CONCERTELE LUI BELA BARTOK LA BRAŞOV
ŞI SFINTU GHEORGHE
CONSTANTIN CATRINA

Deceniul al treilea al impunătorului secol XX, se înregistrează î n
cartea de aur a vieţii artistice braşovene prin succesiunea unor remar
cabile evenimente culturale, patronate de societăţi (reuniuni) de aleasă
tradiţie, de personalităţi staornice climatului elevat al muzicii.
Rem arcăm în cronica acestui început de deceniu opţiunea braşove
nilor pentru manifestările muzicale în general şi ale muzicii de cameră
în sp9cial 1. Prezenţa unor nume angajate pe podiumul artei interpreta
tive naţionale şi internaţionale, proiectează cu per s e v erenţă oraşul de la
poalele Tîmpei, către acel Salzburg românesc, dorit cu atîta stăruinţă de
Tiberiu Brediceanu.

Bar-t6k BtHa.
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Anul 1921. Societatea filarmonică, sub bagheta lui Paul R ich ter dă
aripi Simfoniei a IX-a de Beethoven, în 1922, Sim fonia a III-a de Johan
nes Brahms. In acelaşi ti m p înregistrăm c olab orarea orchestrei cu artişti
de renume mondial ca R ichard Strauss (1921), Felix von Weingartner
şj_ Gorge Enescu în 1923 ; remarcabile recitaluri între care cel al pia
nistului Karl Straube (1921), B e la Bartok în 1924 şi 1927, Victor Bicke
rich, care în 18 aprilie 1924, îndeplineşte o datorie scumpă muzicienilor
braşoveni, dînd prim a audiţie pe ţară a Pasiunii după Matei de I. S.
Bach 2•
Părtaşe aceloraşi împliniri, cu greutăţi însă, datorate lipsei de înţe
legere din par t ea oficialităţilor vremii, reuniunile co rale român eşti,
maghiare şi germ an e se al ătură cu consecvenţă şuvo i ul u i muzical local.
Reuniunea română de gimnastică şi cîntări, Magyar Dalarda, Manner
gesangverein şi Lieder Kranz, Societatea muzicală "Armonia", alături de

t ru p e le de operetă de la Cluj şi Bucureşti, împlin es c un stăruij:or interes
p en tru muzică al br aşo v enilor.
In acest clim at propice muzicii culte, prezenţa lui Bartok la Braşov
însemna şi o încununare a dăruirii sale faţă de folclorul românesc,
acţiun e ce îi crease interpretului şi compozitorului o unanimă preţuire .
De remarcat că, încă din 1910, Bela Bartok se destăinuie compozi
t oru l ui român D. G. Kir i a c cu priv ire la perspectivele de cercetare ale
folclorului românesc : "De vreo 4 sau 5 ani studiez folclorul ţării noastre,
colecţionînd cîntece populare. După ce am cule s multe melodii maghiare
şi sl o v ac e , am început să caut cîntece populare rom âneş ti din Ardea l:
dintre acestea am găsit aproape 400 prin împre j urimile Beiuşului (Bihor )
şl cea 200 în di f erit e alte regiuni. La început aveam ca înso ţitor un stu
dent român, care îmi nota textele. Acum însă am ajuns să le pot nota
singur, şi cred că în ceea ce priveşte pronunţarea populară, o fac mu l t
mai e x act ; - însoţitorul meu schimbînd de multe ori expresia (aşa cum
fac persoanele care vor, cu orice preţ să cor ecte ze poporul !).
Deoarece cunosc corurile dv. mixte şi cum presupun că sîn teţi sin
gurul în România care vă ocupaţi ca un ade vărat artist de muzică popu
lară, vă trim it alăturat o selecţie din co l ecţia mea bihoreană. Aş ceda
be nevol unei bibliote ci publice din Buc ureşti întreaga mea colecţie româ
nească, precum şi ceea ce voi mai culege. Poate că ar fi pos ibilă şi
pu bl i car ea ei în colaborare cu un filolog român.
Trebuie să remarc că eu fac întreaga mea colecţie pen tr u muzeul
et n ografic din Budapesta, care îmi suportă cheltuielile de deplasare, şi
că fol osesc la colecţionare fonograful (mai întîi notez melodia şi textul,
apoi v erific - ca să zic aşa - notaţia cu înregistrarea). Cred că este
destul de important să se facă fonograme după cîntecele populare deoa
rece - după cum ştii - există alunecări de intonaţie şi " rubato " -uri
care nu pot fi notate exact.
Dacă Ac ademi a de Ştiinţe din Buc ureşti ar acorda o oarecare impor
tanţă acestor fonogr am e, eu aş înregistra toate cîntecele de două ori :
o dată pentru Budapesta şi o dată pentru Bucureşti. Dar în acest caz
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ar trebui să fie suportate in p ă rţi egale d e
Bucureşti ( actualmente î nt reag a sumă est e
suportată n um a i de muzeul n ostru ) . Asta nu costă mult, deoarece pen tr u
înregistrarea unui cilindru care c uprin de 2 cîntece (fie ca re cu 2 st rof e)
se cheltuiesc aproximativ 1,50 fr. La aceasta m ai trebuie să se ada uge
;)reţul un ui cilindru (1,10 fr . ) - suma totală ar fi deci de 1,85 fr. de
ci:leltuielile de î nr eg i st rare
muzeele din Budapesta şi

melodie [?]" 3.

Re::eptiv la cele propuse de Bel a Bartok, apreciind cu autori tate
de la Bu dape sta , D. G.
Academia Română, să i a
următoarea hotărîre :
valoarea culegerilor în t re p r i nse de mu zi c i anu l
Kiriac dă curs intervenţiei acestuia şi determină
"Domnule

Profesor,

Nr. III/7129 de la 1 iun ie 19 1 0 vi s -a adus la
apr obat propunerea ce i-aţi făcut din partea
Dlui B. B art ok , de la Conservatorul d e muzică din Budapesta, de a
publica cîntecele şi ariile popu l are r omâ ne şti culese din Bihor, sub rezer
vă de a şti mai înainte suma ce es te de re s tit uit ca fiind jumătate din
cheltuielile de că lătorie făcute de Dl. Bartok pe n tru cu l ege re a adunată
!Jînă at unc i, şi aţi fost rugat să c om unic aţi Dlui Bartok ace a d e ci zie.
Tot atunci vi s-a f ăcu t cunoscut că Academia a p revăzut în bugetul
:�ău o sumă de 1000 lei, care să fie ţinută la d is po zi ţi u nea Dv. spre a
organiza cu le gere a ariilor şi cîntecelor po pu lare român eşti din toate
Prin scrisoarea noastră
cunoştinţă <;>ă Academia a

părţile.
Neavînd pînă acum Academia nici o cunoştinţă d es pr e starea în c are
se găsesc aceste do uă lu cr ă ri, cu onoare vă rog să binevoi ţi a ne da
lămu ri rile Dv. cu p ri vire la ele.
Primiţi, Dle pro fe so r , înc re d inţ area distinselor mele consideraţiuni.
Secretar general,

D. Sturza"

4•

Bartok în c ulege rea şi t ipăr ire a folclorului se
încu nune ază astfel cu cîţ iv a ani mai tîrziu cînd, sub e gida Academiei
Române publică, în 1 9 1 3 , Cîntece populare româneşti din Comitatul Bihor,
iar în 1923, la Munchen, o mare co lec ţ ie de folclor ro m âne sc , Muzica
populară a românilor din Maramureş. Chiar şi în anul în care concertează
la Braşov, folcloristul termină o amplă mo nograf ie a colindelor româneşti.
Turneul lui Bart6k din 1924, a avut în vedere scenele de concert
ale or aşe lor Arad, Timişoara, Oradea, Cluj, Braşov, Bucureşti. Peste tot,
coloanele presei româneşti, eele ale n aţ io nal ităţ ilor conlocuitoare elogiază
farme:::ul artei inte rp ret ati ve bart6 ki en e.
N u p l e ca se încă din C luj şi zia rele braşov en e anunţau cu insiste nţă
apropiatul concert al lui B art6k ce urma să aibă loc în 16 octombrie 19 24,
Strădania ·lui Bela

în Aula Honterus.

Gazeta Transilvaniei, alătu ri de presa maghiară şi g erm ană din loca
litate, recep t i vă la ineditul manifestărilor cultural-artistice desfăşurat

în B r aş o vul c u lt ura l şi ar ti stic , îşi mobiliza cititorii săi şi de această dată ,
prin c ît eva rînduri de v ibrantă sinteză : "Bela Bart6k unul din cei mai
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mari compozitori ai Europei, va da un concert la Braşov în ziua de 16 oc
tombrie, cînd va executa la pian compoziţii proprii şi străine. Vestitul
compozitor este de comparat numai cu Richard Strauss, Enescu şi puţini
alţi compozitori de azi" 5• Lipsindu-î însă colaborarea cu muzicienii tim
pului, ca şi slaba preocupare pentru cronica de concert, foaia brarşoveană
nu îşi mai susţine ştirea de la rubrica Locale, cu rezona nţa degajată· d e
Bartok, în concert. De fapt, acelaşi lucru îl sesizăm în cîteva situaţii şi
pentru ziarele Kronstădter Zeitung, Brass6i Lapok. Av ancro n i c a, se vede
faptul, era mai înţeleasă timpului decît cronica de concert propriu-zisă,
care, atunci cînd se publica, nota la modul superlativ şi general, ecoul
evenimentului dar mai ales figura divinizată a artistului ca tălmăcitor
ale operei muzicale interpretate.

Aula

"Honterus" (Braşov) locul de desfăşurare al coThcertelor lui Bel1a Bart6k.

In fine, concertul lui Bela Bartok la Braşov 6, în 1 6 octombrie 19 24,
a cucerit publicul prezent, în totalitatea sa. Avancronicile şi cronicile
de concert, în total 12, au adunat în rîndurile lor, prin semnăturHe lui
Viktor Bickerich, Imre Sneider, Konrad Nussbăcher şi Henrik Horvath 7,
toate florile toamnei, viorelele cîmpiilor, triumful celui mai novator
muzician al timpului, artistul care în prezenţa semenilor săi dovedea o
vibrantă blîndeţe şi în acelaşi timp o rară modestie 8.
Ca loc de concert, se foloseau în acea vreme, sala Teatrului Naţional
sau Apollo, sala Reduta iar pentru muzică de cameră, Aula liceului Hon
terus, despre care, spunea profesorul Walter Schlandt, că, această sală era
cea mai adecvată şi cea mai intimă pentru asemenea manifestări.

5
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Incadrată de trei ferestre lungi ·şi înguste ca de biserică fortificată,
perdele galbene, cu pereţii îmbrăcaţi în lambriuri, cu o scenă con
struită din lemn de stejar de culoare deschisă încadrată la rîndu-i, în
ambele părţi, de două prospecte de orgă cu fluierile lor de un argintiu
spălăcit, Aula Honterus a adăpostit şi creat prin rezonanţa-i caracteristică,
sublime momente pe care Bart6k a reuşit să le transmită publicului
meloman.
Ocupîndu-se de vînzarea biletelor, agenţia Klingsor a reuşit să adune
la concertul oaspetelui, un numeros public. Braşovenii cu preocupări
muzicale şi literare, istorice, prietenii societăţii Klingsor au întîmpinat
astfel pe muzician cu dragoste, cu preţuire. S-a ascultat în acea seară
clocotitoare vibraţii adunate în acordurile muzicii lui Liszt, Beethoven,
Scarlatti, Debussy. Pianistul Bart6k era în acelaşi timp .şi compozitorul
unui mănunchi de lucrări între care Rumănischer Tanz.
Concertul dat de Bela Bart6k sub patronajul societăţii Klingsor, sim
boliza în acelaşi timp o manifestare a prieteniei, a triumfului artei inter
pretative bart6kiene pe meridianele lumii.
Cum a fost judecat recitalul artistului, ne-o spun cronicile de
concert publicate în ziarele braşovene. Multe chiar. Din cîte am studiat
noi, cea a cronicarului Konrad Nussbăcher, ni s-a părut cea mai repre
zentativă :
"Bela Bart6k face parte din cei puţini, care hotărăsc soarta muzicii
d� azi. În cîteva vîrfuri se adună toată tensiunea, toată agitaţia timpului
din mii de pasiuni. Voinţe individuale se ridică, dar cei din vîrfuri stau
limpede şi în linişte faţă de tumultul artei vremii. Cine a văzut ieri omul
minunat spiritualizat, liniştit. şi cumpănit pe podium, a simţit ce repre
zintă, a simţit spiritualitatea naturală ( . . . ) pe care trebuie să o recu
noaştem. Bela Bart6k este un astfel de vîrf, care adună în el cîmpii
întregi de putere, de energie artistică ( . . . ) .
Bela Bart6k se prezintă incontestabil ca pianist. Şi totuşi, el n- ar
fi pianistul fascinant şi unic în felul lui, dacă nu ar fi în acelaşi timp
compozitorul creator (. . . ) .
Nu am auzit niciodată pe cineva să cîte la pian pe Beethoven aşa
ca el, ieri. Poate Hans v. BiHov a mai contribuit asemănător (. . . ) cu un
dinamism măsurat, continuu, la această operă clasică. Ar trebui să ne
pierdem în detalii, dacă am dori să demonstrăm toate valorile ascunse,
de nedescris , a redării Sonatei op. 3 1 , nr. 3 în mi major!
Despre Bart6k nu trebuie să judecăm noi aici. Piesele lui de ieri
fac parte şi după conţinutul lor, din cele mai uşoare. Judecata finală
despre el numai viitorul poate s-o dea (.. . ) care deocamdată nu o putem
prevedea. Aplauzele furtunoase, care n-au luat sfîrşit, au chemat pe
maestru din nou pe podium, pînă cînd a dat în sfîrşit încă un adaus,
credem că din compoziţiile lui proprii" 9
In timp ce Bart6k smulgea braşovenilor frenetice aplauze, la Bucu
reşti Constantin Brăiloiu publica în aceeaşi zi, frumoase cuvine privitoare
la activitatea muzicianului maghiar, la contribuţia sa adusă cunoaşterii
::::u
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folclorului românesc în lume. "Bart6k - zise Constantin Brăiloiu - a
făcut mult pentru muzica noastră şi pentru cunoaştere a poporului nostru.
Bart6k a cules mii de cîntece şi zeci de mii de versuri, Bart6k a scris
primul studiu ştiinţific despre melodia populară românească, a cutreierat
luni de zile, cu fonograful, ţinuturile <<Valahe». Bart6k a vorbit apusului
despre jocuri şi doine, şi tot Bart6k ne arată, în compoziţiile sale proprii,
calea pe care ne vom întîlni cu mult aşteptatul <-<stil românesc>-> al
şcolii române .
Şi toate acestea Bart6k le-a făcut din dragoste ( . . . ). De acum, alături
de stilul maghiar (. . . ), melodia românească va însemna întreaga operă
a compozitorului Bart6k. Iar analiza caracterului ei tonal, a ritmului, a
cadenţelor, datorită unui atît de iscusit meseriaş, va scuti compozitorii
români ai viitorului de o muzică anevoioasă" 10.
Programa concertului din Bucureşti, avea să fie în linii mari, ca
cea prezentată la Braşov. Doar Chopin este inclus între Beethoven, Scar
latti, Bart6k şi Debussy, şi, mai puţin Liszt 11•
Concertul prezentat la Bucureşti de către Bela Bart6k a fost marcat
mai întîi de conferinţa compozitorului ţinută în amfiteatrul Dalles, in ti
tuală Posibilităţi de utilizare a muzicii populare în muzica savantă 12.
Prezenţa lui Bart6k în Bucureşti a fost de fapt un popas bogat în
activităţi dedicate propagandei muzicii româneşti, a prezentării intere
sului faţă de muzica populară, pe drept socotită de compozitor, miezul
creaţiei culte autohtone. Indemnul, dar în acelaşi timp o viguroasă con
statare îl face pe Bart6k să aprecieze aici în capitala ţării noastre, că,
nu este de ajuns ca autorul să cunoască muzica populară din culegerile
altora, ci trebuie -«Să o fi trăit» în -«mediul ei natural» 13• Este această
invitaţie, acum, crezul cel mai contemporan al compozitorilor noştri,
truda cea mai bogată. Avem astăzi nu numai compozitori dar şi folclo
rişti-corn pozitori.
Sărbătorit cu fast, luni 20 octombrie 1924 la Palatul ziariştilor 14,
Bela Bart6k îşi încheia turneul său la numai cîţiva ani după Unirea din
1918, în bogăţia de sentimente ce ven eau din inima poporului nostru, a
muzicienilor noştri de mare prestigiu, ca : George Enescu, Alfred Alec
sandrescu, G. Folescu, Constantin Brăiloiu şi mulţi alţii, participanţi l a
serile muzicale bucureştene, clădite cu succes de Bart6k.
Din nou la Braşov. Vestea concertului ce urma a ·se desfăşura la
Braşov, în 2 1 februarie 19 27, prin măiestria interpretativă a lui Bela
Bart6k, a fost repede difuzată. Ziarele braşovene Brass6i Lapok, Kron
stadter Zeitung, presa din întreaga Transilvanie, acordă loc de cinste,
prezentării defsăşurării concertului.
In faţa acestui eveniment, Gazeta Transilvaniei îşi mobiliza cititorii
adresîndu-le următoarea invitaţie : "Aula liceului Honterus va găzdui
concertul celebrului pianist şi compozitor maghiar Bela Bart6k.
Acest concert mult promiţător din punct de vedere artistic, în gene
ral, ne interesează pe noi românii mai de aproap e în urma faptului că

7
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Bartok este - între altele - şi un zelos culegător şi iscusi t arm onizator
al melodiilor noastre populare.
Un interesant studiu al său asupra muzicii populare româneşti din
Bihor s-a publicat chiar de Academia Română din Bucureşti. Din prelu
crările s ale româneşti d-1 Bart6k a luat în programul său de astă dată
şi cîteva jocuri româneşti. Restul programului e compus din muzică
clasică (Beethoven, Chopin). Iubitorii de muzică aleasă să nu lipsească
de la acest concert" 15.
Păstrat intens în mintea şi inima ascultătorilor săi, care cu puţini
ani în urmă îl ovaţionaseră în sala "Honterus" din Braşov (1 924), rîn
durile publicate în presa românească, maghiară şi germană de la înce putul
anului 1927, şi care anunţau cel de al doilea turneu al lui Bartok în
România, au deschis larg ferestrele prieteniei faţă de acest mare com
pozitor şi interpret al secolului XX.
Tiberiu Brediceanu ( 1877-1968) , acest ctitor al vieţii muzicale tran
silvănene, mai ales pentru perioada de după Unirea din 1918, mereu în
corespondenţă cu Bela Bart6k, în special pentru problemele culegerii
îolclorului muzical, găseşte în prietenia cu muzicianul d e la Budapesta,
posibilitatea de a fi din nou al braşovenilor, organizînd pentru aceştia,
un admirabil recital pianistic.
De remarcat că în aceşti ani, toţi muzicienii Braşovului români,
maghiari şi germani, la îndemnul lui Tiberiu Brediceanu, activează şi
susţin ideea înfiinţării unui Conservator de muzică.
La mai puţin de doi ani de la succesul lui Bart6k din 1927, viaţa
muzicală transilvăneană înregistrează pentru toamna anului 1928, înfiin
ţarea Conservatorului de muzică "Astra" din Braşov 16. Evenimentul marca
începutul unui învăţămînt românesc la temelia căruia stăteau înfăp
tuirile şi succesul atîtor acţiuni muzicale locale, prestigiul înălţat aici d e
mari figuri ale artei intrepretative naţionale şi universale.
" Infiinţarea Conservatorului Astra - remarca Liviu Teodor Teclu,
şi m ai ales conducerea destoinică, competentă şi entuziastă a lui Tiberiu
Brediceanu, a produs o excelentă înviorare a vieţii muzicale, avînd rolul
unui fluviu ce colectează forţele artistice. Indeosebi atragerea în corpul
profesoral a unor tineri muzicieni care urmaseră studiile muzicale î n
cele mai înaintate centre artistice europene : Paris, Viena, B erlin, Praga,
Budapesta, Bucureşti. In munca lor comună a fuzionat spiritul caracte
ristic fiecăruia din aceste centre, creînd aici, la Braşov, roade noi şi
bogate" 17•
Sub auspiciile acestei şcoli, prin profesorii şi elevii săi, se desfăşoară
acum la Braşov, concerte, recitaluri etc., toate aceste acţiuni adunîn d
frumoase pagini de muzică scrise de-a lungul secolelor. Ca exemplu, pro
fesorul conservatorului braşovean Emnauel Bernfeld, lansează pentru
iubitorii de muzică, un curs de iniţiere asupra literaturii pianului cu
loc de desfăşurare Aula Honterus. In programul general, lucrări de Do
menico Scarlatti, Fran<::o is Couperin, Hăendel, Bach, Josef Haydn, Mozart,
Beethoven, Schubert, Schumann, Johannes Brahms etc. In cea de a şasea
13•
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şedinţă (2 1 noiembrie 1 932), Emanuel Bernfeld aduce în seara muzicală,
lucrări de Strawinski, Marcel Mihalovici, românii Sabin Drăgoi, Con
stantin Nottara, Filip Lazăr, Mihai Jora, George Enescu.
Intre compozitorii maghiari, interpretul braşo vean a unit în două
momente un Allegro barbaro de Bela Bart6k şi Marosszeker Tănze de
Zoltan Kodaly. Se remarca şi în această împrejurare ecoul şi în acelaşi
timp prestigiul atît de stăruitor al lui Bela B art6k între muzicienii
braşoveni.
Intr-o astfel de atmosferă muzicală, concertul din 2 1 februarie 19 27
al muzicianului Bart6k a stîrnit un entuziasm total. In program: Cozart,
Domenico Scarlatti, Della Chiaja, Beethoven,
Chopin.

Zoltan

Kodaly,

Bart6k,

Din presa vremii, două cronici de concert, descriu adînca rezonanţă
interpretului şi creatorului Bela Bart6k. Kronstădter Zeitung ne spune :
"Personalitatea fascinantă a compozitorului, pianistului şi profesorului
de muzică, maghiarul Bela Bart6k ne-a vrăjit complet de prima dată .
Amintirea la animarea ce curge puternic din arta lui a fost exprimată
prin aprecierea publicată în ziarul nostru.
Oare s-a pregătit sufleteşte să ne prezinte Bart6k impresiile con
densate ale universalităţii lui muzicale şi ale personalităţii lui exclusive
din nou ? Efectul puternic nu a lipsit nici acum, deşi trebuie să con
statăm că nu l-am văzut pe B art6k în aceeaşi lumină ca la prima lui
prezentare. Cu ocazia primului său concert, ni s-a părut că Bart6k a
creat cele mai adînci impulsuri prin redarea imperioasă nemaiauzită a
unei sonate de Beethoven şi a unei compoziţii de Scarlatti, deci prin
muzică clasică şi preclasică, iar de această dată a prezentat romantismul
lui Chopin cu un devotament aproape dureros. Prin aceasta nu dorim să
spunem că Bart6k are o interpretare unilaterală ca să subliniem pe baza
impresiei avute la concertul de ieri, că dispoziţia actuală a lui Bart6k,
în muzica lui Chopin, din emoţia dramatică, din fluxul (. . . ) scherzoului
în si bemol şi în aurora nocturnei în do diez minor, au răsunat cel mai
profuncl şi pasionat.
Prin tot programul prezentat, s-a relevat cît de vastă este arta lui
Bart6k, cît de mult este influenţat de o anumită limbă a sunetelor de
diferite forme în expresia muzicală. La Chopin ne-a entuziasmat fineţea
şi flexibilitatea liniei muzicale, iar la Mozart .şi Beethoven şi la vechii
italieni claritatea plasticii ; la compoziţiile moderne ale lui Kodaly şi
Bart6k, luminile aşezate neobişnuit de gingaşe, focarele pătrunzătoare
ale armoniei şi coloritului neliniştit al acordurilor. Aici, pianistul Bart6k
a devenit cel mai strălucit susţinător al compozitorului Bart6k. Nu numai
concepţia liberă a operelor compozitorilor mai vechi a pledat pentru
cinstirea muzicianului, dar şi redarea creaţiilor proprii a precizat legă
tura dintre lumină şi umbră şi locurile în care s-au ascuns farmecele
muz1cii la necunoscători.
a
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Aşa a ridicat importanţa acestui pastel al lui, în care se amestecă
aşa de ciudată, simţul sentimentului popular nesupus variaţiei
formă
în
vremurilor cu raţiunea artistică vremelnică.
Privim în aceste opere în două suflete care se pătrund totuşi mutua l
în acelaşi piept, în inima compozitorului. Simplul şi artisticul, existentul
şi trecătorul, zăbovitorul şi călătorul sărbătoresc aici împăcarea :şi cîştigă
1
în sensul dorit de Bartok, unul faţă de celălalt, noutatea şi unicitatea" . 8

O cronică asemănătoare o citim în Brassoi Lapok şi din care s picuim
rîndurile : "În programul concertului de ieri (Bela Bart6k s.n. ) a pre
zentat în faţa· auditorilor aproape toate polurile externe ale muzicii de
pian şi din cauza acestor contraste, a fost foarte interesant. Programul
era în ascensiune de la Scarlatti pînă la Bartok.
Şi ca să fie această reacţie completă, partea întîia de muzică clasică
s-a terminat cu sonata lui Beethoven în la bemol major (op. 26), dec i cu
un Beethoven timpuriu, "blînd". Marşul funebru al sonatei, Bart6k 1-a
cîntat cu un tempo mai repede ca de objcei, tradiţional, tema a avut
totuşi un efect excepţional de greu şi grandios .
În arta lui Bartok este aproape imposibil să accentuăm, unele părţi :
la un artist la care cea mai mare cultură este t otde a u na într-o aşa
perfectă armonie legată cu cea mai înaltă inspiraţie, ca l a acest maestru
excepţional, care cu simţul distincţiei sale superioare, este observată
şi construită pînă la cel mai mic amănunt, în mod organic şi convingător.
Şi ieri am putut să admirăm din nou, mai ales în s onata şi în fantezia
lui Mozart în do minor, cîntate într-o frumuseţe de neîntrecut (. . . ) .
Sonata lui Scarlatti în sol major şi canzona lui Della Ciaja au fost în
interpretarea pianistului Bartok, o expresie uimitoare ( ... ). (Pe lîngă
un tempo ameţitor, nici o nervozitate grăbită, t otdeauna păstrînd contu
rurile ritmice cele mai ascuţite. A doua parte d in concert a fost dominată
de compoziţiile lui Kodaly şi B artok. Nu se pot sustrage de la vraja
jocului lui Bartok nici acei care au păreri opuse faţă de unele pr odus e
ale artei celei mai moderne, din cauză că o consideră prea intelectuală,
iar pe de altă parte ca o muzică a nervilor ( . . . ). Au avut un efect adînc,
lamento-ul lui Kodaly-Szekely, această plîngere exprimată cu puternică
forţă, laconic zguduitoare, primul burlesc al lui Bartok g enial bizar, şi
minunatele lui colinde, revărsate în noile frumuseţi ale armonizării. In
Nocturna î ndo diez minor de Chopin şi Scherzo cîntat e spre încheiere,
Bartok a realizat minunea unei lire de o frumuseţe eterică şi de o băr
băţie nomilă.
La ovaţiile publicului care n-a vrut să ia s fîrşit, Bart6k a mai
cîntat două compoziţii proprii : "Seara la secui" şi "Dansul urşilor".19
Cronicile braşovene redau, după cum se poate observa, nu numai
atmosfera generală de concert, ci urmăresc cu destule detalii maniera
interpretativă a lui Bartok, noutăţile la acest capitol, în comparaţie cu
atle modele anterioare. In aceeaşi măsură, presa braşoveană, prin cro
nicarii timpului, reuşeşte să atragă atenţia publicului asupra întregii
activităţi novatoare a muzicianului maghiar.
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Felul în care se susţin evenimentele muzicale în această perioadă,
ne dovedeşte că aici la Braşov, a existat continuu un climat de elevată
activitate şi bună judecată artistică.
L-am cunoscut pe Bart6k. Braşoveanul Walter Sc hlandt, muzi
cianul înzestrat, animatorul unor izbutite acţiuni muzicale locale, s-a
întîlnit de-a lungul carierei sale de profesor, pianist şi organist cu
Impunătoare figuri ale muzicii noastre naţionale şi universale. La Bra-·
şov, Walter Schlandt a cunoscut prietenia şi aprecierea lui George Enescu,
George Georgescu, Constantin Bobescu, Tiberiu Brediceanu, Dinu Nicu
lescu, Paul Richter, Victor Bickerich şi mulţi alţii. Cu aceştia a c olaborat
şi iniţiat minunate momente ale artei interpretative autohtone.
De remarcat c21 "Profesorul Walter Schlandt este pianistul care s- a
identificat cu dezvoltarea muzicii de cameră la Braşov în p eri oada inter
belică (. . ) Caracterizat printr-un cîntat sclipitor, printr-o perfectă înca
drare stilistică în muzica clasică , printr-o consecventă slujire a ţelurilor
majore ale muzicii, Walter Schlandt a marcat de-a lungul celor 50 d e
ani de activitate pianistică, organistică şi pedagogică, momente esenţiale
in viaţa artistică braşoveană. Walter Schlandt a fost cel, care a prezentat
primele audiţii ale lucrărilor solistice şi de cameră ale compozitorului
braşovean Paul Richter" 20
Pe fundalul unor asemenea colaborări, a unor preocupări cu sta
tornice vibraţii faţă de viaţa de concert locală, Walter Schlandt (19021979) , 1-a privit şi aplaudat de pe scaun ul spectatorului, pe marele
Bartok.
La rugămintea noastră, muzicianul braşoven, ne- a reconstituit ima
ginea, atmosfera artistică degajată din cel de al doilea popas făcut de
Bela Bartok în oraşul de la poalele Tîmpei
Iată cuvintele martorului ocular \Valter Schlandt : "Muzicianul ma
ghiar, atît de înzestrat, făcea parte în acei ani de început ai secolului XX,
din mănunchiul compozitorilor de avangardă, aşa cum a rămas pînă astăzi.
Cvartetul său pentru instrumente de coarde, era socotit în acea vreme
ca o lucrare excesiv de modernă. Braşovenii însă, avuseseră deosebita
ocazie să asculte această lucrare, cu puţini ani în urmă, în interpretarea
formaţiei de cvartet din Budapesta, Waldbauer-Korpely.
Serata muzicală susţinută de Bartok s-a desfăşurat în Aula liceului
Honterus. In acei ani, sala pomenită era cea mai aspectuoasă şi c u o
bună acustică.
Bartok ne-a interpretat la pian, repertoriul cu totul inedit, dar în
acelaşi timp, cu un ton aspru, dur. Fantezia în do minor de W. A. Mozart
a fost interpretată în acest fel. Se pare că oaspetele a fost supărat şi
de moliciunea pianului cu coadă de fabricaţie Bluthner.
Şi celelalte piese româneşti au fost interpretate l a fel. Mozart fără
.
farmec ? Chopin fără melancolie ? Numai într-o compoziţie a prietenului
său Kodaly, am simţit naturaleţea actului interpretativ, dar şi mai mult
.

.

.
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in c o mp oz iţiile sale proprii. Bartok, traversa în aces t fel, că tre o nouă
epocă de i nterpre tare. Epoca modernă.
Cu fiecare p i esă interpretată, am recunoscut din ce în ce mai mult,
pu t e rea sugestiv ă a unui geniu creator şi puterea de interpretare a unui
pianist. Concertul din Braşov, a fost şi p entru Bart6k o rază de lumină.
A plauzele de la sfîrşitul serii muzicale au fost sincere şi au ex prim at
bucuria de a fi audiat, marea artă a lui Bart6k, compoziţiile sale ce spăr
geau tiparul tradiţional. Publicul braşovean a trecut atunci prin
examen" 21.

E venime ntul înfăţ işat de Walter Schland t , ca m art or ocular, poartă
peste dec enii, forţ a de creaţi e şi de interrpetare a celui care a însemnat,
'ln pisc în muzica universală, un prieten devo t at a spi raţi ilor po porului
român, al creaţiei sale muzicale.
Bela Bart6k concertînd la Sfîntu Gheorghe. Leg a t atît de adînc d e
mele agur ile transilvănene, de oamenii şi cîntecele lor seculare, Bela Bar
i 0k a p o p o s it aici în re pet ate r înduri , culegînd folclorul românilor şi al
m agh i ar i lor sau i nte rpreti nd pag i ni nemuritoare ale artei muzicale
universale.
Deşi unele lucrări cu c aracter exhaustiv ne v orbes c despre aceste
fapte, cercetările sîr gu in ci o ase ale muzicologilor, scot mereu la iveală
noi fapte muzicale între prinse de marele artist Bela Bart6k.
Iată de exem pl u, profesorul Berde Zoltan din Sfîntu Gheorgh e, ne
instiinţează de încă un concert al compozitorului, pl ănuit pen tru octom
brie 1922. dar din păcate n e r e ali zat . 22 !n ţară, aflăm mereu, despre iden
ti ficarea a numeroase p agi ni de c o respo ndenţă a compozitorului cu muzi
c i enii români etc.
Intre aceste momente p uţin cunoscute, mai cu s eam ă în publicistica
românească, se înregistrează şi conce rtul desfăşurat de Bel a Barto6k la
2 martie 1927, la Sfîntu Gheorghe.
Dup§. succesul în r egistrat de int e r pre t la Braşov, şi la care au luat
parte şi cîţiva melomani din Sf î ntu Gheorghe 23, Be l a B art6k urm a să-şi
continuie tur neul în oraşul Tîrgu Mureş. Presa locală de aici, în speci al
A ma 42, eviden ţ iază aprop i e re a evenimentului artis tic în cîteva numere
ale sale.
La Braşov fi in d , Bartok se îmbolnăveşte şi, sfă t uit de medici i Fogo
lyii.n K rist 6f şi Keresztes Ka roly , se retrage la Sfîntu G heorghe unde
beneficiază de îngrij irea sănătăţii sale. Aminti n du - şi de acest eveniment
artistic, doctorul Fogolyan Krist6f , scria muzi cologului c luj an , Istvan
Lakatos : "Dragă Pista, îmi face o deosebit ă plăcere că îţi pot comunica
programul şi croni c a de concert- ex trasă din ziaru l pe care, spre norocul
meu, l-am g ăsi t în col ec ţiile de ziare ale tipografiei, referitoare la şederea
lui Bart6k aici. Povestea concertului de ai c i este urm ă toarea : a avut un
concert la Braşov - unde locuia la hotelu l Coroana - şi de cînd a
s os it acolo nu se s im ţea bine. Deja în Bra ş ov am făc ut cun oştin ţă cu el
( era sh:1bătă seara) şi luni, draga mea Gizike (soţia dr. Fog olyân Krist6f,
care a fost fiic a prof e sorului universitar dr. Lukats Adolf din Cluj), mer-

1.2

gînd cu maşina doctorului Keresztes Karoly în Braşov, i-au făcut o
vizită lui Bartok în camera lui din hotel. Acolo 1-au găsit în condiţii
foarte vitrege şi 1-au înduplecat să vină la Sf. Gheorghe unde va primi
o îngrijire atentă ; el a acceptat imediat şi au venit împreună la Sf.
Gheorghe, unde s-a bucurat de cel mai mare confort în aşa numita
cameră. de salon a lui Keresztes Karoly ( . . ) . Eu am fost medicul lui
curant şi Gizike şi-a pus toată priceperea ei în arta culinară ca să-1 ali
menteze substanţial. Boala 1-a deprimat mult, deprimarea lui fiind cau
zată de adinamie (slăbirea muşchilor, influenţa toxică a grip ei) care în
mod obişnuit însoţeşte gripa, poate din această cauză a fost şi mai
rezervat şi noi nu am vrut să-1 solicităm. Impresia mea a fost că a
trăit în condiţii financiare grele - cel puţin în momentul de faţă, deo a
rece a acceptat, într-o conversaţie, un concert în beneficiul Muzeului, iar
pentru el - destul de modest - a dorit să-şi as i gure 4 mii de lei ono
rariu. Acest concert a fost organizat foarte rapid, am tipărit bile t el e ,
soţia mea cu prietenele ei - atunci ele aveau experienţă în organizarea
acţiunilor de binefacere - au plasat aproape toate biletele în cercurile
cunoscute ca iubitoare de muzică şi aceste familii, la rîndul lor, toate
s-au mobilizat în aşa măsură în organizarea concertului încît sala Mu
zeului a fos t arhiplină, Bartok nu era restabilit complet, de aceea l-am
înconjurat cu multă atenţie (maşină închisă, sala încălzită) ; în inter
pretarea lui însă nu s-a simţit oboseala, dar era frapantă paliditatea feţei
şi aspectul lui astenie. După concert l-am adus imediat acasă şi şi-a
consumat cina în pat ; noi doar l-am condus acasă , nu am vrut să-i
tulburăm odihna, avînd în vedere starea lui deprimată. S-a mai odihnit
aici 4-5 zile, miercuri seara a avut loc concertul ; ş i dacă-mi aduc bine
aminte, a plecat luni seara. Ne-am îngrijit de un loc la vagonul de dormit
pentru un tren rapid şi fiul meu Miklos (azi cunoscutul medic - chirurg
dr. Fogolyan Miklos din Sf. Gheorghe) pregătindu-se pentru eventualele
greutăţi datorate înzăpezirii, a luat cu el doi băieţi cu lopeţi pentru des
zăpezire şi cu maşina noastră "Ford" l-am dus direct la gara din Bra
şov, la trenul care pleca seara, între orele 9-10.
Concertul lui a avut un mare succes, iar publicul îl aplauda fre
netic şi nu prea putea accepta sfîrşitul concertului. Cred că la acest
succes a contribuit şi faptul că a concertat din piesele lui care i-au inte
rePat mai mult pe secui ; îmi amintesc că a cîntat şi alte piese proprii
în afara celor din program.
Pentru noi a fost de neuitat concertul lui şi m-au impresionat în
special interpretările lui Mozart şi Beethoven, mult timp nu le-am putut
uita ş i azi îl văd în faţa ochilor şi aproape aud interpretarea lui
subtilă ( ..) 25.
Comparînd cu programul de concert prezentat de Bartok la Braşov,
observăm identitatea lucrărilor muzicale puse în audiţie publică de inter 
pret şi pentru melomanii din Sfîntu Gheorghe. Acelaşi Mozart, Domenico
Scarlatti, Della Chiaja, Kodaly, Bartok, Chopin.
Cea ce remarcăm în plus pentru acest concert, este prezenţa mai
bogată a pieselor pentru pian de influenţă populară românească şi secu.

.
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i ască. Programul studiat de noi ca şi cronica d e conce rt ne trimit c u
vădit interes la acest aspect esenţial pentru creaţia şi interpretarea
bartokian ă.
D u pă programul prezentat dar şi după inform aţiile ce le deţinem ,
îr· m t u l în c ar e Bela Bartok concertează la Sfîntu Gheorghe, oraşul aces ta
dispun e a de o v i aţ ă muzicală în deplină ascensiune. Activitatea celor opt
coruri, reorganizarea în 1 9 2 6 a orchestrei simfonice cu 40 de m embri ,
constituir e a District ulu i nr. 2 al reuniunii cerurilor maghiare din Româ
nia cu sediul în acest oraş, turnele unor solişti şi formaţii vocal-instru
m e n t ale din ţar ă şi de peste hotare26 conturează o vie atmosferă muzi ca lă
ce a co n tribuit la ecoul prezenţei lui Bart6k pe a c e s t e m el e aguri
.
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Cîntecul
gramul

românesc în pro
concertelor lu�. Bela Bart6k.
popular

Fig. 3

Programul concertul lui Bela
BI1atŞOV, 16 oct. 1H�24.

Bari6k.

De fapt cronica muzicală de concert, publicată în nr. 18 al revistei
şi din care cităm aici, remarcă o parte din cele subliniate
de noi. "Critica muzicală profesională ar avea ca sarcină să elogieze din
punct de vedere muzical concertul din Sf. Gheorghe al lui Bela Bartok,
unul dintre geniile muzicale ale epocii moderne. Noi, asumîndu-ne doar
rolul de cr onicar, menţionînd numai despre concertul di n 2 martie. Şi
aid rem arcăm , că acea parte a auditoriului cu care ne întîlnim la toate
even imentele muzicale .importante, de data aceasta a imprimat un caracter
festiv aces tui com eJ t .

Szekely N ep

2,02
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Sala festivă a Muz eului secuiesc a avut atmosfera s ă rbăt orească
a
concer telor din marile oraşe, atunci cînd, în faţa pianul
ui s-a aşezat
p r oeminen t a person alitate muzica lă a contemporaneit ăţii c
a să d ea g l as
muzicii vec hi de secole şi armon iei tendin ţelor c elor m ai r ecente
a mu-

P r o g r a m:
Phantasie C) mal l . )

1. a) lfrlozart :

b)

Do menico Scarlati ( 1 685 - 1 757)
Sonata (O d u r Egyteteles
Una thesa).
Azzolino nernardlno Dela Ciaja
( 1 67 1 - 1 755) : C a n z on a (C dur.)
-

c)

1 1 . lleetlt o ven : Sonate Op.
a) A n d a n te

b) Marcia
c) F i n a l e .

con variazioni ;
funebre ;

26. (As d u r)

SzU net - Pa usă.
lll

a) Kodaly : " Szekely kescrves"

b)

Rtu·M k :

a)

" Este

a

szekelyeknel " ; b)

a) A " Gyermeke k n e k '' 1. es
!1 fUzetbol het szam ; d) Sonatina (Ro
m a n n e pdal motivumok. Cântâci române� ;
e) Si rat6 e n e k ; f) Al legro ba rba ra .
Medveta n c " ;

IV. BnrMk : a) 1 1 bu rleszk ( " K i cs i t ăzottan " ) ;
b) Magya r p a rasztd a l okb61 " Regi ta n c d a l o k " ;
c) Clwp in : N o c t u r n e (Cis m o l l) ;
ti )

C!topin : Scherzo (B-mol l )

Glezde�e pOit � 8 oralcor�

_

-

-----�-

T l p J d \ a a 1 921·

Balrt6k Bela la Sfîntu Gheorghe
Progra,m de .oonaert

zicii. Spectatorii, cu emoţie şi cu răsuflarea tăiată, îl ascultau pe marele
artist, şi după fiecare piesă, aplauze repetate şi" aclamaţii ce dovedeau
că 1-au înţeles pe artistul, care prin simpl a atingere a clapelo r de pian ,
a pătruns în sufletul lor (
. ) Trebuie să precizăm faptul că cel mai
mare efect l-a obţinut Bartok cu compoziţiile prop rii Manifestările entu
ziaste ale spectatorilor nu au fost un simplu act de politeţe, ci autentică
.

.

.

.
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incintare şi explicaţia acestui fapt poate fi aceea că la audierea pieselor
motive muzicale secuieşti ei au simţit că ascultau frumo asele cîntece
1 s tramoş1
o
'1 or ( . . .) 27
a�e
Popasul făcut de Bela Bartok în S fîntu Gheorghe, activit atea s a
concertistică ş i de culegere a folclorului muzical desfăşurată aici 28 n e
vorbeşte despre un artist cu alese merite p e planul cunoaşterii culturii
mp z icale a ţării noastre, a legăturilor sale atît de pro digioase cu artiştii
români.
cu

*

La finele acestor neuitate succese înregistrat e cu fiecare concert pre
zentat de Bela Bartok pe aceste meleaguri, socotim a sublinia diversi
tatea atît de bogată a repertoriului propus de interpret. Beethoven ş i
Liszt, Scarlatti ş i Debussy, Chopin ş i Mozart, iată cîţiva dintre compo
zitorii preferaţi pentru concertele sale de la B raşov şi Sfîntu Gheorghe .
Dar alături de aceste figuri ale lumii muzicale Bartok a dat loc în
concertele respective, cîntecului popular românesc, maghiar, slovac, sîr
besc, rutean, ba chiar şi arab prelucrat cu nerv de către muzician sau a
acelor perle din aceeaşi sursă dar a căror înveşmîntare armonică apar
ţinea lui Zoltan Kodaly.
î ntre toate acestea, cîntecul popular românesc a rămas mereu în
programele sale de concert. Cîntecul popular venea î n arta componistică
şi interpretativă a lui Bartok dintr-o conştiinţă clară, " aceea a înfrăţirii
între poopare. Această idee încerc - (aprecia Bela Bartok - subl.n.) pe
cît îmi permit puterile - s-o servesc în muzica mea ; de aceea n u mă
sustrag de la nici o influenţă, indiferent dacă provine dintr-o sursă
slovacă, română, arabă, sau oricare alta. Numai că izvorul trebuie să fie
curat, proaspăt şi sănătos" 29
Cît despre sursa melodică românească a lucrărilor sale, într-o scri
soare către Octavian Beu 3D muzicianul maghiar, precizează :
" L a) . Lucrări care prelucrează melodii populare româneşti : .
1 . Nr. 5 din Schiţe op. 9 pentru pian.
2. Dansuri populare româneşti (1 9 1 5) pentru pian ; transcriere de
compozitor pentru orchestră mică ; transcriere pentru vioară şi pian
de z. Szekely.
3. Colinde româneşti (1 9 1 5) .
4. Sonatina (1 9 1 5).
l .b) . Lucrări care folosesc parţial melodii populare româneşti :
1. Raps. 1 şi Raps. 2 ( 1 9 28) ; ambele pentru vioară şi pian, res
pectiv vioară solo şi orchestră ; Nr. 1 transcrisă de compozitor pentru
violoncel şi pian.
2.a) . Lucrări cu caracter românesc pur, cu material tematic propriu.
1. Nr. 6 din Schiţe op. 9 pentru pian.
2. Două jocuri româneşti 1 9 0 9 .
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2.b) . Lucrări cu material tematic propriu, parţial în caracter româ-

nesc.

Suita de dans ( 1 923) (din care partea a 3-a parţi al) pentru
ochestră ; transcrisă de compozitor pentru pian.
3. Compoziţii pe teme româneşti.
Cantata prof. (1 930, manuscris) " 31.
Cît priveşte cronica de concert în care se reflectă activitatea concer
tistică a interpretului Bela Bart6k, aceasta se dovedeşte destul de intensă,
c,tît pentru presa braşoveană cît şi pentru cea din Sfîntu Gheorghe.
Autori cu multă sau mai puţină experienţă într-un asemenea do
meniu, nu atît de lesnicios.
Sigur, detaliile de fineţe, mergînd prin comparaţie cu alte figuri
'
ale artei interpretative universale, cu tradiţia muzicală acumulată în spe 
cial de cronicari, braşoveni, ei înşişi interpreţi formaţi la şcolile muzicale
fie diiJ. Viena, Leipzig, Budapesta etc.
I ri tr-un cuvînt, cronica de concert studiată de noi, rămîne un docu
ment sincer, de aleasă vibraţie sufletească, mereu în dialog cu momentele
create de prezenţa lui Bela Bart6k pe aceste meleaguri.
Adunînd în aceste pagini ecourile ce vin din deceniile trecute, privi
toare la arta interpretativă bart6kiană, autorul acestor pagini are bucuria
de a fi încheiat un modest studiu de mult pornit dar cu gîndul de a
evidenţia personalitatea acestui mare artist, înţelegerea sa atît de demo
cratică în ce priveşte cultura muzicală, nestematele creaţiei populare
naţionale făurite de-a lungul veacurilor de către poporul român.
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