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Sergiu Celibidache face parte 

din vechea generaţie de dirijori, 

de aceea înainte de a ne pronunţa 

vizavi de această personalitate, 

considerăm necesară o scurtă 

incursiune cu privire la condiţiile 

sociale şi istorice determinate 

pentru apariţia acestuia.  

Pentru început, vom contura 

telegrafic parcursul intelectual al 

Domniei sale. 

Iniţial, S. Celibidache studiază 

matematica şi filozofia la Univer-

sitatea din Bucureşti. Mai târziu 

devine preocupat de istoria muzi-

cii antice, aplicată la practica in-

terpretativă, lucru unic pentru un 

dirijor al epocii sale.  

De regulă, dirijorii, mai exact 

cea mai mare parte a acestora, 

precum şi muzicienii mediocri 

din timpurile noastre sunt obiş-

nuiţi să gândească că doar intuiţia 

şi „patosul” interpretativ poate să 

dea credibilitate oricărei capodo-

pere a muzicii universale, cu atât 

mai mult, dacă se face referinţă la 

muzica din perioada barocă, pre-

clasică sau clasică. 

Dat fiind faptul că faima inter-

naţională în domeniul muzicii nu 

este direct proporţională cu va-

loarea profesională reală, şi astăzi 

nume mari din domeniul artei 

interpretative muzicale, conside-

rate „monştri sacri” („minuni 

intangibile”) ale muzicii univer-

sale (în viaţă sau decedaţi) - care 

dacă ar fi comparaţi cu muzicienii 

de calibrul lui S. Celibidache (deşi 

poate mai cunoscuţi decât ulti-

mul) ar putea fi consideraţi nişte 

mediocrităţi - îşi permit să ignore 

sau, si mai rău, să blameze arta 

interpretativă originală. Dacă în 

epoca barocă sau preclasică 

muzica sacră nu putea fi compusă 

şi interpretată pentru şi de femei, 

acest lucru este la fel de absurd să 

fie pus în sarcina unui cor de 

femei.  
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Este interesant totuşi cum S. 

Celibidache, aflat sub influenţa 

diferitelor curente interpretative 

ale secolului al XX-lea, a interpre-

tat la început Missa în si minor de 

Bach cu un cor de femei. Dar, 

nefiind satisfăcut de rezultatele 

obţinute, a interpretat în ultima sa 

versiune această lucrare sacră cu 

corul şi soliştii Toelzerkna-

benchor, condus de Gerhard 

Schmidt-Gaden, cel mai specia-

lizat şi celebru grup de cântăreţi 

(aşa-zisele voci bianche) din lume, 

care, alături de soliştii lor (toţi 

bărbaţi) şi vocile masculine virile 

(tenori şi başi), au constituit orga-

nicul vocal în acea interpretare 

istorică, gândit de Bach. O inter-

pretare care a fost considerată 

„modernă” pe timpul lui S. Celi-

bidache de către criticii muzicali 

inculţi, dar care, de fapt, era pro-

fund conservatoare şi tradiţio-

nală, deoarece se apropia de echi-

librul şi sunetul pe care l-a dorit 

Bach. 

Alţi dirijori, în marea lor 

parte, de aceeaşi vârstă, făceau zel 

întru a contesta aceşti „noi” (dar 

de fapt vechi) parametri interpre-

tativi, deoarece regimurile dicta-

toriale au avut drept model de in-

terpretare acela bazat pe supra-

om, care, fie el sovietic sau ger-

man, avea un singur scop: să 

pună în evidenţă puterea sunetu-

lui şi patosul prin diverse grando-

manii (elemente orchestrale şi 

corale volumetrice titanice) de di-

versă natură, neadecvate şi exage-

rate pentru spiritul muzicii pe 

care să o interpreteze. Pentru S. 

Celibidache, aceste elemente re-

prezentau o rătăcire interpreta-

tivă. 

Reminiscenţele de război, 

moştenire ale acelei perioade, din 

păcate, nu dispăruseră în tota-

litate şi, în mod absurd, auzim 

atribuirea adjectivului „inovator” 

unor interpreţi care ar fi trebuit să 

fie consideraţi, urmând această 

logică, conservatori. 

 Preferinţele muzicale ale lui 

Celibidache permit să-i caracte-

rizăm cu o mare doză de precizie 

profilul său artistic: compozitorul 

său preferat a fost Anton 

Bruckner, un compozitor-organist 

care, ca şi toţi organiştii, sunt 

nişte „ingineri” ai practicii inter-

pretative. O muzică, bineînţeles, 

romantică, dar introspectivă şi 

spirituală, lucru rar pentru 

romantism, aşa cum este înţeles 

acest curent artistic de marea 

majoritate, adică ca o muzică 

capabilă să satisfacă masele popu-

lare, în căutare de emoţii mai 

puţin intelectuale şi mai mult 

senzuale. Şi aici S. Celibidache a 

sfidat norma comună, mai bine 

zis alegerea intelectuală. 
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Nouă, muzicienilor din Euro-

pa de Est, care nu dorim să ne 

încadrăm în romantismul inutil şi 

banal, dar iubitori de interpretări 

rafinate şi docte, S. Celibidache 

ne-a permis să spunem lumii că 

nu toţi aparţinem breslei de 

muzicieni care interpretează mu-

zica lui Haydn ca pe cea a lui 

Schostakovici sau Recviem de 

Mozart, de parcă ar fi o lucrare de 

Rimsky-Korsakov. 

Pe de altă parte, este demnă 

de critică incoerenţa lui S. Celi-

bidache faţă de muzica naţională 

academică, pe care o supune, într-

un mod dur criticii, dar pe de altă 

parte, se recunoaşte pe sine însuşi 

ca interpret al ei. Acest fapt ne 

face să ne gândim la un aspect 

psihologic foarte actual, acela al 

persoanei simple care, emigrând 

de la locul de baştină, cultivă 

dorinţa nesănătoasă de a se simţi 

superioară conaţionalilor săi, ră-

maşi în ţară. Prin urmare, toţi 

căpitanii, care îşi părăsesc coră-

biile la ananghie, trebuie conside-

raţi mai buni decât alţii? În cazul 

unui răspuns afirmativ, ar trebui 

să ne întrebăm: S. Celibidache 

cine a fost? Cel mai bătrân filosof 

muzical purist al secolului al XX-

lea? Nu, el a fost un eclectic, în 

sensul bun al cuvîntului, şi un om 

neobişnuit. Interpretările sale ale 

muzicii ”antice” nu sunt fidele 

rigorilor sută la sută, dar ele 

reuşesc să nu deziluzioneze auzul 

muzical al celor ce studiază 

maniera de interpretare originală, 

obţinând un fel de originalitate 

demnă de a fi luată în seamă. 

În fine, e posibil să-l definim 

ca un inovator extraordinar, fără 

ca termenul să fie în contradicţie 

cu conceptul său.  

Aducem un omagiu acestui 

mare muzician, care, graţie 

măiestriei sale interpretative, a 

făcut faimoasă imaginea plaiu-

rilor noastre în toată lumea.  
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