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O NOUĂ CARTE DESPRE SCHUMANN? 

Ce ştim, la suprafaţă, despre Robert Schumann? La o privire de 
ansamblu, ne vin în minte interesul pentru muzica sa, revigorată 
în aceşti ani graţie unor comemorări – în 2005 la împlinirea  
a 150 de ani de la moarte, iar în 2010, la cei 200 de ani de la 
naştere –, dar şi dualitatea personalităţii sale de artist romantic, 
manifestată în pasiunea sa pentru literatură şi muzică, în iposta-
zele sale artistice de Eusebius şi Florestan, în mixtura ingenioasă 
între fantezie şi raţiune. Apoi sunt detaliile biografice, precum 
căsătoria cu peripeţii cu celebra pianistă a epocii, Clara Wieck, 
prietenia cu mai tânărul Johannes Brahms sau tragicul destin care 
pare a fi legat de imaginea ardentă a artistului romantic, şi anume 
nebunia provenită din boala secolului, sifilisul. 

Putem afla însă mult mai multe, fără a avea pretenţia că îl 
cunoaştem pe Robert Schumann cu acurateţe. Aşa cum se exprima 
sugestiv unul dintre ultimii monografi ai muzicianului, John Daverio, 
gustul pentru Schumann îl dezvolţi mai greu, îl descoperi mai 
încet, precum caviarul... Putem vorbi despre natura sa pasionată şi 
generoasă, lirică şi depresivă, despre paginile minunate din 
muzica de pian, din lieduri sau din alte piese, inegale ca valoare, 
din simfonii şi genuri vocal-simfonice. Cunoaştem „miturile” 
frecvente: că se pricepe mai bine la forme mici sau că descoperim 
semne ale bolii târzii în creaţia sa timpurie. Unii s-au străduit, cu 
succes, să le demoleze ; alţii, c are iubesc literatura, îi percep cu 
mare încântare muzica, dat fiind că el este, probabil, primul 
compozitor care priveşte actul componistic ca pe unul literar. În 
plus, interferenţele între viaţă şi artă sunt, în cazul său, mai eloc-
vente decât la oricare alt compozitor al secolului XIX, muzica 
devenind confesiune autobiografică. 

Muzicologii europeni şi americani s-au tot întrebat la ce bun o 
nouă monografie despre Schumann, când cel mai potrivit a scris-o 
compozitorul însuşi. Mulţi au păşit pe urmele jurnalelor sale, ale 
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notelor de călătorie, ale însemnărilor casnice şi de căsnicie scrise 
împreună cu Clara. Însă toate acestea sunt mai puţin cunoscute în 
literatura românească. Desigur, posteritatea a interpretat în fel şi 
chip acele jurnale. Există de pildă autori americani care insistă, în 
aşa-numitele „psiho-biografii”, asupra episoadelor „homosexuale”, 
evident fără să priceapă că spiritul romantismului german vorbea 
liber despre prieteniile strânse între bărbaţi, nici pomeneală  
de vreo conotaţie erotică! În orice caz, fiecare biograf al lui 
Schumann a putut să interpreteze – cine ştie cât de corect sau de 
eronat ? – înseşi confidenţele scrise de compozitor sau schiţele 
sale de compoziţie.  

Muzicienilor şi editorilor germani le datorăm posibilitatea de a 
analiza procesul componistic prin prisma manuscriselor. S-au editat 
toate, şi pe marginea lor s-a discutat, profesionist, tipul de travaliu 
componistic: elaborarea dezvoltătoare a formelor combinată cu 
improvizaţia pianistică, momentele de inspiraţie şi repeziciune a 
elaborării sau revenirea temeinică asupra unor structuri etc.  

Chiar şi muzicologia românească (atât de lipsită de traduceri) 
cuprinde o monografie despre Schumann, semnată de Eugenia 
Ionescu şi publicată în 1962. Este o carte serioasă – cu doar câteva 
pasaje în spirit socialist, fără de care volumul nu ar fi putut fi 
tipărit pe atunci –, care sintetizează scrieri importante despre 
compozitorul german şi la care am apelat cu toţii atunci când am 
dorit să aflăm detalii biografice sau unele repere analitice ale 
creaţiei schumanniene.  

Generaţia romantică în care Schumann se include vine la scurt 
interval după romanticii timpurii, Franz Schubert şi Karl Maria 
von Weber. Este aceea în care, pe de o parte, spiritul epocii se 
exprimă culminant, iar pe de altă parte, încă se simte puterea 
moştenirii clasice. Frédéric Chopin, Franz Liszt, Hector Berlioz, 
Felix Mendelssohn-Bartholdy, Robert Schumann ies în prim-planul 
vieţii muzicale în jurul anului 1830. În muzica fiecăruia oscilează 
diferit balanţa între clasic şi romantic, la Schumann cumulându-se 
mereu, cu accente diverse, elemente subiective şi obiective. Unii 
dintre biografii săi au caracterizat drept subiectivă, romantică, 
prima perioadă creatoare, şi obiectivă, clasică, cea de-a doua, 
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liedurile din 1840 făcând trecerea de la una spre cealaltă.1 De 
fapt, este mai just să observi permanent, şi în tinereţea, şi la maturi-
tatea compozitorului, mixtura între cele două atitudini stilistice.  

La Schumann, clasificările categorice nu-şi au rostul, nu există 
neapărat „faze” componistice, ci transformări ale unor concepte 
unitare. Chiar dacă scria preponderent pentru pian în anii ’30, se 
preocupa în paralel şi de descifrarea tehnicilor stilului orchestral. 
Un exemplu elocvent în acest sens sunt Studiile simfonice op. 13 
sau Fantezia op. 17, care reflectă o scriitură orchestrală sugerată 
de pian. Şi mai târziu, în simfonii, se vor face uneori aluzii la 
pagini pianistice. Interferenţe şi suprapuneri de asemenea noţiuni 
stilistice sunt permanente ; caietele de schiţe pot funcţiona 
drept jurnale, iar pagini de jurnal pot deveni cronici muzicale 
publicate. Ambiguitatea traversează chiar şi încadrarea unor 
genuri muzicale. De exemplu, Albumul pentru tineret op. 68 şi 
Kinderszenen op. 15 nu pot fi clasificate numai drept muzică 
pentru copii sau „Hausmusik”, deoarece miniaturile din Album 
sunt integrate în viaţa de concert : unele pot fi cântate de copii, 
altele se adresează unor „copii mai în vârstă”, iar naivitatea copilă-
rească din Kinderszenen este evident construită, rafinată, evocată.  

Muzica schumanniană a fost descrisă în fel şi chip: Liszt găseşte 
argumente pentru modernitatea şi afilierea lui Schumann la „noii 
germani” (grupare de avangardă a muzicii romantice, alcătuită în 
principal din Liszt şi Wagner), graţie programatismului pieselor 
pentru pian, Scenelor după Faust şi statutului său de poet al 
sunetelor („Tondichter”) ; alţii, dimpotrivă, subliniază clasicitatea 
din piesele contrapunctice – Fugile pentru pian ale anilor ’40, 
inclusiv cele pe numele BACH. Toate acestea, în opinia lui John 
Daverio, nu arată decât complexitatea unui profil artistic: 

Faptul că aproape fiecare faţetă a creaţiei lui Schumann 
poate fi considerată drept cea decisivă nu este atât de 
deconcertant pe cât ar părea la o primă vedere. Pur şi 
simplu, înseamnă că muzicianul reprezenta mai multe 
lucruri: un progresist, un poet al sunetelor, un intelectual 

                                                 
1 O asemenea împărţire datează încă din scrierile de secol XIX, la Franz Brendel. 
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burghez, un clasicist, un iubitor al bizarului şi enigma-
ticului. Mai înseamnă şi că nu un gen unic a stat în centrul 
evoluţiei sale. De fapt, el era un maestru al transformării 
unui gen în altul, fără ca noi să putem preciza unde se 
termină unul şi unde începe altul.2 

                                                 
2 John Daverio, Robert Schumann. Herald of a „New Poetic Age”, New York 
Oxford, Oxford University Press, 1997, pag. 19. 
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FRAGMENTE ROMANTICE DESPRE  
ROBERT SCHUMANN 

Nu-mi plac oamenii a căror 
viaţă nu este în concordanţă 
cu opera lor. 

Robert Schumann 

Începuturi la Zwickau 
Robert Schumann, al cincilea şi ultimul copil al Johannei 
Christiana (născută Schnabel) şi al lui August Schumann, s-a 
născut pe 8 iunie 1810, la Zwickau. Dacă talentul muzical l-a 
moştenit probabil de la mama sa, care nu cânta la vreun instrument, 
dar era recunoscută pentru simţul muzical, pasiunea pentru litera-
tură vine pe linie paternă. Tatăl (1773 –1826), librar şi editor, 
redacta romane, câştigându-şi un renume regional ca traducător 
din autori de limbă engleză, precum Walter Scott şi Byron. În 
1807, prin librăria pe care o conduce alături de fratele său, 
începe să promoveze, în format de buzunar, titluri destinate 
educaţiei generale, precum şi lucrări din clasici ai literaturii 
universale. Fiii săi mai vârstnici18 – Eduard (născut în 1799), Carl 
(născut în 1801) şi Julius (născut în 1805) – îi vor continua 
munca, rămânând în domeniul editorial. Era previzibil ca şi cel 
mai tânăr dintre copii, Robert, să pornească pe acelaşi drum.  

Remarcabil este faptul că tatăl sprijină şi înclinaţiile muzicale ale 
mezinului său, nu doar pe acelea literare. Îi cumpără un pian, 
ascultă cu plăcere exerciţiile zilnice la instrument, se străduieşte 
chiar – din păcate fără succes – să i-l aducă pe Carl Maria von 
Weber ca profesor. Ulterior, Robert va mărturisi că a fost 
înconjurat de cea mai atentă şi caldă atitudine familială.  

În adolescenţă, Robert a scris nu doar compoziţii, dar şi eseuri, 
poezii, fragmente de roman, influenţat de modelul său literar, 

                                                 
18 A mai existat o soră, Emilie, născută în 1796, care s-a sinucis, probabil, la 
vârsta de 19 ani. 



 31 

scriitorul romantic Jean Paul (Johann Paul Friedrich Richter) şi de 
romanele acestuia, Titan şi Flegeljahre. S-au păstrat în jurnalele 
sale referiri la proiectul unui Psalm pentru soprană şi alto, la 
proiectul unei uverturi, al unui cor. Pe de altă parte, eforturile 
literare sunt semnate cu pseudonimul „Skülander” şi se soldează 
cu poeme, fragmente dramatice, traduceri metrice din versuri 
latine şi greceşti, eseuri şi pagini critice. Ca pianist, debutează în 
1821 şi 1822, interpretând seturi de variaţiuni pentru pian (unele 
la patru mâini) scrise de virtuozii timpului: Pleyel, Cramer, Ries, 
Moscheles şi Weber. Este evident faptul că asimilează o cultură 
de tip enciclopedic, la care vor contribui cele peste 600 de titluri 
literare şi politice, citite, probabil, în adolescenţă. 

În 1826 se stinge din viaţă – se pare că din cauza unei afecţiuni 
nervoase – August Schumann, în vârstă de 53 de ani. Lasă familiei 
o mică avere, partea lui Robert fiind administrată de tutorele său, 
negustorul Gottlob Rudel. Între timp, la şcoală beneficiază de o 
educaţie completă şi excelează la limbile studiate – latina, greaca, 
franceza. Până în 1828, studiile muzicale rămân mai degrabă la 
un nivel de diletantism, dat fiind că Robert cânta mai bine la pian 
decât profesorul său, organistul din Zwickau, J.G. Kuntsch, iar 
acesta îi recomanda studiul individual. Încearcă atunci să frecven-
teze des concertele, să citească multă muzică din partituri, din 
reducţii de pian ale repertoriului orchestral. Dubla sa înzestrare îl 
ghidează să înfiinţeze o orchestră a şcolii, dar şi o asociaţie 
literară („Litterarischer Verein”), în care citea pe roluri, alături de 
colegi, diverse opere, cum ar fi drame de Friedrich Schiller. Ia 
aceste activităţi în serios, aşa cum se şi vede din statutul asociaţiei, 
în care prevăzuse că râsul fără rost din timpul şedinţelor de 
lectură va fi pedepsit prin amenzi. 

Robert Schumann absolvă bacalaureatul cu distincţia „omnino 
dignus“ – a doua ca importanţă – şi se va înscrie la Universitatea din 
Leipzig, în 29 martie 1828, ca student la drept, pentru a urma 
sfaturile mamei şi ale tutorelui. Din multiplele sale proiecte 
componistice până în acel moment, s-au păstrat doar 13 lieduri pe 
texte de Kerner, Byron, Ernst Schulze, J.G. Jacobi şi Schumann însuşi 
(scrise în verile anilor 1827 şi 1828), probabil inspirate de o tânără 
cântăreaţă, Agnes Carus, cu opt ani mai mare. De la forme simple, 
strofice până la configuraţii complexe, aceste lieduri arată deja un 
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nivel convingător de măiestrie a scriiturii şi, mai mult decât atât, 
corespund idealului tânărului compozitor, acela de a întruchipa 
într-o singură persoană poetul şi muzicianul. Tot aici găsim un 
adevărat depozit de idei pentru piesele de pian ale următoarei 
decade: Intermezzi op. 4, Sonatele op. 11 şi op. 22. 

Studiile de drept la Leipzig 
Tânărul student este impresionat pe bună dreptate de oraşul 
Leipzig, pe atunci cu vreo 41 000 de locuitori, a doua aşezare ca 
mărime din Saxonia după Dresda. Oraş al expoziţiilor, al libră-
riilor şi editurilor celebre care îşi aveau aici sediul – „Brockhaus”, 
„Reclam”, „Breitkopf und Härtel” –, Leipzig este şi un centru 
muzical intens. Orchestra Gewandhaus îl atrage adesea pe 
Schumann în sala de concert şi, în general, activitatea sa se împarte 
între muzică, scris şi citit – după cum aflăm din corespondenţa cu 
mama sa. Participă la cursurile de filosofie, iar uneori leneveşte 
„liric” acasă, în pijama. Nu prea calcă prin sălile prelegerilor de 
drept, fapt pentru care îl mustră conştiinţa: 

Mă trece un fior rece, când mă gândesc ce se va alege  
de mine.  

Sau:  

Vreau să fiu slab, şi nu trebuie. Dacă omul doar vrea, 
atunci el poate TOTUL.19 

Astfel de însemnări din jurnal dezvăluie fără echivoc deriva 
temporară în care tânărul simte că se află. În schimb, continuă să 
se afunde în literatura lui Jean Paul şi în stilul inconfundabil, plin 
de metafore extravagante, digresiuni fantastice, sclipiri de umor şi 
caractere antitetice. 

Descoperă un alt model: muzica lui Franz Schubert, pe care o 
aseamănă cu proza lui Jean Paul datorită  

(…) neobişnuitei conexiuni psihologice între idei; (…) când cânt 
Schubert, e ca şi cum aş citi un roman compus de Jean Paul.20  

                                                 
19 http://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Schumann, accesat pe 1 septembrie 2009. 
20 John Daverio, op. cit., pag. 48. 
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Polonezele şi Variaţiunile pentru pian ale lui Schubert devin 
punct de pornire pentru propriile Poloneze (din august-septem-
brie 1828) şi pentru alte lucrări pianistice la două sau patru 
mâini. Spiritul Schubertiadelor îl cuprinde şi pe Schumann, care 
organizează până prin 1829 un cvartet cu pian pentru a citi şi, 
pur şi simplu, a „face” muzică de cameră, el însuşi schiţând 
partituri pentru acest ansamblu. 

Viaţa i se va schimba însă radical odată cu întâlnirea cu Friedrich 
Wieck (1785 – 1873), muzicianul care asista la seratele camerale 
iniţiate de Robert. După ce se dedicase iniţial studiului teologiei, 
Wieck şi-a câştigat un renume de profesor de pian neconven-
ţional. Concepţia sa de a îmbina studiul practic la pian cu educaţia 
muzicală teoretică nu este doar experimentată, ci şi urmată cu 
succes de fiica sa, Clara. Robert Schumann se hotărăşte să-l 
solicite pe Wieck pentru a-l îndruma, deşi îi lipsesc fundamentele 
muzicale în tehnica pianistică şi în cea componistică. (Se strădu-
ieşte de pildă să „stăpânească” Studiile şi Concertul în la minor 
de Johann Nepomuk Hummel.) Din cauza acestor hiatusuri, 
Schumann se jenează faţă de Wieck, pedagogul aspru şi pretenţios, 
îşi tot cere scuze şi sfârşeşte prin a nu-l mai frecventa.  

La Heidelberg 
La insistenţele familiei, Robert încearcă să rezolve problema 
studiilor de drept, plecând pentru două semestre la Heidelberg. 
După ce se înmatriculează în 30 iulie 1829, plănuieşte o călă-
torie prin Elveţia şi Italia, de unde se va întoarce spre finalul lui 
octombrie. Încântat de operele lui Rossini şi de belcantoul 
sopranei Giuditta Pasta, îi va scrie lui Wieck:  

(…) nu poţi avea o imagine a muzicii italiene fără să o 
asculţi sub cerul italian.21 

Odată revenit în paşnicul Heidelberg, tânărul student la drept nu prea 
frecventează cursurile, însă se lansează activ în multiple activităţi 
muzicale. Dintre profesorii săi, îl preferă pe juristul A.F.J. Thibaut, 

                                                 
21 John Daverio, op. cit., pag. 57. 
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evident graţie înclinaţiilor muzicale ale acestuia (Thibaut obiş-
nuia să organizeze în casa lui serate cu lucrări din Palestrina şi 
Händel). Mai mult, este autorul volumului Über Reinheit der 
Tonkunst („Despre puritatea artei sunetelor”, 1825), asupra căruia 
Schumann probabil că s-a aplecat cu infinit mai multă pasiune 
decât asupra scrierilor de jurisprudenţă. De asemenea, îşi găseşte 
un partener în Anton Töpken, cu care cântă repertoriu de pian la 
patru mâini şi experimentează un dispozitiv mecanic de întărire a 
degetelor (acela care se pare că stă la originea celebrei sale 
„crampe”, care-i va afecta, în viitorul apropiat, cariera solistică).  

Dă recitaluri, începe să compună muzică pentru pian, se autoana-
lizează în jurnal drept la fel de talentat şi în muzică, şi în poezie, 
dar nu un „geniu” muzical (ideea de geniu fiind asociată cu inge-
niozitatea). Partiturile care datează din această perioadă reflectă 
evident mediul înconjurător, propice practicării muzicii, dar şi 
fascinaţia tânărului pentru virtuozitatea pianistică din contempo-
raneitatea sa sau pentru cea a violonistului-vrăjitor Paganini, pe 
care îl ascultase într-un recital din aprilie 1830. La Heidelberg 
descoperă de fapt fundamentul istoric al muzicii ca artă şi practică, 
dar şi posibilităţile poetice ale virtuozităţii instrumentale. Piese 
scurte, variaţiuni, schiţa unui concert de pian în fa major, toate se 
vor regăsi în lucrări ceva mai târzii. Din vara lui 1830 datează şi 
primele idei pentru ceea ce va deveni opusul 1 schumannian: 
Variaţiunile Abegg.  

Prin iulie 1830, începe să o pregătească în scrisori pe mama sa 
pentru decizia de a se dedica studiului muzicii. Îngrijorată, 
Johanna Schumann îi cere sfatul lui Wieck. În opinia acestuia, 
Robert ar fi trebuit să înceapă studiul pianului cu 10 ani mai 
devreme pentru a putea să-şi câştige existenţa din meseria de 
pianist. Dar îi răspunde totuşi doamnei Schumann cu promi-
siunea de a-l forma pe Robert în trei ani, în aşa fel, încât să 
ajungă mai inspirat ca Ignaz Moscheles şi mai strălucitor ca 
Johann Nepomuk Hummel (pianiştii în vogă ai vremii). Pune 
totuşi condiţia ca viitorul său elev să-şi domolească fantezia 
nestăvilită şi atitudinea fluctuantă, pentru a se disciplina şi a 
participa cu regularitate la lecţiile sale. De fapt, profesorul strict 
pune mai multe condiţii, precis formulate, care merită reproduse 
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aici pentru a avea o imagine sugestivă asupra ideilor pedagogice 
ale vremii. Oricât de puţin prietenos ar fi fost Wieck cu Schumann, 
nu trebuie să minimalizăm calităţile sale pedagogice, exprimate 
în produsul său cel mai de succes, Clara. Aşadar, tânărul trebuie 
să urmărească o mai mare precizie şi acurateţe la pian, să ia lecţii 
zilnice cu Wieck timp de un an, să fie pregătit să-şi suplimenteze 
veniturile dând lecţii particulare, să studieze cu un profesor ales 
de Wieck teoria muzicii, ale cărei reguli puteau ordona fantezia 
sa fără rost, să consimtă să fie evaluat după o perioadă de 
încercare de şase luni.22 

Plin de speranţe şi optimism, tânărul revine la Leipzig şi se mută, 
în toamnă, într-o cameră a casei Wieck. 

Din nou Leipzig: începutul şi timpuriul  
sfârşit al carierei de pianist 
Marea ambiţie de a deveni pianist şi pasiunea pentru muzică i-au 
dat motive serioase lui Schumann să studieze enorm. Exagerează 
chiar, abuzând de acel dispozitiv mecanic care putea da inde-
pendenţă şi forţă egală tuturor degetelor de la o mână (îl deranja, 
de pildă, slăbiciunea degetului patru, inelarul, considerându-l 
insuficient de mobil). Exersează nopţile, experimentând dispozitivul 
cu mâna dreaptă (în ciuda opoziţiei manifestate de profesorul 
său), până ajunge să-şi provoace o crampă care-i va afecta 
definitiv motorica întregii mâini. Degetul trei de la mâna dreaptă 
înţepeneşte progresiv, şi niciun remediu naturist sau homeopat la 
care recurge nu-i va reda mobilitatea iniţială. Cariera de pianist 
fiind astfel compromisă, muzicianul se va concentra asupra 
asimilării tehnicilor de compoziţie, deocamdată aproape exclusiv 
în domeniul pieselor pentru pian. 

Oricum, Wieck pare să-l fi dezamăgit oarecum, concentrându-se 
în special asupra carierei pianistice a propriei fiice, Clara. Robert 
se gândeşte la un moment dat să plece la Weimar, pentru a studia 

                                                 
22 Vezi Eismann, Georg, Robert Schumann: Bin Quellenwerk über sein Leben und 
Schaffen, 2 volume, Leipzig: Breitkopf & Hartel, 1956, citat de Daverio în op. cit., 
pag. 62. 
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