
20. 

Când ne-am întors acasă din peregrinările verii, coborând din 
barca ce ne legănase pe valurile Dunării, parcă mi-a părut rău că, 
dintre toate locurile vizitate în călătoriile muzicale propuse, am 
ocolit – sau uitat, fără voie – un oraş minunat, către care merg 
adesea gândurile noastre. Care este acel oraş, mă întrebaţi? 
Dintre toate, desigur, Viena! Dar nu vă necăjiţi, nimic mai simplu 
decât să găsim, prin muzică, o compensaţie. Şi chiar o compen-
saţie… consistentă, demonstrând capacitatea descriptivă a sune-
tului. În propriile amintiri, cândva aflându-mă la Viena, mi s-a 
părut că acolo nu mi-ar fi greu de trăit. Totul este primitor, blând 
şi cu o ordine normală a aranjamentului parcurilor, din care răsar 
palate. Trebuie să recunoaştem, pentru noi, cei împătimiţi de 
muzică, a realiza o călătorie la Viena înseamnă adesea împlinirea 
sentimentului că ne vom întâlni cu marii oameni care au făcut 
istoria muzicii ultimelor secole... Într-una din cărţile sale, 
muzicologul Ada Brumaru întreabă: 

De ce Viena a fost oraşul marilor clasici ai muzicii, de ce, 
tocmai acolo, lui Joseph Haydn, născut la Rohrau, lui Mozart, 
născut la Salzburg, li s-a adăugat tânărul german din Bonn, 
Ludwig van Beethoven...? Şi dacă la şirul aşa început 
adaug verigi din aceeaşi firbă preţioasă, pe Franz Schubert, 
pe Johannes Brahms, pe Anton Bruckner, pe Hugo Wolf şi, 
de ce nu, pe Johann Strauss, completând idealul clasic prin 
cel romantic, dificultatea întrebării mele creşte. 

Să răspundem acestei întrebări cu muzică evocată din memorie. 
Când intri în Viena, odată cu primele raze ale dimineţii, te 
întâmpină ceva neobişnuit, strălucitor ca înfăţişare simbolică a lui 
Wolfgang Amadeus Mozart, soarele muzicii. Trei acorduri solemne, 
aievea celor din uvertura operei Flautul fermecat, anunţă intrarea 
ta pe acest tărâm al sonurilor vieneze. Impresia nu este nouă, 
căci o regăsim deja cu mult înainte în amintirea altor călători, şi 
ei păşind sfielnic în marea cetate imperială cu veacuri în urmă... 
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Fără a exagera citarea lecturilor, să mai parcurgem unele pagini 
în care regăsim câteva rânduri despre această miraculoasă 
întâlnire cu Viena. Oricum, dacă în locul zborului cu avionul 
călătorim cu trenul, putem găsi o clipă de linişte pentru a 
deschide o carte. Iată ce am aflat răsfoind Memoriile lui Enescu: 

Cum aş putea să descriu Viena... şi să evoc atmosfera 
acestui oraş cu aspecte atât de diferite, plin de amintiri şi 
de curiozităţi? În acea epocă, Viena nu era un oraş 
german, ci un fel de turn Babel european. Scriind cuvântul 
turn, mi-amintesc de cel care se găseşte la biserica Sfântul 
Ştefan. Turiştii se urcau – şi probabil se mai urcă şi astăzi – 
până în vârful lui pentru a descoperi de sus oraşul şi 
împrejurimile sale. Văd şi acum perspectiva; la sud-est, 
începutul câmpiilor ungare... la nord-vest, Boemia; la vest, 
munţii Styriei şi Alpii din Tirol. În rezumat, Viena se află 
aşezată la porţile Orientului şi este un centru spre care 
multe căi tind, ca spiţele unei imense roţi... 

Da, pentru orele dimineţii, am spune acum privind în jur pe 
fereastra vagonului, nimic mai plăcut decât să-ţi începi peregri-
narea prin marile parcuri vieneze, căutând să descoperi, să simţi 
acel intraductibil gemütlichkeit, sau, cum am spune noi, ... „starea 
de bine”. Îmi pare că timpul s-a oprit în loc printre arborii seculari, 
straturile rânduite de flori şi aleile umbroase, parcă aceleaşi ca pe 
vremea „vocilor de primăvară” ale valsurilor lui Johann Strauss – 
vienezul prin excelenţă de mai bine de două veacuri încoace. La 
o răspântie a promenadei noastre ne întâlnim cu grupuri de tineri, 
veseli şi guralivi, poate fredonând melodiile fără vârstă ale 
oraşului. Cred că şi cei care vin din alte părţi ale lumii îşi doresc, 
asemenea nouă, să se transforme pentru un răstimp în localnici, 
să-şi găsească locul aici, unde se simt atât de bine. Dacă nu mă 
credeţi, nu strică o mică încercare, avându-l drept călăuză pe 
Franz Schubert. Pasul este sprinten, dar cu mici nuanţe poetice, 
aşa cum ne vine în minte melodia simplă şi armonioasă a unuia 
dintre frumoasele sale lieduri, Păstrăvul, cu fraze proporţionate şi 
ritmuri de dans. Alegem şi o altă posibilitate ca să surprindem 
această atmosferă, mereu muzicală, tipic vieneză. Pătrundem 
într-unul din micile localuri în care trăitorii acestui oraş melodios 
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se întâlnesc pentru a-şi petrece timpul, la fel ca pe vremea legen-
darelor schubertiade. Într-o asemenea cafenea, în care luxul nu 
este principala preocupare, se înfiripă discuţii, se întâlnesc prieteni, 
se cântă, uneori reluându-se o temă foarte populară. Pentru că 
vorbeam de liedul lui Schubert, din asemenea împrejurări de viaţă 
s-a ivit, în anii de început ai romantismului, şi Cvintetul „Păstrăvul”, 
în care reauzim melodia cu acelaşi nume, devenită subiect de 
variaţiuni sau, altfel spus, de conversaţii amicale. Este un moment 
plin de voia bună liniştită şi limpede a ceasurilor petrecute împre-
ună cu prietenii compozitorului, atunci şi acum, prietenii săi 
de o clipă, de-o oră... de-o viaţă. Oare – ne întrebăm – ce s-a 
mai întâmplat cu păstrăvul prins de pescar după ce a devenit 
nemuritor prin muzică? 

În plimbările vieneze nocturne ajungem într-un peisaj mirific. 
Cine îşi mai reaminteşte de frumoasa şi celebra vedetă de film 
Romy Schneider, protagonistă a filmului Sissy, revede totodată, 
fără îndoială, splendoarea panoramelor arhitectonice a palatelor 
vieneze. Poate, în primul rând, te uimeşte perspectiva specta-
culară a imperialului Schönbrunn, cu ancadramentul pajiştilor 
verzi smălţuite de tufele trandafirilor şi având drept lumină cerul 
albastru. Căci, nu-i aşa, cerul albastru este „ceva” caracteristic 
oricărei asemenea întâmplări de vacanţă prin care ai ajuns în 
preajma edificiilor europene celebre. Mi se pare că este altfel 
decât la Versailles. Opulenţa şi eleganţa au aici luciul luxos al 
altitudinii imperiale habsburgice. El, timpul, mereu lasă impresia 
că parcă s-ar fi oprit în loc. Dar... ferestrele sunt închise, porţile 
palatelor ferecate. Nicio indiscreţie însă. Dacă vă apropiaţi, puteţi 
citi inscripţii istorice sau nume mai moderne, indicând cine le 
locuieşte acum: fie faimoase bănci, fie instituţii sau ambasade. Ce 
se aude? Parcă din depărtare se apropie mai mulţi oameni, cu un 
mers oarecum calm, ordonat şi voios. Ne-am întors de fapt în 
timp… acum vreo 200 de ani, şi iată că urmărim o paradă, cu pas 
alert. Sunt soldaţi care merg probabil spre manevrele de vară, iar 
tabloul sau gravura pe care o vedem – căci o vedeţi, chiar nu vă 
îndoiţi! – poartă trăsătura de penel a lui Joseph Haydn într-una 
dintre simfoniile sale, intitulată „Militara”. Aşa da! Viena, văzută 
de călător, de pe trotuare, mai seamănă a oraş pentru oameni ca 
noi... simpli călători care se amuză doar privind. Curios! Nu 
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recunoaştem aici lumea evocată prin muzica lui Schubert, nu 
există o relaţie sentimentală faţă de impunătoarele desfăşurări 
protocolare. Faţă de ambianţa de „stare de bine” vieneză a 
străzilor, muzica ce înconjoară palatul are o atmosferă inconfun-
dabilă. Ne leagă, cum spuneam, spectaculosul simfonizant al 
creaţiilor lui Haydn, mai ales aşa cum răsună strălucitor în 
Variaţiunile lui Brahms pe tema Coralului Sfântului Antonius. 
Descoperim şi rezonanţele dedicate acestor splendori imperiale, în 
umbra cărora oamenii obişnuiţi murmură popularul cântec O du 
lieber Augustin zâmbindu-şi cu discreţie. Mai bine să ne întoarcem 
spre centrul oraşului austriac, pentru a parcurge principalele 
bulevarde sau străzile ce se reunesc radial. Nu este prea uşor 
pentru călătorul oarecare, căci întreaga concepţie a sistematizării 
citadine trebuie să ţină seama de specificul ambientului şi de 
marea podoabă a Vienei. Care să fie aceasta? Iată, priviţi spre 
dreapta. Da, se vede un pod şi, dedesubt, panglica strălucitoare a 
unei ape. Nu oricare însă. I-aş spune numele, căci sună altfel 
decât o indicaţie geografică. Acest nume ne readuce în sunet 
alintul lui Johann Strauss, căci este vorba de Frumoasa Dunăre 
albastră, primul şi cel mai celebru vals lent european. Fredonând, 
trecem podul şi păşim, de aici, pe principalul bulevard circular, 
„Der Ring” („Inelul”) – cum îi spun vienezii. Mereu în jurul nostru 
se perindă clădiri impunătoare, bogat ornamentate, marcate 
oarecum de un farmec istoric. Chiar dacă poate fi considerat 
desuet faţă de liniile arhitecturii moderne, oraşul nu este lipsit de 
frumuseţea imaginaţiei ce a făcut să pornească din acest loc spre 
lume arta epocii estetice, reprezentată de pictura lui Gustav Klimt. 
Lui îi datorăm şi imaginile de basm de la Castelul Peleş din 
Sinaia, în răstimpul sfârşitului secolului XIX. Există încă, viu şi 
impresionant, acel Jugendstill sau Art Nouveau, ce urmează 
gândul creator al romanticilor şi îl precede pe cel al impresio-
niştilor. Revedem, pe anumite faţade, celebra „lovitură de bici” şi 
florile presărate pretutindeni în reliefuri fanteziste. Privesc cu 
încântare, dar şi nostalgic, căci nimic din ceea ce aparţine 
ultimelor decenii nu mai are acelaşi farmec. Totul este înlocuit, 
voit, cu pragmaticul, logicul, funcţionalul şi simplitatea lipsită de 
inspiraţie poetică. Pe Ring, la încrucişarea bulevardului cu 
Kartnerstrasse, a fost construit, în 1869, unul dintre celebrele 
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temple ale artei lirice. Te apropii să citeşti afişele cu reprezen-
taţiile de la operă. În faţa ta, spectatorii stau cuminţi şi aşteaptă 
cu răbdare să mai prindă un bilet (Last minute!) la galerie. De ce? 
Biletele acestea reprezintă o ultimă, dar fericită ocazie de a 
pătrunde, chiar şi la ultimul nivel, în sala de spectacole mult visată. 
În preajma celebrei Staadtsopera vieneză, parcă auzi, chiar în 
penumbra zilei, zvonul vocilor, acordajul orchestrei, dorindu-ţi 
să zăreşti şi... luminile scenei. Eşti mândru. Pe această scenă au 
cântat mari artişti români precum Dimitrie Popovici Bayreuth, Jean 
Athanasiu, Traian Grozăvescu, Aca de Barbu, Viorica Ursuleac, 
Şerban Tassian, Valentina Creţoiu, Lucia Bercescu, Ludovic 
Spiess, Eugenia Moldoveanu, Maria Slătinaru şi mulţi alţii. Parcă 
un moment din faimosul Vals din opera Cavalerul rozelor de 
Richard Strauss trage cortina peste visurile noastre. 

Între alte atracţii vieneze, după spectacol mai poţi zăbovi o clipă, 
privind în jur. Iată castelul Belvedere, în preajma căruia se află 
casa lui Anton Bruckner. Parcul a fost cuprins de întunericul 
nopţii de vară, liniştea este străbătută de luminile fugitive ale 
vehiculelor grăbite sau de cele aparent calme ale felinarelor. 
Noaptea, la Viena, nu simţi că doarme cineva. Nu este o forfotă 
diurnă, ci acea dulceaţă a vieţii ce te îndeamnă la reverie. Oare, 
chiar să fie astfel? Nu aţi descoperit bucuria tuturor, de la mic la 
mare, pătrunzând în multicolorul Prater, cu celebra sa roată, care 
te ridică sus de tot şi apoi te coboară liniştit, sau cu micile restau-
rante pitoreşti, atrăgându-te prin tot felul de tentaţii culinare? O 
atmosferă pulsând de frenezia clipei, în care se află la ea acasă 
muzica de divertisment, chiar şi cea a lui Franz von Suppé, ale 
cărui piese muzicale şi operete nu s-au demodat pentru vienezi 
deşi a trecut de mult timpul primelor aplauze. Printre trecători, 
mulţi fredonează melodiile celor mai recente spectacole muzi-
cale. Care sunt acestea? Ce poate fi de mirare, în chiar patria 
operetei!? Mereu a apărut pe aici o altă melodie, un alt refren  
de vals, ceva plin de haz şi voie bună. Nu istoriile în sine 
interesează, ci felul în care sunt spuse, fie de un Suppé, de un 
Millöcker sau Zeller… Chiar, nu am ascultat de mult frumosul 

cântec al lui Adam din opereta Vânzătorul de păsări de Karl 

Zeller. A fost o vreme când această melodie era fredonată nu 
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numai de publicul din Viena, ci şi pretutindeni. Vi-l aduceţi 
aminte pe Ion Dacian, cu vocea sa duioasă, amintind dragostea 
de tinereţe a tatălui său şi înţelesul tainic al ultimei fraze cântate 
de Adam, Mai stai, mai stai, nu pleca? Desigur, tinereţea este cea 
care pleacă prea curând... 

Să nu-l nedreptăţim nici pe Millöcker, cu al său Gasparone plin de 

vervă, sau cu vesela istorioară muzicală despre Studentul cerşetor. 
Toate aceste „întâmplări”, mereu împodobite de spumoase 
melodii, de idei năstruşnice, au fost în vremea lor – deşi nu exista 
terminologia modernă – autentice hituri. Pentru iubitorii Vienei, 
muzicieni faimoşi de pretutindeni au creat imagini ale acestor 
locuri, unde se trăieşte, aşa cum spuneam, Gemütlich, agreabil... 
Din tripleta marilor violonişti ai secolului trecut – Kreisler, Thibaud 
şi Enescu –, primul a fost vienez prin tot ce poate caracteriza 
personalitatea unui artist, ca talent şi temperament. Paginile sale 

muzicale o mărturisesc, asemenea Capriciului vienez pentru 

vioară, care este tot un asemenea hit – sau, altfel numit, mai 
demodat puţin, un şlagăr –, de fapt, o mărturie sentimentală în 
spiritul locului. 

V-aţi mirat oare că nu am pronunţat numele dinastiei Strauss? Nu 
numai tatăl, fiii, verii, dar probabil şi nepoţii au trăit sub imperiul 
ritmului de trei paşi şi al legănării valsului, al săltăreţelor polci şi 
galopuri, al marşurilor vesele cu care entuziasmau spectatorii de 
pretutindeni, veniţi ca atraşi de un magnet la Viena. Dintre toţi 
inventatorii de melodii nemuritoare, Johann Strauss-fiul a desco-
perit secretul tinereţii veşnice, reuşind să ofere oraşului său 
semnalul simbol, care va face din Viena un oraş al lumii şi din 
fluviul care îl străbate, stindardul unicat al acestor meleaguri. Nu 

degeaba i s-a spus Frumoasa Dunăre albastră, valsul cu care, de 

fiecare dată, se încheie, înainte de Radetzky Marsh, Concertul de 

Anul nou al Filarmonicii vieneze. Când ne-a vizitat la Bucureşti 
această faimoasă orchestră, Herbert von Karajan i-a oferit 
publicului, ca ultim supliment, imnul-vals al Vienei. Cei care s-au 
aflat atunci în sală, asemenea mie, nu vor uita nicicând o 
asemenea clipă a frumosului absolut, în formula sa cea mai 
simplă, ca un sărut de dragoste nestinsă.  
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Într-un târziu, liniştea misterioasă a nopţii cuprinde oraşul. Ai 
obosit peregrinând întreaga zi pe străzile sale, admirând, râzând 
sau fredonând melodiile ce-ţi vin în minte? Nu ai ce face. Va 
trebui să te îndrepţi spre gară, unde te aşteaptă trenul cu care îţi 
vei continua călătoria spre legendarul Salzburg. 

Pare că se aude totuşi ceva. Închipuire sau realitate? Ceva răzbate 
din tot ce ai văzut, ca un zvon din alte timpuri. Nu, până acum 
nu am spus-o, dar la Viena muzica lui Mozart este întotdeauna 
cea a vieţii de fiecare ceas, a zilei sau a nopţii, şi dacă ne 
încordăm auzul, simţim crâmpeie din... Mica serenadă nocturnă. 
Închideţi ochii şi... visaţi. Spunea cândva poetul Grillparzer 
despre oraşul în care noi am stat o zi, iar el, întreaga viaţă: 

Totul e aici muzică, ca şi cum în frunzişul arborilor s-ar fi 
deşteptat un cor de păsărele. 

* 
Cum şi-ar putea imagina cineva că, pentru pelerinul singuratic, 
Salzburg este un reper de drumeţie în traseul spre altundeva? Prin 
tot ce înseamnă numele acestui oraş austriac, el reprezintă un 
scop cultural în sine. Este foarte adevărat, încă de la porţile de 
ieşire ale Vienei, tu, călătorule, aşezat comod în fotoliul vago-
nului sau al autobuzului cu care întreprinzi călătoria, poţi citi – 
fără a fi neapărat necesară cunoaşterea limbii germane – pe 
indicatoarele de itinerarii turisice sau feluritele afişe, cuvântul 
magic Salzburg. O săgeată indică direcţia, foarte simplu, spre 
înainte. Drum drept sau nu, ce contează? Eşti încredinţat că vei 
ajunge acolo. În mintea şi în memoria ta sună un ecou, cu 
zvonuri ce reverberează în eternitate... Pentru că te consideri un 
turist muzical, deci cu interes specializat, deschizi repede cartea 
luată de acasă, cartea lui George Sbârcea despre Oraşele muzicii, 
şi, cu toate incomodităţile desfăşurării călătoriei, reuşeşti să 
reciteşti câteva rânduri din capitolul respectiv: 

Es var einmal. A fost odată... Aşa încep toate poveştile şi 
aşa începe povestea Salzburgului austriac, oraş cu 
străvechi tradiţii muzicale, aşezat pe prispa Alpilor, pe 
valea râului Salzach – râu cu unda sprintenă, peste care 
zburătăcesc fără oprire, cu alunecări catifelate şi ţipete 
ascuţite, pescăruşii... 
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Îţi vin în minte, fireşte, melodiile limpezi dintr-un frumos film  
cu întâmplări salzburgheze, simbolic intitulat Sunetul muzicii. 
Revezi colinele înverzite, clădirile care au traversat secole de 
istorie şi reasculţi în închipuirea ta, în acest peisaj, cântecul 
Edelweiss, cel despre Floarea de colţ, interpretat de Julie Andrews. 

Mai citisem câte ceva despre Salzburg înainte de a pleca, ştiind 
că s-ar putea să ajung tocmai în mijlocul Festivalului muzical de 
vară, despre care, în Memoriile sale, Traian Şelmaru spune că este 
„o lecţie superioară de artă, o pildă de tenacitate şi tărie sufle-
tească”. Autorul acestei aprecieri vizitase Salzburgul exact 
înaintea celui de al Doilea Război Mondial, când umbrele 
întunecate ale nazismului invadau şi acest tărâm fericit. Destul  
de greu, după încheierea conflagraţiei, Festivalul a început să-şi 
redescopere comorile, splendorile de muzică, continuând destinul 
tradiţional al „oraşului care învie doar o dată pe an”, de la final 
de iulie şi până în ultima zi a lui august. Simţi că te apropii de 
Salzburg pentru că se înmulţesc indicatoarele, informaţiile de 
avertizare în genul pe unde, cât de aproape, aici nu se poate, 
toate menite a ordona puhoiul de automobile şi autobuze 
încărcate cu cei ce năvălesc la Festival. Aici se ajunge coborând 
din orice mijloc de transport pentru a pătrunde într-o lume ce-i 
aparţine, acum, lui Mozart, numit în ultima sa simfonie „Jupiter”, 
stăpânul posterităţii acestor meleaguri.  

De la primii paşi, simţi că aici totul este „altfel” decât oriunde. 
Totul arată frumos, aievea unui decor de teatru sau unor cadre de 
film. Pretutindeni, chiar şi pe case mai modeste arhitectonic, sunt 
aşezate panouri publicitare, menite a le împodobi, în scopul 
impresiei făcute asupra nenumăraţilor turişti ce-şi petrec timpul 
umblând de colo până colo, oprindu-se la o cafenea ori bucu-
rându-se să mai revadă o dată ceea ce descoperiseră cu o zi 
înainte. Pentru toţi, Mozart este un nume total, luminând această 
cetăţuie care, înainte de apariţia marelui astru, avusese deja o 
anume celebritate în epoca medievală. Locuind aici, familia 
Mozart se simţea deja privilegiată, chiar în ce-l priveşte pe 
Leopold, profesor de vioară, dirijor şi, cum se ştie, compozitor, 
cunoscut mai târziu pentru neobişnuita Simfonie a jucăriilor. Din 
această perspectivă priveşti acum în jur, te apropii şi citeşti afişele 
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care anunţă mari evenimente muzicale, cum nu sperai să întâlneşti 
vreodată. Poate chiar regreţi prea grăbita plecare mai departe, 
spre acasă, unde vezi uneori la televiziune, pe canalul „Mezzo”, 
sau asculţi la radio, pe canalul „România Muzical,” evenimente 
găzduite de sălile de concert şi spectacole ale Festivalului din 
acest an, venerându-l pe Mozart, mereu prezent în cetatea sa. 

Asemeni altor vizitatori, cu adevărat îţi vine să exclami entuziasmat: 
„Uite, aici s-a născut Mozart”, convins fiind astfel că ţi se con-
firmă existenţa lui, care nu este o simplă legendă a Olimpului 
muzical. Pe o străduţă întortocheată, descoperi o casă cu caturi 
prinse între zidurile altor două clădiri. Poarta este deschisă şi 
împodobită de afişe multicolore, informaţii şi, fireşte, indicaţii de 
preţuri. Urci pe o scară care are toate caracteristicile unui acces 
de imobil vechi, de acum câteva sute de ani – vechime sugerată 
şi de măiestria restauratorilor. Poţi ajunge fără probleme la primul 
etaj şi, după rigoarea prozaică a achitării taxei de acces, poţi 
pătrunde chiar în... casa natală a lui Mozart. Eşti emoţionat! Bine 
faci, căci totul aici este ceea ce ai vrea tu să fie. Nu contează că, 
de fapt, priveşti reconstituiri pioase ale urmaşilor, după cum au 
crezut ei că se cuvine. Dar... ceea ce simţi – nu-i aşa? – înseamnă 
totul. Unda nostalgică a posibilelor frânturi din viaţa artistului te 
cuprinde treptat odată ce ai pătruns între zidurile legendarei case. 
Nu lipsesc nici unele întrebări. Nu le rosteşti însă dacă nu cunoşti 
germana. Informaţiile, înregistrate în mai multe limbi, te însoţesc 
oricum, elocvente, reci şi sentenţioase. În taină, te întrebi în 
româneşte: „Unde este oare Wolferl?”. 

Coborâm şi, chiar în faţă, admirăm o splendidă vitrină, orbitor de 
luxoasă în dimensiunile sale miniaturale de boutique cu cos-
metice. Pe un stand special, în drumul trecătorilor, se lansează 
noul parfum Mozart, în două versiuni ce poartă o indicaţie 
expresă: for women şi for men. Vrei să-l încerci, aşa cum fac mai 
mulţi curioşi? Este voie şi poţi mirosi, după ultima modă, „à 
Mozart”. Pleci, nu prea departe, şi o cofetărie te îmbie cu Mozart 
Kugeln – bomboanele Mozart. Personal, nu cred că micul Mozart 
mânca aşa ceva, devenind vestit pentru preferinţele sale. În 
vecinătate, o librărie prezintă, în toate dimensiunile, calendare 
Mozart, alături, poţi găsi păpuşi Mozart sau păpuşi ce înfăţişează 
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personaje din operele mozartiene. Amuzamentul începe când 
observi la tot pasul ofertele vitrinelor ce se succed, asemenea 
unor teme cu variaţiuni. Printre acestea, remarcabile sunt jucăriile 
care se mişcă pe muzică de Mozart: de pildă, năstruşnicul 
Papagheno, în mai multe dimensiuni – foarte mic, bibelou de 
birou, scrumieră, cutie de lucru, prespapier... Un mic semn de 
variaţie a proporţiilor. 

Iată că, în pas lent de promenadă, descoperi şi altceva în unele 
vitrine. Sunt costumele tiroleze caracteristice zonei, pe care le 
cumpără toţi turiştii, cu care se îmbracă toţi vizitatorii, încercând 
să se simtă, pentru o clipă... salzburghezi. Iluzie naivă, care, în 
alte împrejurări, îşi schimbă doar culoarea şi forma cu fiecare 
orăşel din jurul Alpilor. Aici, pălăriuţa este de rigoare, ca şi fusta 
cu şorţuleţ, culorile vii şi, fireşte, zâmbetul care-ţi însoţeşte paşii 
pe ecouri dintr-un landler mozartian. 

Surpriză! Nici nu am observat când zidurile s-au depărtat de noi şi, 
între aceste miniaturale amuzamente şi case medievale, şi-a făcut 
loc, impunător, Domul, cu întreaga sa încărcătură de corabie 
măreaţă a goticului baroc. În piaţa Domului, de alte dimensiuni 
faţă de străduţele oraşului, roteşti privirea cu uimire. Grandoarea 
pare să rezoneze în sonorităţi de orgă. Devii sfios... Când sub 
strălucirea razelor de soare încep să bată clopotele, te simţi cuprins 
în aurul luminii şi înţelegi că te afli pe un tărâm sfinţit. Totul 
vibrează, aerul are ceva material, parcă respiri altfel în căldura 
acestei lumi de vară. Vizitatorii îmbulziţi pe străduţe stau tăcuţi, 
plini de respect, privind ceea ce se află în faţă şi deasupra lor, ca o 
clipă solemnă de graţie a eternităţii. Pentru o frântură de timp, în 
care şi să şopteşti nu poţi sau nu vrei, devii la fel cu toţi oamenii, 
din toate timpurile, cu toţi cei care au descoperit acest loc, 
asemenea ţie. În suflet, revin sonorităţile Marii Misse solemne în Do, 
ultima capodoperă scrisă de Mozart la Salzburg. 

Trecem dincolo de Dom şi păşim cu o vădită emoţie pe lângă casa 
natală a lui Herbert von Karajan, semn al trecerii sale prin legen-
darul oraş în care a văzut lumina zilei acum un veac. Herbert von 
Karajan... numele glorios al celui care a semnat cu autoritate multe 
ediţii ale Festivalului. Prin apropiere, numeroase inscripţii semna-
lează casa lui Stefan Zweig de pe Kapuzinerberg, plină de cărţi şi 
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manuscrise valoroase. Descoperi şi alte nume mari. Hofmannsthal, 
Max Reinhardt, Richard Strauss stau la temelia iniţiativei construirii 
celebrissimei Festspielhaus, inaugurată în 1926 şi devenită locul de 
atracţie pentru toţi iubitorii de muzică ce se simt în stare să înfrunte 
costurile extrem de pretenţioase ale biletelor pentru concertele şi 
spectacolele Festivalului. Fireşte, ne mulţumim doar să trecem prin 
faţa intrării. Nu avem cum să vedem sala, paznicii îndepărtându-i 
de la orice tentativă pe cei dornici. Priveşti doar şi... ridicând capul, 
descoperi, pe stâncă, sus, dominând întregul peisaj-decor, măreţia 
castelului prinţilor arhiepiscopi. Imens, parcă mai aproape de cer 
decât s-ar cuveni unui om să-şi îngăduie prin ambiţie, putere şi 
orgoliu. Drumul către castel – desigur necesar pentru un turist – urcă 
greu, anevoios, conducându-te spre intrarea ce devine accesibilă 
doar pe baza plăţii biletelor. Îmi pare o supremă insultă adusă unui 
trecut glorios. Dar grandoarea şi decăderea nu reprezintă doar 
aspecte ale cotidianului. Priveşti şi înţelegi că şi la Salzburg a 
ajuns „economia de piaţă”. Pentru cel care a cunoscut citind 
viaţa lui Mozart, tot acest pelerinaj este şi prilej de meditaţie, 
căci, din toate aceste splendori şi semne de veneraţie faţă de 
marele om al muzicii, nimic nu a fost sortit, la timpul respectiv, 
să-i îndulcească puţin trecerea prin viaţă. Dimpotrivă! Degeaba 
îşi răscumpără urmaşii trădarea, nerecunoştinţa şi indiferenţa. 
Salzburgul bucură sufletele noastre, nu şi memoria lui Mozart, 
de pe urma căruia, pentru tinereţea irosită aici, a rămas, poate, 
doar un surâs printre lacrimi... 

Oarecum melancolic, am lăsat în urmă Salzburgul. Pe drumuri de 
munte, autobuzul nostru urcă, străbate serpentine şi, treptat, apar 
în faţa noastră, pe cerul incredibil de albastru, semeţele înălţimi ale 
Alpilor, împodobite, dintotdeauna, cu zăpadă. În faţa veşniciei 
tăcute, în faţa acestor imense monumente ale naturii, emoţia te 
cuprinde fără de veste şi ai senzaţia nimicniciei tale. Ai uitat 
drumul parcurs, impresiile anterioare. Ca într-un vis, priveşti şi auzi 
sonorităţile triumfătoarei muzici straussiene, Simfonia Alpilor. 
 

 130 



 

C U P R I N S 

Comentarii, întâlniri.................................................................. 5 
 
Maeştri.................................................................................... 83 
 
Promenade sonore imaginare ............................................... 113 

 

 175


	Umorul şi muzica? Exemple sunt destule, dar condeiul marelui Caragiale rămâne neîntrecut. Răsfoim, dintre scrierile publicistice ale lui „Nenea Iancu”, câteva pagini cu subiect muzical. De data aceasta, sub aparenţa satirei, se spun lucruri foarte serioase privind lumea teatrului liric, aşa cum se înfăţişa el acum aproape 120 de ani. De fapt, Cronica teatrală are, din punct de vedere al iubitorului de muzică, multe observaţii care nu-şi pierd din actualitate şi, pe de altă parte, denotă o bună cunoaştere a problematicii de către semnatar. Iată mai întâi câteva idei de principiu, enunţate de publicistul Caragiale în legătură cu Opera naţională (în Voinţa naţională, 1885):
	Este o vorbă veche: pentru ca să faci război, îţi trebuie trei lucruri – bani, bani, bani… Pentru ca să ai o trupă de operă, îţi trebuie trei lucruri: bani, bani, bani; şi, pas d’argent, pas des chanteurs – n-ai bani, n-ai cântăreţi.
	Caragiale adaugă, potrivit unor cuvinte ale lui Danton, noua pespectivă democratică:
	Pentru ca să ai o operă, şi mai cu seamă o operă naţională, îţi trebuie îndrăzneală, îndrăzneală şi iar indrăzneală!
	Acestei introduceri îi urmează o pledoarie mai apropiată de subiectul calităţii:
	Vei cânta ierftin, dar vei cânta; vei cânta fals, deplorabil, ridicul, dar vei cânta. Ce se cere la operă? A cânta... Scene mari din Europa se ţin totuşi de vechea sistemă. Ele, în loc de îndrăzneală, întrebuinţează tot banii! Un grupet, un tril, o cadenţă costă mii de franci…
	Concertul nr. 8 în do major, K 246 (1776), scris la comanda contesei Lützow. Aceasta, asemeni contesei Lodron, îşi dorea o lucrare purtând semnătura tânărului maestru al Salzburgului, în maniera rococo a epocii. Lucrarea se deschide cu Allegro aperto, cu teme agreabile şi cuprinzând autocitări din lucrări ce vor aparţine câtorva partituri concertante mai târzii (Concertele K 415, K 503). Se discerne astfel linia de evoluţie a tematicii sale. Semnalăm în prima parte, în cadrul dezvoltării, surpriza apariţiei unor accente dramatice neobişnuite pentru perioada când a fost scris. Finalul, Tempo di minuetto, prin varietatea episoadelor şi culoarea orchestraţiei, depăşeşte cadrul cotidian. Pentru momentul realizării partiturii, lucrarea este o creaţie de maestru care, privind ceea ce este miraculos în jurul său, descoperă frumuseţea vieţii. Concertul nr. 9 în mi bemol major, „Jeunehomme” K 271 (1777) este dăruit unei pianiste franceze virtuoze, Mademoiselle Jeunehomme, aflată în vizită la Salzburg, şi marchează o vizibilă schimbare a gândirii componistice. Allegro are un debut care situează la nivel de replică-contrareplică orchestra şi pianul, cu o expoziţie densă, în care elementele tematice ignoră parcă ordinea tradiţională a prezentării. Prima dată într-un concert, Mozart utilizează o tonalitate minoră în mişcarea lentă, Andantino, cu nostalgii preromantice surprinzător de expresive, sugerând aproape o prezenţă a vocii de operă în discursul muzical. Rondoul final readuce echilibrul prin schimbare bruscă, intercalând şi un menuet în scriitura virtuoză.
	În Concertul nr. 11 în fa major, K 413 (1782), soluţia aleasă înclină spre un acompaniament uşor de adaptat oricăror condiţii de prezentare (Mozart indica un posibil acompaniament de cvartet de coarde). Concertul are ca reper istoric premiera operei Răpirea din Serai şi căsătoria cu Constanze Weber. În Allegro, subzistă semne ale „stilului galant”, iar pentru Larghetto, ne reîntâlnim cu alura poetică mozartiană. În ce priveşte Tempo di minuetto, Mozart descoperă formulele atât de greu de identificat ale unei simplităţi superioare, pline de vivacitate şi strălucire, în care rondoul, potrivit spuselor lui Emil Cioran, se împleteşte cu personalitatea dansantă a menuetului:
	… adevărurile ar trebui să fie uşoare, să nu cântărească lucrurile, pentru a nu ne mai cădea ca greutăţi în inimă.
	Concertul nr. 17 în Sol major, KV 453 (aprilie 1784) este dedicat pianistei Babette Ployer, care l-a şi prezentat în primă audiţie în 1785. Se păstrează structura dublei expoziţii şi a cadenţei de dinaintea reprizei, dar, prin modul de tratare a temelor, se tinde spre o „formă de fantezie” cu libertate a dialogului dintre solist şi orchestră. După mişcarea mediană, în spirit improvizatoric, Finalul cu variaţiuni face excepţie de la tradiţionalul rondo. Încheierea lui în Presto surprinde, asemenea unei schimbări de ambianţă care ne conduce spre o scenă de operă bufă. 

	Probabil destinat pianistei oarbe Maria Theresia von Paradis, Concertul nr. 18 în si bemol major, K 456 (septembrie 1784) debutează în Allegro cu un ritm de marş şi teme ce tranzitează cromatic în variate modulaţii, tinzând spre evoluţia strălucitoare a pianului. În tonalitate minoră, Andante un poco sostenuto se construieşte pe tema unei ariete franceze urmate de variaţiuni, înaintea jubilaţiei Finalului, traversată în mijloc de accente patetice şi având o încheiere entuziastă a partenerilor.
	Concertul nr. 19 în fa major, K 459 (decembrie 1784), situat în vecinătatea cvartetelor dedicate lui Haydn şi subintitulat Primul concert al Încoronării, se impune prin alura amplificată a discursului orchestral, în care locul pianului este distinct în relaţii solistice ale acompaniamentului. Mişcarea mediană evită în Allegretto un contrast prea subliniat, pregătind finalul, Allegro assai, în care opoziţia omofonie-polifonie devine un mijloc de dezvoltare a discursului tematic, într-o ambianţă ce se aseamănă cu perechea Papagheno-Papaghena din Flautul fermecat. Aici se încheie ciclul aşa-numitelor „concerte vieneze”, etapă de incredibilă îmbogăţire repertorială a genului.
	Poate mai mult decât oricare alt compozitor, Mozart a făcut din concertele pentru pian, care îi jalonează întreaga viaţă, o autentică oglindă a gândurilor şi aspiraţiilor, cu atât mai mult cu cât, în cea mai mare parte, aceste concerte au fost prezentate de către compozitor şi în calitate de interpret. Concertul nr. 23 în La major, K 488 şi Concertul nr. 24 în do minor, K 491 se situează în „familia” concertelor pianistice mozartiene, aceste minunate giuvaiere care, fără îndoială, au fundamentat istoria modernă a genului. Ele ne apar, în contextul anului 1786 – când Mozart crease şi opera Idomeneo –, drept două imagini complementare, dacă nu contrastante, ale artistului capabil a opune o tonalitate luminoasă unei tonalităţi sumbre.
	Viaţa lui Richard Wagner este plină de valuri sentimentale şi afective, adevărate motive de inspiraţie pentru poetul şi compozitorul care a creat capodopere ale artei lirice romantice. Mereu în căutarea idealului, marele romantic asociază acest ideal cu imposibilul, ceea ce face, din perspectiva creaţiei, mai complicată – poate şi mai rodnică – existenţa sa, greu de comparat cu alte destine. Poate nici nu este necesar să parcurgem multiplele momente de efuziune sentimentală, mai mult sau mai puţin durabile, mai mult sau mai puţin profunde. Există însă câteva repere a căror influenţă o vom regăsi în operele sale, fapt ce dovedeşte implicarea lui Wagner în trăirile respective. Unul dintre acestea ar fi descoperirea sentimentului de iubire, care l-a făcut să se îndrăgostească, cu pasiune bântuită de gelozie, de actriţa Minna Planer, prima sa soţie. Este perioada luptei de afirmare artistică, perioada în care optează, dincolo de rezervele sale estetice, să dirijeze opere ale unor compozitori lipsiţi (după părerea lui) de interes artistic, precum Auber sau Meyerbeer. În aceste împrejurări, îl găsim colaborând cu câteva dintre teatrele germane de mai mică importanţă, situate la Magdeburg, Frankfurt, Tieplitz, Nürnberg. Momentul evocat se află marcat şi de dorinţa de a se face cunoscut cu unica Simfonie creată în primii ani de activitate, cântată la Gewandhaus din Leipzig. 
	În amintirile wagneriene, publicate mult mai târziu, descoperim unele impresii legate de relaţia sa cu Minna:
	Am petrecut la Dresda clipe fericite şi pline de nevinovăţie, tulburate uneori de gelozia mea, fără justificare de altfel. Era mai mult rezultatul firii mele, al modului în care mă temeam de trecut şi de viitor, ecou al unor dezamăgitoare experienţe anterioare. Excursiile la băile de la Schandau, cu Minna, rămân o amintire fermecătoare a acelor zile fericite.
	Compozitorul, sub impulsul sentimentelor, lucrează cu fervoare la prima sa operă reprezentată, Dragostea interzisă, inspirată de piesa lui Shakespeare Măsură pentru măsură. Între iubire şi muzică, Wagner pregăteşte premiera cu această operă a sa la Magdeburg. Totodată, plecarea Minnei la Berlin, invitată de un impresar pentru spectacole, va declanşa gelozia muzicianului, iar scrisorile sale o vor convinge să renunţe la tot. Minna se reîntoarce la Dresda, Richard o întâmpină plângând de bucurie, conducând-o acasă într-un veritabil marş triumfal. Depăşind orice obstacol, ca ofrandă adusă iubitei sale Wagner va termina pregătirile premierei în doar 10 zile, până la sfârşitul lunii martie. De abia în iunie 1836, după parcurgerea unei perioade furtunoase de elanuri, renunţări şi gelozii, are loc căsătoria cu Minna, singurul dar al tinerilor fiind încasările de la spectacolul dirijat de Wagner cu o seară înainte, Muta din Portici de Auber. În faţa unei asistenţe foarte numeroase, căsătoria se desfăşoară la Tragheimer Kirche din Königsberg.
	Preotul ne-a ţinut o predică lungă, din care nu am înţeles mare lucru – îşi aminteşte Wagner. Ne-a sfătuit să ne bazăm pe un prieten pe care nu îl cunoşteam încă… mai târziu mi-am dat seama că se referea la Iisus. Am avut viziunea viitorului vieţii mele, între două curente opuse; deasupra, atracţia spre soare, ca un vis, dedesubt, o inexplicabilă nelinişte.
	Într-adevăr, premoniţia s-a adeverit de-a lungul existenţei sale, prima dragoste, cea pentru Minna, având să se stingă sub focul unor pasiuni viitoare. Ce îl aştepta pe Wagner de-a lungul vieţii? Ne-am promis să nu căutăm alte răspunsuri în afara celor legate de capodoperele compozitorului. După aproape două decenii de la episodul povestit – Minna şi opera Dragostea interzisă –, Wagner, din varii cauze decurgând din atitudinile sale în viaţa socială, trăieşte un răstimp în Elveţia. La Zürich, cunoscând familia Wesendonck, va descoperi în armonioasa personalitate a Mathildei Wesendonck acea întrupare ideală a iubirii aşteptate îndelung – o iubire de îndată împărtăşită pe plan spiritual, capabilă să supraîncălzească exaltarea creatorului care compunea, pe atunci, prima parte din Inelul Nibelungului. Nici Minna, nici dr. Otho Wesendonck, soţul Mathildei, nu vor putea interveni în această vrajă, din care a izvorât, cu preţul a mari frământări şi suferinţe, superba povestire despre Tristan şi Isolda. La rândul ei, impresionată de Richard, frumoasa Mathilde scrie şi îi dăruieşte cinci poeme, gândite de ea special pentru cel iubit. Compozitorul creează pe aceste versuri, aproape instantaneu, cinci lieduri pentru soprană şi orchestră – astăzi celebre –, intitulate simbolic Îngerul, Visuri, Dureri, Nemişcare, În seră. Descoperim că două dintre acestea vor deveni ulterior nucleul unor momente cheie din Tristan şi Isolda, al cărei libret va fi desăvârşit de Wagner în vara anului l857. Înţelegând suferinţele ce vor decurge din această iubire, compozitorul se hotărăşte să provoace inevitabila despărţire, exprimată atât de dureros şi în capodopera sa.
	Să murim în noi înşine – îi scrie el Mathildei – transfiguraţi, purtând surâsul sacrificiului; în acest fel, nimeni nu va fi învins, iar noi am cunoscut victoria…
	Muzica din Tristan se iveşte, măreaţă şi tragică, mărturisind moartea prin suferinţă a celor doi îndrăgostiţi.
	Lucrez la Tristan – notează el într-un jurnal dedicat Mathildei. Ce muzică se iveşte! Aş putea să creez astfel cât va dura întreaga mea viaţă; veritabile minuni se supun voinţei mele. Nu vreau ca cineva să-mi vorbească despre vreun sfârşit. Dimpotrivă, aş dori să trăiesc veşnic în această muzică. Astfel vei fi cu mine veşnic…
	Iubirea aceasta inspiratoare se stinge în faţa imposibilului, însă Mathilde ştie că, asemenea unei legende, dragostea lui Richard va dăinui pentru totdeauna, chiar dacă ea îi va fi inaccesibilă. În durere şi suferinţă, în renunţare şi dăruire generoasă, această poveste rămâne pentru eternitate luminată de pagini cu muzică: mai întâi, cele cinci lieduri, mai apoi, opera Tristan şi Isolda… Dar ce era viaţa fără Mathilde?
	Ea este şi rămâne prima şi unica mea mare iubire – avea să mărturisească Wagner într-una dintre scrisorile sale. Ea a fost punctul culminant al vieţii mele. Timpul plin de angoasă, timpul frumos şi apăsător trăit în preajma ei, într-o mereu crescândă cuprindere a sentimentului pentru ea, cuprinde în el întreaga dulceaţă a existenţei mele.
	Într-un fel, Tristan a pierdut-o pe Isolda inimii sale, iar el, la rându-i, s-a pierdut în inima ei, fără nădejde. Şi, totuşi, cum deja ştim, destinul îi rezerva încă o mare dragoste…
	Chiar în perioada primelor întâlniri cu Mathilde, la Zürich, Wagner este vizitat de prietenul său, Franz Liszt. Era însoţit de dirijorul Hans von Bülow, cu care îşi căsătorise de curând fiica. Pe vremea aceea, Cosima Liszt nu-i făcuse o impresie deosebită, iar prietenia cu dirijorul Bülow se afla pe primul plan al realizării proiectelor de reprezentare a operelor wagneriene în teatrele germane. Mai târziu însă, într-o seară, la un concert dirijat de Bülow la Gewandhaus din Leipzig, Wagner are senzaţia că întreaga lume se rezumă la figura palidă a unei femei în doliu. Este aceeaşi Cosima, întristată că şi-a piedut de curând sora. Pentru ea, ca şi pentru Wagner, aceasta este clipa care desparte definitiv trecutul de viitor. Nu contează câte complicaţii se vor ivi din această dragoste fulgerătoare; Cosima are deja un copil, amândoi sunt căsătoriţi… Pentru Cosima,
	Ce simţeam noi era atât de serios şi de profund, încât numai bucuria de a ne revedea făcea să dispară orice perspectivă a situaţiilor penibile care ne înconjurau.
	Şi călătorul fără odihnă întrevede binecuvântarea deplinei înţelegeri în această întâlnire providenţială. Cosima îi dă încredere şi forţă, căci ea primeşte putere alegând să-i fie alături, lui, omul şi artistul pe care îl înţelege, îl admiră. Fiind în situaţia de a alege între comoditatea unei căsnicii fără sentiment şi pasiunea descoperită, ea optează pentru pasiune, chiar dacă aceasta presupune declanşarea unei drame. Primul lor copil, o fetiţă, se va numi Isolda – Wagner exorcizând astfel fantomele trecutului. Şi, odată cu trecerea în nefiinţă a Minnei, trecutul se îndepărtează în negura amintirilor lăsând să se întrevadă zorii viitorului: căsătoria cu Cosima. De data aceasta, Tetralogia îşi continuă marşul triumfal. Lângă cel ales, Cosima devine – aşa cum o va mărturisi mai târziu – martira fericirii sale. Va şti să-l sprijine, să-i ofere liniştea inspiratoare de care avea atâta nevoie prin periplul său de artist genial şi, după dispariţia lui, să creeze un adevărat cult wagnerian la Bayreuth, devenit templul artei wagneriene. Cosima, iubindu-l cu devoţiune, primeşte în dar semnele recunoştinţei. Nu trebuie să continuăm călătoria împreună cu eroii acestei iubiri. Este suficient să păstrăm, ca amintire simbolică, una dintre cele mai fericite clipe ale vieţii lor, aceea care i-a unit prin muzică şi sentiment. După naşterea fiului Siegfried – eroul Tetralogiei –, în lumina dimineţii, sub ferestrele camerei în care stătea Cosima, s-a auzit muzică. Wagner îi oferea, semn de iubire veşnică, o capodoperă: o muzică scrisă special pentru Cosima – celebra Siegfried Idyll. Mărturisea astfel că descoperise într-un târziu, bucuria de a fi fericit, bucuria de a fi înţeles. Viaţa se dovedise generoasă, căci puţini au parte de-a lungul timpului de o a treia şansă. Dar tot atât de adevărat este că puţini au dăruit omenirii o lume sonoră atât de fascinantă cum este cea imaginată de Richard Wagner.


