
 

CASTELUL ESTERHÁZY.  

30 DE ANI DE MUZICĂ 

Istoria Imperiului Habsburgic nu a ezitat niciodată să certifice 
alianţa de fond pe care a avut-o cu poporul maghiar prin condu-
cătorii acestuia, fie şi din necesitatea de a face faţă împreună 
asalturilor năvălitorilor sau din dorinţa evidentă ca imperiul să se 
extindă sub garanţia unor supuşi care să-i servească interesele 
economice, dar mai ales militare. 

Aşa se face că perioada istorică pe care o traversează Haydn se 
încadrează în coordonatele trasate de conducătorii Imperiului 
Habsburgic, la care se adaugă notele de orgoliu şi de conserva-
torism ale autohtonilor maghiari, stăpâni puternici şi autoritari ai 
unor zone întinse, păstrători ai unor interesante formule multicul-
turale în spaţiul lor de referinţă. Deloc străin de aceste tradiţii, 
obiceiuri şi mai ales practici muzicale, Haydn acceptă cu 
uşurinţă contractul propus de Paul Anton Esterházy de Galantha, 
iar anul 1761 avea să însemne debutul unui ciclu de 30 de ani de 
muzică în slujba puternicilor şi orgolioşilor stăpâni ai castelului şi 
ai domeniilor Esterházy, cu toate beneficiile, dar mai ales grijile 
pe care le propuneau termenii contractuali. 

Trebuie specificat faptul că viaţa la curtea prinţului (şi în general 
a stăpânilor de domenii întinse) era animată de o vie activitate 
muzicală şi teatrală, deseori din dorinţa de a consuma plăcut 
timpul liber, alteori, din dorinţa de a concura mai mult sau mai 
puţin viaţa de la Curtea Imperială. 

Se ştie că marii artişti ai vremii sălăşluiau în preajma autorităţilor, 
devenind repere ale vieţii culturale, dar, în egală măsură, piese de 
muzeu, achiziţii, spre desfătarea orgoliului din ce în ce mai per-
vertit al opulenţilor. La Curte, obligativitatea unui oberkapelmeister 
era aceea de a asigura, pentru fiecare eveniment al casei, repre-
zentaţia muzicală adecvată, starea de confort şi buna dispoziţie 
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atât pentru rezidenţi, cât şi pentru numeroasele figuri de invitaţi, 
iar gradul de implicare trebuia să fie maxim, pentru strălucirea 
blazonului şi satisfacerea unor ambiţii personale din partea stăpâ-
nilor domeniilor. 

Astfel, dacă venerabilul muzician Gregorius Joseph Werner era 

oberkapelmeister, având ca atribuţie strictă muzica religioasă, lui 
Joseph Haydn, în calitate de vicekapelmeister, i-a revenit sarcina 

de a scrie muzică pentru toate momentele vieţii de curte, de la 
muzică destinată serbărilor câmpeneşti la muzică de scenă. 

Din termenii contractului semnat între compozitor şi prinţul 
Esterházy, reies aproape aceleaşi obligaţii pe care muzicienii de 
astăzi le au faţă de angajatori (aşadar nimic nou sub soare), mai 

puţin un articol ce demonstrează totalitarismul princiar faţă de 
orice fel de lege; nu numai că nu le erau recunoscute muzicie-

nilor drepturile de autor, dar nici creaţia nu le aparţinea atâta 
timp cât se aflau sub umbrela „generoasă” a Casei Nobiliare. 

Pentru Haydn, acest prizonierat era o umilinţă fără margini, dar, 
oricum, mai uşor de suportat decât frigul şi foamea, nesiguranţa 

zilei de mâine, suferinţe care l-au marcat într-atât încât condiţiile 

dure impuse de noul stăpân nu l-au făcut să se simtă frustrat, 
sufocat; muzicianul cu livrea avea să creeze pentru umanitate 

atâta frumuseţe, încât toate palatele lumii aveau să se încline în 
faţa strălucirii simfoniilor semnate de el. 

Destinul muzicienilor nu s-a schimbat prea mult, devenirea lor 
fiind o problemă de şansă.  

Haydn a dăruit omenirii muzica sa profund umană, mult peste 
culoarea secolului al XVIII-lea – puternic controversat –, desprin-

zându-se prin caracterul şi intuiţia lui suplă de corsetul moral şi 

atitudinal al timpului. 

Fenomenul estetic recunoscut sub numele de Sturm und Drang îl 

va amprenta în zona de creaţie a Simfoniilor londoneze, relie-

fându-se astfel faptul că Haydn, în pofida poziţiei sale sociale, 
purta haina nobleţei, sub care şi-a ascuns, bine gândit, strălu-

citoarea armură de cavaler al unei splendide cauze. 
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Eszterháza sau Noul Versailles al Europei avea să însemne pentru 
compozitor o lume plină de curiozităţi, de impuneri, de sacrificii, 
de umilinţe (oare câte altele nu suportase deja muzicianul?), dar 
şi de împliniri, ce ascundeau în spatele lor visuri, năzuinţe compo-
nistice. Viaţa şi creaţia lui Haydn aveau să fie puternic influenţate 
de Nikolaus Esterházy, nobilul care urma să preia de la fratele 
său, Paul Anton, o istorie a arhitecturii şi a artei pe care o relansa, 
la rândul lui, ca replică la ce însemna atunci cultura franceză – 
un model nou de a trăi, şi anume, în spiritul frumosului absolut. 

Nikolaus şi-a desfăşurat cariera diplomatică în ţări ale căror 
comori artistice se identificau cu însăşi culoarea vremii – Italia şi 
Franţa. Haydn se va regăsi într-un nou spaţiu arhitectural, dotat 
cu o sală de teatru de operă şi una pentru spectacol de mario-
nete, fapt ce va contribui la îmbogăţirea bibliotecii universale cu 
mii de pagini de muzică de operă şi muzică pentru scenă. 

Fără discuţie că noul amplasament al castelului Esterházy, luxul 
greu de imaginat şi permanenta preocupare pentru felul în care 
noul proprietar trebuia să-şi cheltuiască sumele fabuloase de care 
dispunea erau o etichetă nu numai pentru consumatorul numărul 
unu al tuturor serviciilor, ci şi un mod de a o flata pe Împărăteasa 
Maria Theresa, cea despre care se spunea că trecea cu uşurinţă 
de la un spectacol de artificii şi muzică la sunetul tunurilor. 
Faptul că prinţul Nikolaus Esterházy o înconjura cu atenţia sa 
exacerbată nu făcea decât să întărească ideea potrivit căreia tot 
ce se realiza din grija artistică a prinţului era o ofrandă adusă 
Împărătesei, fie la Viena, fie oriunde în lume. 

Cu ocazia instalării lui Nikolaus Esterházy la castel, Haydn îi va 
dedica acestuia trei simfonii: Dimineaţa, Amiaza şi Seara – Furtuna 
(un omagiu sincer şi bine primit în lumea simfoniei, dar şi a celei 
nobiliare). Regăsim în ele tot ceea ce s-a întipărit cu puritate şi 
bucurie în sufletul copilului de odinioară, pierdut în natură, atent 
la freamătul frunzelor, la clipocitul apei, la zborul păsărilor şi la 
adierea vântului, uneori caldă şi blândă, alteori patetică şi 
ameninţătoare. În lumina solară – o cale de deschidere  spirituală 
către zări necunoscute, sugerată printr-o abundenţă a majorului, 
ca o confirmare a dragostei de viaţă –, mai ales instrumentele de 
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suflat descriu, prin limbajele lor specifice, imagini picturale. 
Ruperea de imaginea introspectă ajută la parcurgerea unui spaţiu 
în care culoarea muzicii este întotdeauna aceeaşi cu a anotim-
pului redat, a spaţiului în care îţi vorbesc rafalele de vânt sau te 
îmbie să lâncezeşti la umbra stufoasă a unui copac vieţuitoarele 
aerului şi ale pământului. Asculţi şi vezi cu ochii minţii tablouri 
în mişcare, culori, forme; percepi senzaţii, adulmeci aerul. Poate 
de aici, din firescul şi naturalul imaginat de Haydn, legat de copi-
lăria sau de maturitatea sa, vom înţelege mai târziu complexitatea 
evoluţiei simfoniei în general şi a simfoniei romantice în special. 
Succesul acestor simfonii se datorează în mare măsură şi evoluţiei 
instrumentelor muzicale, diversificării şi posibilităţilor lor de a se 
exprima atât în spaţiile camerale, cât şi în cele scenico-teatrale; 
şi, de ce nu, de a se adresa publicului larg, în stradă, acolo unde 
spectacolul trebuia să-i convingă pe toţi cei care nu aveau acces 
în mediul nobiliar, mult prea încărcat de dantele, pudră şi 
sclipitoare garnituri ţesute în pietre preţioase şi mătăsuri orientale. 

Se vor dezvolta noi tehnici pentru vioară, baryton, violoncel; 
instrumentele de suflat îşi vor regăsi o nouă expresie stilistică, 
rivalizând cu potenţialul sonor al vocii umane, reprezentat încă 
de marile succese ale castraţilor, dar şi de noile tehnici de colo-
ratură ale sopranului feminin. 

Bartolomeu Cristofori, din Padoria, a iniţiat la începutul secolului 
al XVIII-lea o tehnică fascinantă de lovire a corzilor cu ajutorul 
unor fine şi discrete ciocănele, care va duce la realizarea  
instrumentului atât de îndrăgit de Haydn, pianul. 

Deşi şcolile de făurire a instrumentelor muzicale se vor dezvolta 
într-un ritm extraordinar, secretele zămislirii sunetelor vor parcurge 
sutele de ani fără a fi divulgate, ca o vrajă de nepătruns, într-o 
lume accesibilă doar marilor compozitori. La fel de performante 
şi de fidele concepţiei iniţiale despre sunet şi lemn, despre sunet 
şi metal vor rămâne peste timp şi instrumentele.  

Din constelaţia centrelor de cultură, în care excelau în făurirea 
instrumentelor muzicale artişti-meşteşugari, nu lipsesc Parisul, 
Viena, Roma, Florenţa, Padova, Veneţia, Augsburg, Leipzig, 
Londra, Mannheim. 
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Când vorbim despre J. Haydn şi despre creaţia sa, trebuie să ne 
raportăm la toate aceste aspecte tehnice şi istorice, adăugând 
necondiţionat aspectele legate de mediul său de viaţă şi creaţie, 
experienţele acumulate de-a lungul anilor şi, nu în ultimul rând, 
modul în care este recunoscut şi apreciat de muzicieni, de  epoca 
sa, de critica de specialitate, ca reper şi formator. 

În spaţiul simfonic, creaţiile lui Haydn şi ale lui Mozart sunt 
considerate deja forme de evoluţie bine cristalizate – performanţe 
tehnice, stilistice şi conceptuale –, fapt ce-i ce va servi mai târziu 
lui Beethoven ca bagaj substanţial în afirmarea şi desăvârşirea 
simfoniei.  

Haydn este cel care păşeşte sigur şi admirabil peste pragul încer-
cărilor de instaurare a acestui gen de muzică – bine confirmat de 
muzicienii Şcolii de la Mannheim –, fapt dovedit de imensul 
număr de opusuri ce-i poartă semnătura. 

Dacă în 1762 el debutează cu triada Dimineaţa, Amiaza, Seara – 

Furtuna, în 1795 ajunge la nr. de opus 104 cu ciclul Simfoniilor 

londoneze, respectiv Simfonia nr. 7, „Londra”, în re major. 

În acest context, se poate vorbi despre câştigarea unei mari expe-
rienţe componistice, despre însuşirea unui piedestal arhitectural 
melodic extrem de evoluat. Toate simfoniile muzicianului au un 
numitor comun şi un sens unic al valorii stilistice: dragostea pentru 
viaţă, iubirea pentru divinul naturii şi al optimismului absolut, 
aspiraţia către lumină, frumuseţea melodiei şi a armoniei. De aici 
vin forţa, puterea şi seninătatea lui Haydn, chiar şi în clipele în 
care s-a simţit de atâtea ori neputincios în faţa forţei dominatoare 
a stăpânului său, de care depindea nefiresc şi parcă etern. 
Înconjurat de muzicieni fideli, de instrumentişti excepţionali, 
disciplinaţi în spiritul respectului pentru actul compoziţional şi 
interpretativ, compozitorul şi-a construit o cetate a muzicii, care 
părea din afară, pentru neavizaţi, un veritabil bastion. 

Prinţul însuşi era un interpret serios, atât cât putea să o facă, un 
instrumentist care nu uita niciodată să fie „solo”, un consumator 
de muzică în spiritul cel mai lejer al cuvântului, iar baryton-ul era 
instrumentul său preferat. 
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Nimeni nu venea şi nu trăia la Eszterháza îngreunat de povara 
ideilor filosofice, a unei muzici stinghere, greu de admis pentru 
scopurile celor care populau intens domeniul. Distracţia, 
consumul timpului în favoarea bucuriei şi plăcerii pentru viaţă, 
note intense de superficialitate şi chiar dezmăţ culinar sunt tot 
atâtea motive pentru care Haydn avea obligaţia să dăruiască 
acest gen, acest fel de muzică, în care totul se termină cu bine 
până la viitoarea vânătoare, până la primul bal mascat. 

În context, nu poate fi uitat mediul în care s-a dezvoltat şi a 
devenit muzician Sepperl, undeva la limita dintre crunta sărăcie 
şi austeritatea Catedralei „Sf. Ştefan” din Viena, ca apoi să 
rătăcească umil şi dezamăgit în căutarea unui dram de noroc. 
Prin contrast, perioada în care slujeşte cu arta sa la Eszterháza 
poartă ampreta unei firi vesele şi optimiste, dar, în egală măsură, 
a unui autodidact conştiincios, riguros şi meticulos în îndatoririle 
sale muzicale. 

Între 1762 şi 1770, perioadă considerată la nivel macrostructural 
o etapă ce defineşte în mare o anumită atitudine stilistică în creaţia 
sa – cursivă, oportună, previzibilă şi metodică –, Haydn compune 
peste 40 de simfonii. După 1770, muzicianul se redefineşte într-o 
a doua etapă masivă de creaţie, receptivă la curentele şi mişcările 
estetice şi istorice ale vremii în spaţiul european. Este – se poate 
spune – o încălcare a regulii, o smulgere a butonilor de aur şi  
a fundelor prea dese ale costumului impus odinioară de prinţul 
N. Esterházy servitorului său, muzicianul în livrea. 

De remarcat că în perioada anilor 1770 – 1790 impresionează o 
maturitate componistică legată organic de schimbările caracte-
rologice amintite anterior, în care cumulul de opusuri depăşeşte 
cifra 90, o cifră copleşitoare dacă ţinem cont de consistenţa 
stilistică şi estetică a simfoniilor sale, la care se vor adăuga 
Simfoniile londoneze ca o aureolare a geniului ce a desăvârşit 
prin arta sa acest gen muzical. 

Deşi, în majoritatea lor, simfoniile lui Haydn îmbracă strălucitorul 
veşmânt muzical al tonalităţilor majore, cu predilecţie pentru Re 
major şi Do major, sunt câteva ce vor fi scrise după 1790 în 
tonalităţi minore: 1791 – Ciclul Simfonii londoneze, nr. 5, în Do 
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minor; 1794 – Ceasornicul, în Re minor. Încercări de filon 

romantic, meditativ se regăsesc şi în Simfonia funebră, în Mi 

minor, scrisă în 1772, sau chiar mai devreme, în Lamentaţiune, 
în Re minor, cunoscută şi sub numele de Simfonia de Crăciun, 
scrisă între 1767 şi 1768. 

Oarecum izolat la Eszterháza, „fortăreaţă” cu reguli scrise şi impo-
sibil de încălcat fără urmări, Haydn îşi dezvăluie spiritul de 
autodidact interesat în parcurgerea unei literaturi dramaturgice a 
vremii. Nu putea lipsi magneticul imbold de a auzi sau a vedea 
piesele semnate de Shakespeare, frecvente interpretări regăsindu-se 
în spectacolele ce se organizau la castelul prinţului prin sosirea 
unor trupe de actori. 

În fapt, conţinutul simfoniilor semnate de Haydn după 1770 nu 
este foarte diferit de cel din prima etapă; interesul pentru o 
anume stare sufletească, oprirea asupra unor noi sensibilităţi 
omeneşti şi noi trăiri vor defini o altă dimensiune a omului Joseph 
Haydn, a cărui devenire puţini o puteau anticipa. Distincţia sa, 
modestia şi simţul măsurii tuturor lucrurilor l-au făcut să treacă 
discret şi imperturbabil prin istoria muzicii, inegalabil şi unic prin 
frumuseţea artei sunetelor sale. 

Fidele Şcolii de la Mannheim, simfoniile lui Haydn se structurează 
în patru părţi. Ele sunt ancorate într-o voluminoasă experienţă 
componistică în segmentul muzicii de cameră, care se opreşte 

undeva la cifra 83, în anul 1803, cu Cvartetul în Si bemol major. 

Deseori se fac paralele sau chiar se speculează pe marginea unei 
relaţii Haydn-Mozart, şi viceversa, fie păstrându-se în raportul 
vârstelor respectul de pedagog-elev, fie comentându-se calitatea 
de fervent admirator al lui Haydn faţă de geniul fulminant mozar-
tian. Certitudinile apar din sensul istoric al parcurgerii oarecum 
concomitente a vieţii fiecărui compozitor sau din intensitatea atât 
de diferită cu care cei doi abordează viaţa şi spasmele ei. Unici-
tatea rămâne însă criteriul fundamental al selectării voite sau 
obligatorii a celor doi compozitori în aula geniilor lumii, mai ales 
că puţini au fost cei care s-au mai ridicat după ei la nivelul 
olimpian al personalităţii lor. 
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Conştient cărui public i se adresează, Haydn îşi structurează 
materialul simfonic nu neapărat în cele patru părţi tradiţionale, ci 
creează o atmosferă particulară, menită a servi deseori audito-
riului selectat, după gustul şi interesele Prinţului: 

• partea întâi, Allegro, este întotdeauna o carte de vizită, o urare de 
bun-venit, salutul echilibrat emoţional, sincer, jovial şi promiţător 

• în partea a doua, Adagio, se întâlnesc mici capcane puse în 
calea celor care vor să „sfredelească” sensibilitatea compozito-
rului, care le înşală aşteptările printr-un lirism decent, ponderat şi 
reparatoriu 

• partea a treia, Menuet, îşi justifică sensul de dans de salon 
printr-o anumită cursivitate şi simplitate a mişcărilor, a tempilor, a 
frazelor, suficient să restaureze o impresie mult prea melancolică 
a vreunui Adagio insinuant, făcând loc aceleiaşi senine atmosfere 
de care aveau nevoie zecile ori sutele de invitaţi sosiţi la castel 
pentru a petrece în tihnă zile de confort şi bună dispoziţie; în 
nenumărate rânduri, menuetul „en titre” nu este regăsit ca dans 
de salon, superficial în mişcări şi lasciv în sensurile sale graţioase; 
undeva, se resimt rădăcinile mai adânci ale dansului tradiţional, 
ca formă de expresie a corpului în armonie cu sufletul, cu natura 

• acest aspect al proporţiilor fizice îi uşurează pe deplin munca 
lui Haydn în construirea celei de a patra părţi, Presto, ce poate 
lua forme melodice simple, calde, culese de compozitor pe 
parcursul vieţii sale din diferite medii, toate încărcate de bucuria 
vieţii, de un tonus sincer şi puternic. 

Prin nominalizarea lor, unele dintre simfonii vorbesc despre im-
pactul muzicii cu viaţa, cu cele mai diferite aspecte ale sale, de la 
Vânătoarea la Pasiunea, Simfonia focului, Roxolana, Simfonia 
Imperială, Regina, Învăţătorul, Surpriza, Miracolul, Simfonia 

militară, Ceasornicul, Răpăitul tobelor şi, se pare, Simfonia 

jucăriilor. 

În 1772, Haydn va compune Simfonia „Maria Theresa”, într-un 
strălucitor Do major, ca expresie a gratitudinii prinţului Nikolaus 
Esterházy de a o avea ca oaspete, în castelul său, pe împărăteasa 
Maria Theresa. 
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Multe dintre simfoniile şi cvartetele lui Haydn sunt comandate cu 
diferite ocazii, pentru a întregi strălucirea domeniului princiar, 
opulenţa, spiritul imitativ al Curţii Franţei, personalitatea autohtonă 
şi atotcuprinzătoare a lui Esterházy – înger şi demon al destinului 
ilustrului compozitor, fără de care totul ar fi fost infinit mai searbăd, 
iar Austria mai săracă. 

Spiritul lui Haydn, ordonat şi profund, nutrea deseori nuanţe senti-
mentale legate de mult aşteptata sa menire de tată; se pare că toate 
aceste aspecte străine vieţii sale, la care se adaugă şi atmosfera 
anostă, ursuză şi certăreaţă creată de o soţie nepotrivită, l-au 
dezamăgit şi l-au făcut să-şi construiască, prin arta sunetelor, un 
univers propriu, în care surprinzi mai întotdeauna o glumă, un 
joc de copii, un glas suav sau un alint fermecător. 

Este extrem de interesant să descoperi în muzica sa aproape 
contrariul vieţii pe care a dus-o în general – o copilărie sărmană, 
o tinereţe jalnică şi plină de renunţări, un matrimoniu compromis 
şi o vocaţie tratată în regim de servant. Muzica însă, mai ales 
muzica de cameră şi simfoniile, străluceşte de un optimism 
contrastant, ca o imagine falsă într-o oglindă amăgitoare. Creaţiile 
sale de operă, deseori comedii, sunt asociate cu un spirit satisfăcut 
de o viaţă opulentă, căreia nu are să-i reproşeze mai nimic.  

Iată un fel ciudat, dar adânc răscolitor de a „trata” o neputinţă, un 
destin, o viaţă, un gol sufletesc. 

Îl regăsim pe Haydn un tată de ocazie, un tată actor în Simfonia 
jucăriilor, şi ne întrebăm deseori de unde a putut veni atâta bucurie, 
atâta copilărie şi tot atâta har din partea unui muzician care n-a 
avut nici copilăria, nici statutul unui părinte împlinit. Muzica sa 
înşală, păcăleşte mentalităţi moralizatoare, dăruindu-i maestrului 
acea armură cu care să poată trece turnirurile vieţii ca învingător. 

Haydn îşi pierde succesiv cei doi părinţi, având misiunea de a-i 
ocroti moral şi financiar pe fraţii săi mai mici, Johann Evanghelist 
Haydn şi Johann Michael Haydn. 

Dacă fratele cel mai mic, Johann, a avut o existenţă ştearsă şi a 
beneficiat de sprijinul lui Haydn atât în plan muzical, cât şi în 
plan financiar, Michael şi-a croit un drum separat, mai aproape 
de lumea muzicii, de şcoala vieneză. 
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În 1745, Michael va intra ca interpret-cântăreţ la „Sfântul Ştefan”  
din Viena, unde se va îndeletnici şi cu studiul orgii. Din 1757 
până în 1762, îl vom regăsi în calitate de kapellmeister al epis-
copului de Grossvardein (Oradea, în România). Ulterior, a activat ca 
muzician la Salzburg, întâi la curtea arhiepiscopului Scarattenberg, 
apoi la curtea lui Colloredo – nume de care se va lega şi cotitura 
pe care o va lua viaţa lui Mozart. (Temperamental şi spontan, 
Mozart a preferat să-i aplice lui Colloredo o serioasă corecţie, 
insulte pe măsură şi să-şi vadă de ascensiunea lui strălucitoare în 
lumea artei; i-a lăsat acestuia doar ceva din gloria numelui său.) 
Michael Haydn va rămâne aici până la moartea sa, în 1806, 
îndurând deopotrivă regimul dur al vieţii la Curte şi lupta cu 
propria conştiinţă, cu recunoaşterea de a fi o umbră modestă a 
ilustrului său frate. 

A scris multă muzică religioasă, impusă de poziţia sa în diferitele 
slujbe pe care le-a avut: Andromeda e Perseo (1787); Rebekka  
als Braut (1766); Die Schuldigkeit des Ersten und Führnehnsten 
Gebottes, singspiel religios scris în colaborare cu Mozart şi 
Adlgasser (1767); Pietas in hostem (1768); Pietas in impium 
(1769); Der Remüthige Petrus (1770); Pietas in patriam (1771); 
Abels tod (1778); Die Tapferkeit (1792). Printre categoriile compo-
nistice, dramma, singspiel şi dramma spirituali, vom regăsi în 
creaţiile lui lieduri cu un pronunţat caracter popular, dar şi arii. 
Predilecţia pentru muzica sacră vine indubitabil din universul 
formării sale prin şcolile bisericeşti, dar şi din necesitatea de a 
onora comenzile social-artistice care îi serveau pentru a supravieţui. 
Câteva lucrări ale lui Michael i-au fost atribuite lui Haydn, cercetă-
torii neputând să le certifice autenticitatea. 

Compromis de înclinaţia pentru alcool, Michael Haydn va claca 
mult prea mult pentru a se mai putea replia într-o carieră pe 
măsura disponibilităţilor sale native. Astăzi, i se mai cântă arareori 
lucrările, cu predilecţie acele partituri dedicate vocii, persona-
litatea sa fiind umbrită de prezenţa consistentă a muzicii fratelui 
său, Joseph.  

Încercăm să înţelegem dificultăţile substanţiale pe care le întâm-
pina majoritatea muzicienilor în perioadele tulburi ale istoriei, 
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acelea din secolul al XVIII-lea, aflate într-o reaşezare socio-
culturală de valori şi sisteme estetice condiţionate de impulsuri 
manifestate pe o scară largă de şabloane. 

Abundenţa stilistică a unui clasicism obosit atinsese un prag al 
saturaţiei de forme şi modele, fapt ce a determinat spargerea 
normelor prin căutarea, diversificarea unei alte căi estetice, aptă 
să echilibreze ponderile sociale, religioase şi istorice. 

Paralel cu marile monumente de arhitectură, într-un delir al amă-
nuntelor de ordin estetic, într-o etalare sufocantă a luxului, 
civilizaţia sucombă într-o dimensiune a neoxigenării, a imposibi-
lităţii de a echilibra moderat chiar marile discrepanţe sociale: 
unele repere istorice descriu războaie penibile, boli cumplite, 
mizerie cruntă şi o neputinţă de a agăţa într-un echilibru precar 
nevoile celor mai mulţi dintre cei năpăstuiţi. Datele nu ne 
surprind la analiza vieţilor marilor creatori ai omenirii, ele lăsând 
urme adânci, deseori ultimative, asupra unor creaţii şi destine 
care ar fi putut, în alte condiţii, să dea civilizaţiei umane o zestre 
mult mai consistentă. 

În acelaşi spirit, Mozart, unul dintre giganţii creaţiei muzicale, va 
trăi într-o stare de mizerie atât în perioada copilăriei sale – ros de 
boli şi suferinţe care-i vor afecta viaţa, mult prea scurtă pentru un 
potenţial atât de uriaş –, cât şi mai târziu, ca semn al marii confrun-
tări cu impunerea condiţiilor nefericite ale unei societăţi confuze 
şi ignorante. Moartea sa, dar mai ales lipsa unei înmormântări, 
întinează şi astăzi, în ecou, conştiinţe şi nume ilustre ale veacului. 

Într-o lume în care valoarea se măsura prin bogăţia de care dispu-
neau nobilii, este de la sine înţeles că uşa competiţiei era larg 
deschisă, iar Nikolaus Esterházy se număra printre marii jucători. 

Odată cu mutarea în noul palat, devenit Eszterháza, Haydn îşi 
revedea atribuţiile profesionale sporite nu numai ca urmare a unui 
număr din ce în ce mai mare de evenimente, ci mai ales din 
perspectiva unei competiţii între palate (Curtea Franţei, rivala sa 
de la Viena), între renumele unor domenii sau chiar state. Astfel 
se explică numărul din ce în ce mai mare de lucrători din toate 
palierele vieţii de la Curte care vor invada noul domeniu Eszterháza 
cu unicul scop de a atinge perfecţiunea în tot ceea ce presupunea 
onoarea blazonului nobiliar. Toate comenzile trebuiau onorate 
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cu maximum de eficacitate, iar muzica, în calitatea ei efemeră de 
corifeu al distracţiei, era cea dintâi dintre ele. Fiecare eveniment, 
fiecare vizită importantă a unor înalte personalităţi vieneze sau 
de aiurea era marcată prin ample serbări muzicale, opere, piese 
de teatru clasic (sau de marionete), momente de relaxare în 
timpul festinelor culinare sau închinate artei vânătoreşti. 

La cei 30 de ani ai săi, Haydn controla nu numai o orchestră 
formată din peste 60 de instrumentişti, dar şi problemele perso-
nale cu care aceştia se confruntau, în condiţiile în care viaţa de la 
palat era ruptă de cea de familie (cel puţin teoretic), întregul timp 
fiind rezervat strict pregătirii concertelor şi execuţiei lor. Firea 
caldă şi veselă a lui Haydn nu reuşea întotdeauna să stăpânească 
prin autoritate comportamentală întreaga atmosferă; în schimb, era 
iubit şi ascultat mai ales pentru munca sa, pentru rigorile compo-
nistice, pentru omenia sa. Statutul lui însă era tot al sclavului 
dependent de unicul stăpân, Prinţul, cel care putea dispune oricând 
aruncarea în mizeria nesiguranţei zilei de mâine a oricărui angajat. 
Urmarea era tolerarea tuturor condiţiilor impuse şi obligaţia de  
a-şi desăvârşi munca, fiecare muzician fiind conştient de spectrul 
foametei care îl aştepta dincolo de porţile palatului. 

Este interesant de menţionat faptul că muzicienii cu care Haydn 
îşi începe epopeea Eszterháza în 1766 devin, treptat, nume de 
marcă ale vremii. Sistemul va opera şi în sens invers, astfel că 
muzicieni renumiţi vor dori să colaboreze cu Haydn din spiritul 
bucuriei creaţiei şi al respectului pentru arta interpretării. Treptat, 
orchestra condusă de compozitor capătă renume european şi 
atrage în jurul ei mari interpreţi, colaboratori sau elevi ai maes-
trului: Ignaz Pleyel, Kraft, Paul Wrannitzki. 

Poate că recunoaşterea creaţiei muzicale semnate de Haydn 
nu ar fi atins cotele cele mai înalte dacă nu ar fi existat posibili-
tatea ca acele lucrări să fie editate de Case importante, în oraşe 
unde cultura muzicală era la ea acasă: Viena, Paris, Londra, 
Amsterdam şi Berlin. 

„Prizonieratul” maestrului la Eszterháza avea, în egală măsură, 
componente bune şi componente nefericite. Ruperea de Viena şi, 
în mare parte, de ambianţa unor curente muzicale, implicit de 
personalităţi care circulau mult şi în medii cu influenţe diferite pe 

 33



tărâmul muzicii, l-a făcut într-un fel pe Haydn să-şi conserve un 
stil particular original, se poate spune chiar strict personal, în care 
acumulările teoretice autodidacte şi geniul său componistic au 
alcătuit un tezaur bine definit, inconfundabil, cu o specificitate 
detaşabilă. Mediul natural al amplasamentului castelului, un peisaj 
bogat şi liniştitor, a contribuit în egală măsură la conservarea 
temperamentului cald şi simplu, bun, înţelegător şi vesel al muzi-
cianului. Se vorbeşte în cronicile vremii că îi era greu să compună 
fără să fie frumos îmbrăcat, cu părul elegant aranjat şi cu nelip-
situ-i inel valoros, primit în dar, care-i asigura buna dispoziţie şi 
confortul. Plimbările prin parcurile măiestrit amenajate, cântecul 
păsărilor libere să zboare prin coronamentul stufos al arborilor 
seculari, oglinda tremurândă a lacului Neusiedler, ogoarele fremă-
tând de viaţă şi de energia muncii sunt repere ce se găsesc din 
abundenţă în stilistica sa componistică. Îl captiva tot ce însemna 
viaţă surprinsă în momentele ei cele mai diferite: oamenii cu 
preocupările lor cotidiene, anotimpurile cu fazele lor de definiţie, 
ploile sau răsăritul soarelui, cântecele vesele sau triste ale lucră-
torilor de pe domeniul palatului, sunetul armei de vânătoare, 
fâşâitul coasei printre firele de iarbă. 

Haydn era un fin observator al miracolului naturii; îl iubea prin 
înţelegere simplă, îl asimila prin toate felurile de a se manifesta, 
primind astfel bucuria vieţii şi energia creaţiei. Aşa se explică 
răbdarea cu care Haydn trecea prin zilele grele petrecute la 
Eszterháza la fel de senin şi cald ca întotdeauna: 30 de ani de 
muncă, peste 600 de opusuri şi alte zeci de destine lăsate în urmă 
spre a-i continua trudele muzicale. 

Cât priveşte pe Haydn, solitar şi sobru ca Newton, având 
în deget inelul pe care i-l trimisese Frederic cel Mare şi 
care, spunea el, îi era necesar imaginaţiei, se aşeza la pian 
şi, după câteva clipe, imaginaţia sa plutea printre îngeri. 
Nimic nu-l tulbura; el trăia în întregime pentru arta sa şi 
departe de gândurile pământeşti. 
Această experienţă monotonă şi dulce, umplută cu muncă 
plăcută, n-a încetat decât la moartea prinţului Nikolaus, 
patronul său, în 1789.6 

                                                 
6 Stendhal, op. cit., pag. 100. 
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Un eveniment special în existenţa sa l-a constituit prezenţa 

Împărătesei Maria-Theresa la Eszterháza, în vara anului 1773. Pentru 
prima dată, Haydn avea pe umerii săi o responsabilitate care-i 

antrena absolut toate energiile creatoare, şi mai ales dorinţa să-i 
mulţumească atât pe Suverană, cât şi pe supusul acesteia, 

prinţul Esterházy. Aşa vor lua naştere câteva creaţii memorabile: 

Simfonia nr. 48 în Do major (denumită ulterior „Maria Theresa”), 

L’Infidelta delusa, operă burlescă în două acte, şi muzica pentru 

spectacolul de marionete Philemon und Baucius oder Jupiter 
reise auf die erde. Li se vor adăuga câteva marşuri impuse de 

protocolul destinat înalţilor oaspeţi şi muzica de fond pentru 
servitul mesei, ca „actor” ambiental al confortului general. 

De reţinut este interesul lui Haydn pentru muzica destinată tea-
trului de marionete. Compozitorul şi-a dorit nespus de mult copii, 

le-a îndrăgit universul sincer şi cald, încercând să-l strecoare în 
muzica sa cu aceeaşi eleganţă şi frumuseţe stilistică cu care a 

compus şi pentru adulţi. 

De la Simfonia jucăriilor la Simfonia despărţirii nr. 45 în Fa 

diez minor („Abschiedssymphonie”) nu este decât un pas: glu-

mele îl însufleţeau şi-i dădeau puterea să-şi sprijine colabora-

torii, să-i ajute.  

Voind prinţul să-şi concedieze toată orchestra, cu excepţia 
lui Haydn, acesta a găsit un mijloc ingenios de a întruchipa 
plecarea generală şi tristeţea care ar urma: fiecare muzician 
ieşea din sală pe măsură ce partida sa se termina. 
Altă dată, Haydn, căutând să amuze societatea prinţului,  
s-a dus să cumpere de la iarmarocul unui târg din Ungaria, 
vecin cu Eisenstadt, un paner plin cu fluieraşe, viori mici, 
cuci, trompete din lemn şi toate instrumentele ce fac feri-
cirea copiilor. El şi-a dat silinţa să le studieze întinderea şi 
caracterul şi a compus simfonia cea mai hazlie numai cu 
aceste instrumente, dintre care unele execută chiar şi 
solouri; cucul este basul general al acestei piese.7 

                                                 
7 Stendhal, op. cit., pag. 80. 
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