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P r e a m b u l

Lucrarea de față se constituie într-o încununare atât a perioadei 
de studii doctorale cât și a anilor de formare profesională, 
artistică și umană. Pe parcursul evoluției mele ca muzician 

am dezvoltat o afinitate profundă cu universul sonor al muzicii lui 
Beethoven. Dublată de o preocupare continuă pentru resorturile 
interioare ale actului interpretativ și pentru calitatea și diversitatea 
sonorității pianistice, „vehiculul sonor” al concepției interpreta-
tive, această afinitate a generat obiectul cercetării academice.

Concepția mea asupra fenomenului muzical și ideile care s-au 
materializat în lucrare sunt rezultatul a trei domenii: repertoriul, 
audițiile unei vaste literaturi muzicale și lecturile numeroaselor 
volume dedicate creației beethoveniene.

În repertoriul variat pe care l-am abordat de-a lungul formării 
mele profesionale, Beethoven ocupă primul loc, atât din punct de 
vedere al numărului lucrărilor studiate și interpretate, cât și din cel 
al cuprinderii unui spectru cât mai larg al genurilor.

În genul concertant, am abordat atât Concertele nr. 1, 2 
și 5, Fantezia pentru pian, cor și orchestră op. 80, cât și Triplul 
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concert op. 56. Genului cameral i-am acordat o atenție deosebită 
în evoluția mea muzicală, iar din creațiile beethoveniene studiate 
aș enumera Sonatele pentru pian și vioară op. 12 nr. 2, op. 24 și 
op. 47, Sonatele pentru pian și violoncel op. 5 nr. 2, op. 69 și op. 
102 nr. 1, cele trei trio-uri op. 1, Trio op. 11, op. 70 nr. 2 și op. 
121a. În ceea ce privește repertoriul pentru pian solo, el acoperă 
genul variațional (Variațiunile op. 35, Variațiunile WoO 80), genul 
miniatural (Bagatelele op. 126) precum și genul sonatei, cu eșanti-
oane reprezentative pentru întregul ciclu: Sonata op. 10 nr. 1, op. 
10 nr. 2, op. 13, op. 28, op. 53, op. 57, op. 90, op. 109, op. 110, 
op. 111. Participarea mea la Concursul Internațional „Ludwig van 
Beethoven” de la Viena, în 2005, a fost o consecință a importanței 
literaturii pianistice beethoveniene în repertoriul personal și a 
preocupărilor profunde pentru universul sonor al muzicii sale.

Dintre motivele care m-au determinat să aleg ultimele cinci 
sonate pentru pian de Beethoven, ca obiect al studiilor doctorale, voi 
detalia două, pe care le-am considerat ca fiind cele mai semnificative:

• sonatele pentru pian sunt, probabil, genul cel mai repre-
zentativ pentru gândirea muzicală beethoveniană; fiecare 
sonată este unică, ciclul nu conține opusuri mai puțin 
valoroase și reflectă omogen evoluția limbajului compo-
nistic al întregii sale perioade de creație;

• ultimele cinci sonate reprezintă, în opinia mea, o sinteză, o 
chintesență a universului sonor al întregului ciclu și o forță 
vizionară neobișnuită, ele lăsându-și decisiv amprenta 
asupra stilurilor componistice ale epocilor viitoare.

Audițiile, atât cele în concert cât și cele ale lucrărilor înregis-
trate, au constituit o permanentă sursă de idei, o hrană spirituală 
și mi-au modelat educația umană și muzicală. În decursul anilor, 
odată cu maturizarea intelectuală și artistică, am fost capabil să le 
receptez de fiecare dată cu altă putere de înțelegere, descoperind 
noi semnificații.

Simfoniile lui Beethoven sunt o piatră de temelie a culturii 
mele muzicale și mi-au format și modelat, de-a lungul vremii, 
auzul interior și imaginația sonoră. Din multitudinea de variante 
interpretative care a stat la baza călătoriei inițiatice de cunoaștere 
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a universului simfonic beethovenian (Herbert von Karajan, 
Leonard Bernstein, Wilhelm Furtwängler, George Georgescu, 
Carlos Kleiber, Nicolaus Harnoncourt etc.) cred că versiunea din 
1962 a Filarmonicii din Berlin, dirijată de Herbert von Karajan, 
m-a marcat cel mai profund și mi-a deschis calea către forța atot-
cuprinzătoare a universului ideatic, afectiv și sonor al muzicii lui 
Beethoven. Acesta este motivul principal pentru care orice lucrare 
de Beethoven pentru pian sau pentru ansamblu cameral cu pian am 
supus-o analogiilor cu lumea sonoră a simfoniilor.

Din interpretările cele mai valoroase ale sonatelor lui Beethoven 
(Edwin Fischer, Arthur Schnabel, Emil Gilels, Sviatoslav Richter, 
Alfred Brendel, Daniel Barenboim, Wilhelm Kempff, etc.), două 
mari nume au contribuit decisiv la conturarea preocupărilor mele 
legate de problematica universului sonor al ultimelor sonate. Este 
vorba de Alfred Brendel și de Daniel Barenboim, iar unul din 
motivele ce mi-au alimentat dorința de cunoaștere a fost acela că 
amândoi au realizat înregistrări complete ale sonatelor la distanțe 
mari de timp. Astfel am învățat cum viziunea interpretativă se 
metamorfozează și se modelează odată cu evoluția și deplina matu-
rizare artistică. În plus, cred că ambii artiști dovedesc o preocupare 
pentru diversitatea timbrelor sonore și pentru cultura calității 
sunetului, fapt ce a rezonat cu propriile-mi frământări în domeniu.

Literatura vastă dedicată creației beethoveniene, parcursă atât 
în formarea mea profesională cât și pentru deschiderea unor orizon-
turi cât mai largi în vederea studiilor doctorale, a avut o influență 
importantă în rezultatul final al cercetării. Din toată literatura, 
scrierile lui Alfred Brendel și ale lui Charles Rosen au constituit 
baza de pornire în definirea concepției personale asupra proble-
maticii sonatelor de Beethoven. Ambii muzicieni sunt deopotrivă 
doi dintre cei mai semnificativi pianiști ai secolului al XX-lea. Din 
acest motiv, modul lor de gândire este, în opinia mea, în strânsă 
relație cu actul artistic interpretativ.

Eseul lui Alfred Brendel – Turning the Piano into an Orchestra: 
Liszt’s Transcriptions an Paraphrases1 – a fost, în anii studiilor de 
1 Alfred Brendel, Alfred Brendel on Music, A Cappella Books, Chicago, 2007, p. 282-287.
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licență, impulsul intelectual ce mi-a deschis orizonturile către 
aprofundarea diversităților sonorităților pianistice și a valențelor 
timbrale pe care literatura pentru pian le sugerează.

În ceea ce privește scrierile lui Charles Rosen, ele mi-au stârnit 
setea de cunoaștere prin originalitatea cu care sunt căutate sensu-
rile și semnificațiile stilului componistic și ale limbajului muzical 
în cazul sonatelor de Beethoven (Beethoven’s Piano Sonatas) sau în 
cazul compozitorilor perioadei clasice (The Classical Style).

Alături de predilecția pentru universul sonor beethovenian, o 
idee constantă în decursul formării mele profesionale a fost iden-
tificarea resorturilor interioare ale actului interpretativ, în drumul 
parcurs de la partitură la viziunea interpretativă, până la realizarea 
pianistică. Întrucât numai prin realizarea sonoră se poate traduce 
concepția interpretativă, una din preocupările mele primordiale 
este grija față de calitatea sunetului și față de o sonoritate pianis-
tică vie și cât mai diversă. În acest sens, am imaginat o proiecție 
a imaginii sonore, cea a valențelor timbrale – orchestrale, came-
rale și vocale – pe care textul unei partituri pianistice le sugerează. 
Această dimensiune a imaginii sonore constituie nota de originali-
tate a lucrării de față.

Lucrarea propune o căutare cât mai aprofundată și mai detaliată 
a semnificațiilor universului sonor și a resurselor expresive ale ulti-
melor cinci sonate pentru pian de Ludwig van Beethoven, precum 
și explorarea modalităților de transpunere în sonoritate pianistică 
a conținutului muzical. Cercetarea se bazează pe descifrarea conți-
nutului afectiv, a diversității de caractere și stări emoționale, prin 
analiza modului în care parametrii limbajului componistic conlu-
crează la formarea imaginii sonore. Elementele de limbaj, analizate 
în lucrarea de față, și care converg către întruchiparea expresiei 
muzicale sunt: forma, tonalitatea, melodica, armonia, polifonia, 
ritmica, textura sau țesătura sonoră, dinamica și articulația.

Alături de toate aceste componente, am găsit o dimensiune 
nouă, ce constituie elementul principal de originalitate al lucrării, 
și anume cea a valențelor timbrale pe care limbajul muzical și 
universul sonor ale acestor sonate le sugerează. În urma cercetării 
aprofundate a textului sonatelor au rezultat trei dimensiuni ale 
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imaginilor sonore timbrale: dimensiunea simfonică, dimensiunea 
camerală și dimensiunea vocală. Pe parcursul analizelor am căutat 
să identific sugestiile coloristice multi-timbrale și să găsesc felul în 
care acestea contribuie la relevarea afectului muzical și a sensului 
expresiv.

Metoda de cercetare pe care am adoptat-o presupune analizarea 
elementelor de limbaj componistic ce configurează conținutul 
muzical, în paralel cu identificarea sugestiilor sonore-timbrale, 
precum și permanenta corelare a tuturor acestora cu semnifica-
țiile în plan expresiv. Premisa de la care am pornit este redarea 
unei expresii cât mai vii și mai autentice. În acest scop, am optat 
nu atât pentru o analiză structurată schematic, cât mai ales pentru 
una cu o desfășurare lineară, narativă, care să favorizeze evidenți-
erea dramaturgiei muzicale și să poată explica, pe cât mai expresiv 
posibil, evoluția evenimentelor, a ideilor și a caracterelor, așa cum 
se dezvăluie pe parcursul discursului muzical. De asemenea, cred 
că o astfel de abordare narativă este propice înțelegerii modului în 
care componentele limbajului muzical sunt utilizate și îmbinate 
pentru a sugera un caracter, o stare, un afect.

Rezultatul anilor de studii doctorale și de aprofundare acade-
mică a fenomenului de interpretare muzicală s-a manifestat în două 
direcții: în consolidarea și diversificarea personalității artistice și în 
formarea unei filosofii și a unor principii pedagogice personale.

În ceea ce privește personalitatea artistică, studiul aprofundat 
al problematicilor menționate anterior mi-a stimulat imaginația și 
m-a ajutat să aduc la lumină, să conștientizez multe dintre resortu-
rile interioare pe care le adoptăm de multe ori instinctiv. Căutările 
de sensuri expresive m-au determinat să-mi împrospătez concepțiile 
interpretative, să tratez sonatele de Beethoven pe care le studiasem 
anterior într-o nouă lumină. Nu în ultimul rând, lecturile din bibli-
ografia de specialitate fie mi-au confirmat unele dintre concepțiile 
mele, mi-au întărit convingerile, fie mi-au deschis noi unghiuri de 
vedere, m-au hrănit cu teme de meditație și m-au ajutat să pot înțe-
lege multiple fațete ale fenomenului muzical.

Din punct de vedere pedagogic, aprofundarea reperelor de 
limbaj muzical și modul cum acestea acționează asupra expresiei, 
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sondarea imaginarului coloristic timbral și configurarea mijloa-
celor pianistice necesare realizării sonore m-au ajutat să conștien-
tizez și să transmit la rândul meu studenților aceste cunoștințe, în 
efortul de a contribui la formarea lor artistică și pianistică. Filosofia 
mea pedagogică este crearea unei imagini sonore cât mai vii și 
mai autentice, dublată de o realizare pianistică eficientă, capabilă 
să traducă sonor viziunea interpretativă. Toate aceste principii 
trebuie, însă, însoțite de o explicare și o motivare clară și sugestivă 
a mecanismelor interioare și resorturilor psihologice, pentru ca 
studentul să poată înțelege și dezvolta judecata proprie.


