cercetare ştiinţi

De altfel, nu trebuie uitat că perioada

fică, Teodor T. Burada dovedindu-se un veritabil cti

studiilor în

capitala Franţei i-a oferit posibilitatea abordării şi

tor al muzicologiei comparate, un precursor de sea

cercetării directe a unor documente originale din sec.

mă pe plan naţional al acestei metode de investiga

XVI, XVII, XVIII, care au stat şi la baza muzicolo

ţie ce va fi dusă la înflorire de către

giei clasice europene.

Brăiloiu şi George Breazul în veacul XX" .
In concluzie, volumul de Opere

Trebuie remarcată, de asemenea, probitatea profesi

Constantin

oferă o

imagine

cmală în citarea cu rigurozitate a surselor de infor

globală a creaţiei muzicologului ieşean, atît de diver

maţie, scrise sau orale, frecventele trimiteri la sub

să tematic, atît de bogată sub aspectul documentelor

solul paginilor, ca şi sobrietatea stilului de redactare.

şi izvoarelor inedite cercetate.

lipsa

desemnează pe Teodor T.

E adevărat că uneori simpla enunţare a unor surse,

comentariilor,

a

unei

elaborări

propriu-zise,

afectează valoarea estetică a unor lucrări, fără

a

anula însă valoarea lor documentară.
In alcătuirea acestui prim volum al

Lucrarea constituie un document
Burada

concret care ii
ca

fondator al

muzicologiei clasice româneşti şi care deplasează din
sec. XX în sec. XIX începuturile unor cercetări de

Operelor

lui

bază ca organologia şi lexicografia.

Teodor T. Burada trebuie remarcată munca migăloa

Apariţia volumelor de Opere - Teodor T. Burada

să, de durată, a muzicologului Viorel Cosma pentru

reprezintă revalorificarea, redimensionarea şi actua

o documentare cit mai cuprinzătoare, pentru cerce

lizarea unei figuri importante pentru cultura noastră

tarea şi sistematizarea lucrărilor răspîndite în nume

şi

roase publicaţii ale vremii, pentru descoperirea unor

tului universal.

manuscrise inedite autografe, dintre care semnalăm

Merită a fi

Ziarele de muzică, Societatea de

muzică

din Iaşi,

totodată integrarea unei valori naţionale contex
menţionată prezentarea grafică îngri

jită în care apare acest prim volum.

Privire asupra muzicii româneşti, Dicţionar muzical,
Dimitrie Cantemir - muzician, etc.

Cristina

RADULESCU-PASCU
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