Liviu Marinescu1
Solistul și eternul său alter ego în muzica lui Anatol Vieru

În multe dintre lucrările concertante scrise de Anatol Vieru începând cu
anii ’50, solistul este adeseori susținut nu de ansamblul orchestral, ci de apariția
neașteptată a unui alter ego, înveșmântat sonor în hainele unui instrument care
reproduce gesturile și culorile timbrale ale actorului principal. Aceste înfățișări
temporare ale unor duble personaje se regăsesc atât în Concertul pentru flaut și
orchestră din 1958, cât și în Concertul pentru violoncel și orchestră din 1962, sau în
Concertul pentru clarinet și orchestră, compus în 1975. Relația dintre soliști și
aceste instrumente complementare, elevate temporar la un rang superior, se
materializează în variate ipostaze, în funcție de conținutul tematic al lucrărilor.
Dacă în Concertul pentru flaut celesta apare ca o voce în oglindă a solistului, în
Concertul pentru violoncel și orchestră fagotul și violoncelul se susțin reciproc
printr-un dialog constant al sincopelor. Cea mai originală reprezentare a acestui
concept se găsește în Concertul pentru clarinet, unde apariția unui lung fragment
solistic dedicat trompetei deschide posibilitatea unor interpretări de natură
suprarealistă. Actorul principal dispare pentru moment, însă prin conținutul
tematic similar, el se reîncarnează prin intermediul unui straniu Doppelgänger.
Încercări similare de a redefini rolul solistului în relația sa cu ansamblul
orchestral se regăsesc la mulți compozitori, rădăcinile acestor experimente
ajungând chiar până în secolul XVIII. Un exemplu bine cunoscut este Concertul
Italian de J.S. Bach, în care clavecinul cu două claviaturi joacă atât rolul solistului,
cât și al orchestrei. Revenind la secolul XX, observăm că evantaiul soluțiilor alese
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de compozitorii moderni se deschide mult mai larg, mai ales după cel de-al doilea
război mondial. În 1972 Ligeti scrie Dublul concert pentru flaut și oboi, o lucrare în
care ambele instrumente se ascund pentru lungi perioade într-o densă scriitură
texturală. Această ipostază radicală se află în antiteză cu funcția solistului-erou,
atât de des întâlnită în repertoriul secolelor XVIII și XIX. Printre alți compozitori
care au scris concerte duble în această perioadă se numără Luciano Berio, cu
Concertul pentru două piane și orchestră din 1973, urmat de Lutoslawski, prin
Concertul pentru harpă, oboi și orchestră din 1980.
Peste ocean, compozitorul american Elliott Carter a pus și el sub semnul
întrebării rolul șablonizat al solistului, așa după cum observa David Schiff într-un
volum publicat în anul 1983:

Fiecare dintre concertele lui Carter este un unic anti-concert subversiv. Carter
inversează statura eroică a concertului tradițional, pentru că, de fapt, soliștii săi
sunt anti-eroi.[...] Dublul concert prezintă o situație aparte. Augmentând
„Concertul pentru doua piane solo” de Stravinsky, el plasează soliștii împotriva
lor înșiși, și nu împotriva orchestrei.
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Spre sfârșitul secolului XX, cea mai interesantă relație dintre solist și
propria sa imagine, în oglindă, apare la Ligeti în Concertul pentru corn și orchestră
din 1999, în care un rol quasi-solistic este jucat de patru personaje similare,
reprezentate de patru corni naturali obligato.
Vieru este însă printre primii compozitori importanți după cel de-al doilea
război mondial care pun sub semnul întrebării tradiționala funcție eroică a
solistului. În contextul acestor scenarii componistice originale, de-a lungul cărora
soliștii dispar, se ascund, sau se detașează de ansamblu, Anatol Vieru propune o
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serie de noi roluri, ce multiplică sau metamorfozează postura tradițională a
solistului omnipotent. În cele trei concerte puse în discuție în acest studiu, Vieru
dezvoltă o largă panoramă de noi ipostaze sonore, atât în relația dintre actorul
principal și orchestră, cât și în dialogul solistului cu alte instrumente, ce își asumă
temporar roluri de alter ego.
În Concertul pentru flaut și orchestră, compus în perioada 1957-1958
pentru Alexandr Corneev, se pot observa numeroase similarități cu Muzica pentru
instrumente de coarde, percuție și celestă de Béla Bartók, atât în ceea ce privește
structura orchestrei, numărul mișcărilor, cât și în debutul polifonic, bazat pe o
scriitură melodică cromatică inversată. De-a lungul celor patru părți, Vieru
transformă scriitura serială într-una modală, în paralel cu desprinderea treptată a
flautului din ansamblul orchestral. Departe de Europa de Est, tot în aceeași
perioadă Igor Stravinsky termină baletul Agon, în care scriitura modală se
transformă treptat într-una serială. Iată deci, două lucrări scrise la șase ani după
moartea lui Schoenberg, în care dodecafonismul apare în mod pasager.
În concertul lui Vieru, flautul solo debutează cu un rol relativ neînsemnat,
imitativ, al vocii numărul patru dintr-un ricercar. Compozitorul reușește să
amalgameze în mod ingenios tradiția polifonică a barocului atât cu scriitura tipică
bartókiană (bazată pe cromatismul inversat do-si-do#), cât și cu tehnicile seriale
împrumutate de la Schoenberg (subiectul ricercarului este bazat pe patru grupuri
distincte de sunete: do-si-do#, si♭-re-la, mi-la♭-mi, sol-mi#-fa#). Analiza mai
detaliată a acestei serii de 12 sunete, pune în evidență și expansiunea treptată
către intervale cât mai extinse, o tehnică de compoziție dezvoltată mai intens de
Ligeti începând cu anii ’60.
Revenind la rolul solistului, intrarea flautului, o voce care pare să aibă un
rol secundar, se produce prin intermediul unui stretto. Încă de la începutul
concertului, solistul își asumă un rol cu multiple posibilități și valențe.

ex. 1, fragment din Concertul pentru flaut și orchestră, partea I

În partea a doua, intitulată „Toccata” vocea flautului este înveșmântată de
celestă, instrument care apare pentru prima oară cu un rol solistic. Pornind de la
unison, celesta se desprinde de flaut printr-o imitație augmentată, sugerând astfel
apariția unei duble identități.

ex.2, fragment din Concertul pentru flaut și orchestră, partea a II-a

Și aici se poate observa împreunarea organică a tradiției polifonice
baroce, cu scriitura cromatică inversată a lui Bartók și dodecafonismul lui
Schoenberg. Prin intermediul imitației augmentate, celesta creează imaginea unei
umbre distorsionate a flautului, un straniu dublu personaj sonor.
Imaginea în oglindă a flautului și a celestei se conturează mai clar în finalul
părții a treia, intitulată „Aria”, unde cele două instrumente se urmăresc reciproc
până în momentul sincronizării, într-un pasaj în cvarte și cvinte paralele.

ex.3, fragment din Concertul pentru flaut și orchestră, partea a III-a

Modelul debutului polifonic continuă și la Concertul pentru violoncel și
orchestră, compus în 1962, lucrare pentru care Vieru a primit în același an Premiul
Reginei Marie-José la Geneva.3 Prima audiție a acestui concert a avut loc în Elveția
avându-l ca solist pe Vladimir Orlov, urmată apoi de o altă importantă selecție în
ediția 1964 a Festivalului International George Enescu.4
Contextul în care această importantă lucrare a fost scrisă este complex.
Primul mare succes al lui Anatol Vieru în Europa de Vest, într-o perioadă în care
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curentul avangardist se dezvolta rapid, a adâncit în România conflictul dintre
generația tinerilor compozitori și liderii Uniunii Compozitorilor. Pe data de 11 mai
1964, în cadrul unei întâlniri concentrate asupra concertului instrumental în
creația contemporană, a fost audiată la Uniunea Compozitorilor o înregistrare a
acestui concert. După trei decenii, Octavian Lazăr Cosma consemna câteva dintre
concluziile acestor discuții, în volumul intitulat Universul Muzicii Românești:
În referatul secției, prezentat de M. Chiriac, după ce s-a făcut o incursiune în
universul literaturii concertante, inclusiv românești, s-a lansat întrebarea: care
sunt particularitățile concertelor semnate de compozitorii noștri? Succint, acestea
ar fi prezența virtualităților muzicii populare, sub forma de citat sau în spiritul
acesteia. De aici se extrag particularități și inflexiuni modale, ca și procedee ale
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tarafului lăutăresc.

În septembrie 1964, Viorel Cosma readucea și el în discuție folclorul, într-o
cronică publicată în revista Apărarea Patriei după interpretarea lui Vladimir Orlov
din cadrul Festivalului George Enescu:

Violoncelistul a interpretat cu aceeași siguranță și talent dificila lucrare a lui
Anatol Vieru, conlucrând perfect cu orchestra condusă de Zubin Mehta.
Oaspetele indian a vădit un simț remarcabil în tălmăcirea creației românești,
finalul concertului respirând parfumul folcloric nealterat de artificii sonore
6

inutile.
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Consemnarea laconică din Apărarea Patriei se deosebește radical de
cronica extinsă scrisă de muzicologul american Irving Lowens în cea mai veche
publicație muzicală academică de peste ocean:

Opinia mea deosebit de pozitivă despre acest concert nu se bazează doar pe
interpretarea la care am asistat în București; din fericire, am reușit să obțin o
înregistrare, pe care am ascultat-o cu o crescândă admirație de-a lungul
ultimelor luni. În consecință, pot să afirm că această lucrare este o capodoperă.
[...] Vieru este sobru, intens, dificil și subtil. Putem descoperi în muzica sa
elemente la fel de violent-explozive sau intens-lirice ca și în muzica lui Bartók sau
Webern (doi compozitori cu care se aseamană), însă maniera cu care Vieru
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combină aceste elemente este extrem de originală.

După studiile de la Moscova cu Haciaturian, Anatol Vieru s-a reîntors la
București într-o postură și pe o poziție relativ privilegiată. Nu putem ignora însă
diferența radicală dintre impresiile celor doi importanți muzicologi din România și
Statele Unite ale Americii, precum și conflictul dintre generații. Deși elemente
modale apar în partea a doua a acestui concert, Anatol Vieru se afla deja departe
de aceste preocupări pentru folclorism, intens promovate de membrii marcanți ai
Uniunii Compozitorilor.
Concertul debutează cu o quasi-fugă în care subiectul este introdus de
fagot, urmat apoi de răspunsul violoncelului. Paralela fagot-violoncel, pe care o
cunoaștem încă de la simfoniile clasicismului vienez reapare iată la Vieru, într-o
nouă ipostază. Privit prin prisma tradiționalei relații dux-comes, lider-discipol,
tipică formelor polifonice imitative, violoncelul își asumă aici un rol secundar,
imitativ. Ca și în cazul Concertului pentru flaut și orchestră, actorul-solist nu are un
rol foarte vizibil la începutul lucrării.
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ex.4, fragment din Concertul pentru violoncel și orchestră, partea I

În partea a doua, transformarea timbrală a violoncelului capătă nuanțe
suprarealiste, atunci când vocea solistului se desprinde treptat din țesătura
orchestrei, până când este în cele din urmă înveșmântată de flaut, și mai apoi de
celestă. Pentru un scurt moment, se creează aici impresia apariției unui misterios
alter ego.

ex.5, fragment din Concertul pentru violoncel și orchestră, partea a II-a

Interesul compozitorului pentru rescrierea relației solist-ansamblu se
regăsește în mai multe lucrări din această perioadă, după cum remarca și Laura
Manolache într-un volum ce desenează portretele a șase compozitori români,
publicat în 2002:

„Clepsidra I” (1968-1969) a fost compusă pentru Festivalul de la Donaueschingen,
la cererea domnului dr. Strobel. Acesta ar fi vrut un concert cu solist, dar autorul
ajunsese la saturație în genul concertant, cu atât mai mult cu cât „Muzeu
Muzical” era și el tot o rămurică a genului. A imaginat atunci „Clepsidra I”, care
este în felul ei un anticoncert. De ce? Fiindcă și aici există un solist, o trompetă, cu
apariții vizibile, puternice, chiar ostentative, dar al cărei rol este... neesențial.
Substanța piesei stă în pânza orchestrei, cvasi murmurată în pianissimo.
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Poziția unică a solistului în Clepsidra I a fost remarcată și de Valentina
Sandu-Dediu, care a pus în discuție o posibilă paralelă cu o altă importantă lucrare
a secolului XX:

[Partitura conține un] solo de trompetă compus din 12 secțiuni (câte una
corespunzătoare unei efemeride), care subliniază ideea de anti-concert, adică
acest „personaj” are apariții puternice, dar ne-esențiale. Exista aici afinități
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puternice cu „Întrebarea fără răspuns” a lui Ives.

Trompeta cu rol solistic reapare la Vieru după câțiva ani într-o altă lucrare
concertantă, dedicată clarinetului, în care regăsim în ansamblul orchestral și
chitara electrică, un instrument rar întâlnit în concertele scrise în această
perioadă. După mai mult de un deceniu de la dezbaterea organizată de Uniunea
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Compozitorilor asupra lucrărilor concertante, folclorul și muzica tarafului lăutăresc
par să-și fi pierdut în mod permanent relevanța.
Compus în 1975 pentru Aurelian-Octav Popa și Mario di Bonaventura,
Concertul pentru clarinet și orchestră prezintă cel mai convingător exemplu al
teoriei dublului personaj. După o serie de fragmente susținute în care clarinetul
este plasat într-un registru foarte înalt, dispariția lui este înlocuită de un lung solo
al trompetei cu surdină, instrument ce debutează într-un registru în care culoarea
timbrală nu este bine conturată.
Actorul principal, clarinetul, și al său straniu Doppelgänger, trompeta cu
surdină, se reunesc în cele din urmă într-un lung dublu pasaj solistic. Cele două
instrumente se urmăresc și în cele din urmă se confundă unul cu celelalt, prin
intermediul unei ingenioase scriituri bazate pe sferturi de ton.

ex.6, fragment din Concertul pentru clarinet și orchestră

Cele trei concerte care fac obiectul acestui studiu confirmă intenția lui
Anatol Vieru de a redesena rolul tradițional al solistului-erou, aflat acum în
perioada de vârf a modernismului muzical. Eternul alter ego al solistului reapare
periodic, înveșmântat în costume și jucând roluri ce deschid calea unor
interpretări cu multiple semnificații de natură filozofică. Regăsim în aceste trei
lucrări multe din tehnicile dezvoltate de compozitorii moderni, dar mai ales
intenția de a crea un solist cu adâncime, multidimensionat, ce pune numeroase
semne de întrebare în dialogul cu propria sa identitate.

