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GEORGE ENESCU – UN MARE ARTIST, 
UN NOBIL CARACTER 

 

GEORGE ENESCU - A GREAT ARTIST, A NOBLE CHARACTER 

 
 

Carmen COZMA, 
doctor în filozofie, profesor universitar, 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi 

 
 
  (Secvenţe din lucrarea: 
Carmen Cozma. MELOETICUL. 
Eseu semiotic asupra valorilor morale 
ale creaţiei artistice muzicale. Editura 
Junimea, Iaşi, 1996, - 418 p.; pag. 333-
353) 

Personalitate marcantă a cul-
turii muzicale, George Enescu este, 
prin întreaga sa operă, prin acti-
vitatea complexă desfăşurată (com-
pozitor, violonist, pianist, dirijor şi 
pedagog), prin viaţa dusă sub în-
semnele celor mai elevate valori ce 
desemnează umanul, un elocvent şi 
superior exemplu întru întîlnirea de 
esenţă dintre creaţia muzicală şi valo-
rile etice. 

Muzicianul, cu care cultura 
română cunoaşte măsura supremă 
în arta sunetelor, este simbol pentru 
manifestarea etnosului românesc în 
lume, pentru integrarea acestuia în 
orizontul valoric universal prin ges-
tul creator de geniu (…). 

Format la şcolile muzicale 
germană şi franceză, purtînd însem-
nele adînci ale unei arheale şi bogate 
spiritualităţi, cea românească, Geor-
ge Enescu s-a impus printre marile 
figuri ale timpului, dobîdind o cu-
venită faimă printre contemporani, 
în calitate de compozitor şi de inter-
pret (…). 

Aşa cum stau mărturie cro-
nicile vremii, George Enescu a reuşit 
să marcheze, substanţial, arta inter-
pretativă, dăruindu-se, cu întrea-ga 
sa fiinţă, muzicii. Caracteristica in-
terpretului Enescu este pătrunderea,  
fără egal, în adîncul  gîndirii şi 
emoţiei autorilor pe care i-a abordat 
într-un vast repertoriu (…). 

Într-un foarte generos şi vari-
at repertoriu, cuprinzînd lucrările 
cele mai reprezentative din precla-
sici, clasici, romantici şi contempo-
rani, în cele mai diverse genuri şi 
forme, Enescu a ilustrat atitudinea 
sa faţă de actul înterpretării şi misi-
unea interpretului, atitudine ce 
poartă marca unor coordonate psi- 
homorale pilduitoare, cu întemeiere 
în respecrul pentru creaţie / creator; şi, 
prin aceasta, pentru idealul artistic 
(...). 

Încă de la vîrsta de 19 ani, ca 
interpret, George Enescu a cucerit 
critica parisiană cu executarea Con-
certului pentru vioară de Beethoven. 
În anul 1911, a fost consacrat de cri-
tica germană şi descoperit în calitate 
de compozitor de către nord-ame-
ricani, prin prezentarea, în S. U. A., 
în concert a Suitei pentru orchestră nr. 
1 op. 9, a “Dixtuorului” pentru in-
stru-mente de suflat op. 14 şi a Sim-
foniei I în mi bemol op. 13; iar în 1923, 
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a întreprins primul său turneu în 
Statele Unite, ca violonist, dirijor, 
compozitor. 

În intervalul 1911 - 1923, Ge-
orge Enescu a susţinut “acele extra-
ordinare cicluri “Istoria viorii”, “Is-
toria sonatei” şi concertele de Concer-
te,  epuizînd toate lucrările de Ha-
ydn la d Ambrosio şi apărînd cu trei 
concerte pe seară. 
     În arta interpretativă euro-peană 
a fost considerat, recunoscut drept 
cel mai fidel interpret al concertelor 
de Bach, Beethoven, Brahms, al so-
natelor de Franck şi Faure, al Poemu-
lui de Chausson, ca şi al Sonatelor 
proprii, celebrele op. 6 şi op. 25. Cu 
totul memorabile au rămas interpre-
tările lui Enescu în genul muzicii de 
cameră, pentru care, din totdeauna, 
a manifestat o dragoste aparte (in-
clusiv în calitate de compozitor). 

(...) Arta interpretativă a lui 
George Enescu este aparţinătoare 
unei gîndiri poetice, mereu cu noi 
posibiblităţi de penetrare a textului 
muzical şi de redare creatoare, me-
reu cu preocuparea de a lărgi zona 
expresivă a interpretării, de a aduce 
procedee inovatoare, de a asigura 
originalitate stilistică. Totodată, în 
interpretările sale, descoperim şi un 
soi de asprime, sinceră, în care recu-
noaştem pe Enescu – omul şi creato-
rul care iubeşte Adevărul pe care îl 
rosteşte (...). 

Din audierea lui Enescu vio-
lonistul, străbate o frumuseţe incon-
fundabilă a realizării sunetului, cu o 
notă distinctă datorată acelei “clipe 
de ezitare a prinderii notei (care) a dat 
sunetului său impresia unui halo de 
nehotărîre, ca o uşoară sfîşiere de o nes-
pusă frumuseţe”. Este o impresionan-

tă fuziune compozitor-violonist ce 
proiectează o unicitate expresivă. 

Enescu a pătruns în lumea 
marilor creatori (Bach, Beethoven, 
Brahms) cu puterea unei atitudini 
etico-estetice model. Caracterul perso-
nal al interpretării enesciene este de-
finit prin “poezie şi nobleţe. O poezie 
gravă, înălţătoare, şi o nobleţe solemnă, 
statuară” (...). 

În interpret se arată, în orice 
ocazie, compozitorul Enescu, muzi-
cianul care notează cu minuţiozitate, 
în cele mai mici detalii, pe partitură, 
indicaţiile pentru execuţie – indicaţii 
de mişcare, tempo, metronomice, de 
nuanţe etc.; aşa cum, cu totul deose-
bite, ele apar în partiturile lucrărilor 
sale (spre exemplu, în Sonata în la, 
sau în Oedip). 

Despre uimirea ce o genera 
interpretul George Enescu-dirijorul; 
violonistul de absolută originalitate 
şi subtilul pianist – relatează cro-
nicile timpului; iar Marc Pincherle 
dedică un întreg capitol muzicia-
nului român, în cartea sa Lumea vir-
tuozilor. 

În planul activităţii profe-
sorale, Enescu se ridică la sensurile 
ei cele mai nobile: altruism, dăruire, 
modestie, eleganţă în comunicare, su-
pleţe în îndrumare, deschidere la su-
gestiile elevilor, respect al liberei lor 
orientări. Despre toate acestea, vor-
beşte marele violonist Yehudi Me-
nuhin, discipolul atît de legat de 
maiestru şi recunoscător lui, scriind 
despre şi evocînd în numeroase în-
registrări pe Enescu (...). 

Pentru George Enescu, arta 
sa a fost în echivalenţă deplină cu 
crezul unei vieţi luminate de idealul 
şi de conştiinţa iubirii muzicii, îm-
pletite cu cea a datoriei muzicia-
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nului: “mi-am servit arta sau, mai bine 
zis, credinţa mea, cu cea mai de- săvîrşi-
tă veneraţie. (…) nu-am căutat gloria şi 
deşertăciunile ei” – se confesa lui Ber-
nard Gavoty (...). 

Existenţa zgomotoasă şi de 
suprafaţă, precum şi orgoliul po-
pularităţii i-au fost străine lui Enes-
cu, aşa cum străine i-au rămas ten-
tinţele “la modă” în actul compo-
nistic or cele de virtuozitate dusă la 
extrem în tehnica interpretativă (...). 

Enescu a refuzat gloria de-
şartă, cum a refuzat senzaţionalul în 
viaţa şi în arta sa. Pentru el, menirea 
artistului este de a asigura comu-
nicarea şi legătura umană: “Ceea ce 
importă în artă – spunea Enescu – este 
să vibrezi tu însuţi şi să faci pe alţii să 
vibreze”. Maniera de exteriorizare, 
mizîndu-se pe efecte, în muzica din 
primele decenii ale sec. al XX-lea, i-a 
displăcut lui Enescu, de- oarece “ea 
uită latura omenească. Se întoarce către 
animalitate. (…) şi lipseşte sentimentul, 
care este atît de important în orice 
creaţie omenească. (…) Umanitatea tre-
buie să creeze – susţinea el -, prin 
emoţia şi profunzimea sensibilităţii sale, 
fără să exagereze pentru a nu distruge 
or-ganismul!”. Asemenea gîndiri ros-
tite de către Enescu dau seama de o 
autentică filosofie a artei, o filosofie 
a muzicii, întru cel mai veritabil 
umanism (...). 

Generozitatea, prietenia, mo- 
destia lui Enescu au devenit pro-
verbiale; sînt, în fapt, trăsături ale 
caracterului său, în acord cu prin-
cipiul pe care el l-a enunţat: “Sînt 
aici nu ca să înving, ci ca să slujesc”. 
Este, aceasta, confesiunea de cre-
dinţă a omului şi artistului cu ade-
vărat superior, ce-şi îngăduie sim-
plitatea aleasă. Enescu şi-a permis 

atît de rara simplitate a Omului de 
excepţie, în demnitatea personalităţii 
sale etice, care ştie că “simplitatea în 
viaţă înseamnă adevărată libertate” (...). 
               Biografia, asemeni creaţiei 
enesciene, este fascinantă pentru toţi 
cei care reuşesc să pătrundă sub- 
stanţa lăuntrică a Omului şi Artis-
tului în valoarea “mult superioară faţă 
de ceea ce se poate şti ca pe-trecîndu-se 
în exterior”. Fire nobilă, iubitor al 
Adevărului şi Frumosului, “acest 
mare muzician se judecă pe sine fără 
indulgenţă, cu umilă modestie, chiar 
nedrept. Mîndria sa este de a fi un sluji-
tor al muzicii, şi poate nici nu ştie mă-
car cu cîtă măreţie o slujeşte” – scrie 
Bernard Gavoty în Prefaţa la Memo-
riile lui Enescu, pe care le-a editat 
(...). 

Despre compozitorul George 
Enescu, se cuvine a spune, deocam-
dată, că el este unul al pluralelor 
virtualităţi manifestate în una şi 
aceeaşi personalitate; de unde şi 
senzaţia de greu accesibil pentru 
aceia care au o viziune şi înţelegere 
reducţionistă, simplistă asupra mu-
zicii. Efectiv, Enescu este uluitor, 
surprinzător, derutant; este tul-
burător în cel mai înalt grad valoric; 
nu a perseverat într-un singur tra-
seu virtual (ceea ce, poate, i-ar fi 
asigurat o mai rapidă şi lesne recep-
tare, o largă notorietate în lume, pe 
care, cu prisosinţă, o merită). Atît cît 
putem a ne da seama, nu acest as-
pect l-a interesat însă pe creatorul 
Enescu; ci, crezul său fundamental a 
fost acela al Muzicianului, desăvîrşit 
şi unic. Independenţa sa afirmată  
(s-a şi exprimat că nu doreşte să fie 
asimilat vreunei şcoli ori vreunui 
curent sau stul!) îşi are argument în 
creaţia sa, încă din tinereţe (dacă ne 
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gîndim, de pildă, la Octuorul datat 
1900), fiind definitivată în trăsăturile 
fundamentale odată cu Simfonia a 
III-a (din 1919); de acum încolo, aşa 
cum observă Pascal Bentoiu, Enescu 
“nu va mai putea fi raportat – practic 
vorbind – la nimic şi la nimeni, în afară 
de sine însuşi şi de lumea intonaţiilor şi 
ritmurilor cîntecului populr românesc” 
(...). 

Creatorul de geniu George Enescu este 
un mare caracter; un admirabil caracter, 

ce s-a arătat în trăsăturile: cumpătare, 
austeritate / sobrietate, disciplină, sim-
plitate, moderaţie, modestie, capacitate 

de echilibru, de armonie cu sine şi cu tot 
ce-i este exterior sine-                                                                                               

lui, o uriaşă capacitate de iubire.  
George Enescu impune prin 

statura unui profund gînditor, cu o 
concepţie de viaţă plină de învă-
ţăminte în direcţia valorilor absolute 

la care omul simte nevoia a se rapor-
ta. Ca artist, fireşte, el afirmă o con-
cepţie mediată de categoria Frumo-
sului pe care o socoate a fi “o realita-
te vie, cosmică”, ale cărei forme pot 
fi percepute prin exerciţiu, însem-
nînd în ultimă instanţă dezvoltarea 
personalităţii. “Numai prin frecventa-
rea acestor forme de expresie estetică – 
îndeamnă Enescu – putem pătrunde 
într-un nou domeniu de delectare şi de 
elevaţie spirituală” (...). 
    Cu George Enescu, avem dovada 
indubitabilă a aparterienţei genului 
muzical românesc la opera marilor 
muzicieni ai lumii. Creaţia enescia-
nă este o prezenţă prestigioasă în 
cultura universală; o inserţie, cu dis-
tincţie, a valorilor naţionale în tipa-
rul şi circuitul valorilor universale 
(...). 

 
Frunze Violeta 

 


