
Introducere

Arta, la fel ca filosofia şi literatura, presupune o
bogată experienţă practică şi teoretică transmisă de
premergătorii ei şi de la care porneşte. De
asemenea, trebuie să avem în vedere diferenţele
cultural artistice, tradiţiile înaintate, experienţele
artistice acumulate de-a lungul vremii, care au jucat
un rol important la vremea lor. Numai pe baza
acestor tradiţii vom înţelege arta, vom scoate la
iveală tot ce este valoros şi vom pătrunde în
procesul formării ei cunoscând particularităţile
stilistice ale fiecărei epoci şi cauzele care le-au
determinat. Evoluţia artei şi a conceptelor estetice
atinge un înalt nivel în secolul al XIX-lea prin
reprezentanţii de seamă cum sunt cei doi
reprezentaţi ai artei ruse, compozitorul Modest
Musorgski şi pictorul Victor Hartmann.

Muzica şi pictura

Considerat astăzi ca unul dintre cei mai originali
compozitori, Musorgski, un autodidact, un soi de

ignorant în tehnica tradiţională a meşteşugului său,
a fost un geniu atât de impulsiv încât nu a ţinut
seama de regulile consacrate. Nu că se răzvrătea
împotriva lor, dar le lasă la o parte şi chiar dacă în
creaţia lui se impuneau influenţe, el crea spontan o
forma nouă de expresie, originală. A fost o evoluţie
a întregii lui personalităţi şi cred că pentru aceste
motive nu se poate vorbi de opera lui fără a marca
toate exponentele tipice.. suflet, pământ, neam.
Ajungând să fie preţuit astăzi ca cel mai naţional
dintre cântăreţii poporului rus, capătă totodată
consacrarea autentică a unui creator de valori
universale. Unic în felul său, interesant prin
actualitatea sa reînnoită, un spirit inovator al
veacului al XIX-lea, care a dat dovadă de căutarea şi
exprimarea adevărului vieţii nu numai în artă, ci şi
în viaţa. Pentru el şi adepţii lui adevărul vieţii nu
însemna o simpla zugrăvire exterioară, ci
concordanţa formală dintre zugrăvirea artistică şi
realitatea reflectată. Musorgski scria: ,,Viaţa,
oriunde s-ar manifesta ea, adevărul oricât de amar
ar fi el, cuvântul îndrăzneţ spus oamenilor drept în
faţă, iată aluatul din care sunt plămădit...”1. 
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Cântăreţi ai Adevărului în Artă

The singers of the truth through art

The role of Art is to present life in a realistic and life-like way in order to give it a reasonable explanation
and appreciation. Together with literature and philosophy it presumes a diverse practical and theoretical
experience learnt from its historical roots and origins. The different cultural/artistic traditions which have
developed over time also have to be taken into consideration because they have played an important role in
its evolution. Only with these traditions as a basis will it be possible to understand art, reveal its value and
step into the process of producing „art“, taking into account the stylistic characteristics of each era and the
causes that brought them about.

The evolution of music is linked to the general process of development of society, a process that is
entering a new stage. Musorgski wrote “Life - wherever it may manifest it self, truth - however bitter it may
be, the bold word – told in the face of people, these are the things that mould me.....”

Through the medium of melody in musical expression, he expressed truth as a reflection of realistic
aspects of life and abandoned the fictions that had no relevance in the Russian nature and individuality.
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Prin modul melodic de exprimare el înţelegea
adevărul ca o reflectare a aspectelor realiste ale
vieţii, şi abandonarea ficţiunilor care nu ţineau de
natura şi specificul rus. 

Musorgski nu este un idealist, el urmăreşte
adevărul, adevărul smerit, pe care caută sa-l exprime
în accentele cele mai sincere, mai directe, mai
apropiate de viaţa simplă şi adevărată. 

Este unul dintre cei mai desăvârşiţi realişti, un
antiromantic prin alegerea şi tratarea subiectelor,
prin stilul spontan, prin notaţia instantanee şi lipsa
de „dezvoltare” de care dă dovadă tehnica lui. Toată
muzica lui, toată arta lui e în legătură directă fie cu
un text, fie cu o acţiune dramatică. Cristalizarea
elementelor creatoare nu se face deodată: evoluţia şi
maturizarea mijloacelor muzicale de zugrăvire le
observăm treptat de la o creaţie la alta. 

Compozitorul simte o atracţie spre formele
mari muzical-dramatice, subiecte de operă cum
sunt: „Oedip” de Sofocle, „Salambo” după romanul
scriitorului francez Gustave Flaubert, lucrări

pentru cor şi orchestră: „Înfrângerea lui Senaşerib”
pe text de Byron, „Căsătoria” după Gogol, „Târgul
din Sorocinsc”, „Boris Godunov” după drama lui
Puşkin şi „Hovanşcina”. Pagini de muzică
instrumentală, cum sunt „O noapte pe muntele
Pleşuv” şi faimoasele „Tablouri dintr-o expoziţie”
urmează un program literar uşor de recunoscut mai
la fiecare măsură.

Un alt personaj reprezentativ pentru sec.al XIX-
lea a fost arhitectul Victor Hartmann, realizatorul
proiectelor arhitecturale ale Teatrelor Naţionale
din Moscova şi Petersburg, bibliotecile din
Moscova şi „Porţile oraşului Kiev”. În 1862, după
terminarea Academiei de Arte, tânărul pictor
pleacă să se perfecţioneze în străinătate de unde a
adus metode interesante, numeroase acuarele de
gen, desene şi schiţe. Reîntors în ţară, Hartmann a
purces la crearea unui nou stil arhitectural rus,
reuşind să îmbine vechile motive arhitecturale cu
exigenţele moderne. După trecerea sa în nefiinţă se
organizau expoziţii cu tablourile şi proiectele sale
extrem de originale.

În primăvara anului 1874, Modest Musorgski
vizita expoziţia lucrărilor lui Victor Hartmann,
recent decedat. Erau expuse proiecte de arhitectură
şi desene foarte reuşite după natura moartă. Mai
erau expuse şi schiţele costumelor şi decorurilor
pentru operele „Ruslan şi Ludmila” de Glinca, şi
„Puterea Diavolului” de Serov, schiţele diferitelor
tipuri de produse artistice, cleştele pentru spargerea
nucilor, în formă de gnom, ceasul de bronz în
forma unei căsuţe de basm sprijinite pe picioruşe de
găină.

Expoziţia produce o impresie extraordinară
asupra compozitorului Musorgski, fiind determinat
să exclame ,, Vai şi amar! O, artă rusă martiră!”[1]
şi astfel se născu ideea de a crea un ciclu de tablouri
muzicale, după subiectele desenelor lui Hartmann.
Ideea corespundea întru totul naturii
compozitorului, iar lucrările născute sub impresia
modelelor vizuale, realiste, îmbrăcau o formă
artistică unică. Compozitorului îi plăcea să
zugrăvească viaţa în toată complexitatea,
multilateralitatea şi caracterul ei contradictoriu.
Astfel a apărut ciclu de lucrări pentru pian –
„Tablouri dintr-o expoziţie”, un exemplu al
posibilităţii de a crea cu mijloace muzicale,
imaginile vieţii reale într-o formă originală.
Musorgski le-a ales pe acelea care îi erau mai
apropiate: schiţe de proiecte, scenele de gen şi
imaginile legate de creaţia populară – basmul,
legenda şi epopeea populară.
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Imagine muzicală – Imagine picturală
(comparaţie)

Ciclul „Tablourile dintr-o expoziţie” începe cu
piesa „Plimbarea”, compusă pe structura cântecelor
populare ruse. După amintirile lui Stasov,
compozitorul se înfăţişase pe sine însuşi,
plimbându-se agale prin expoziţie, (de unde vine şi
titlul). Întroducerea are un caracter muzical general
şi este construită pe intonaţii din cântece hazlii şi
cântece de horă. Muzica schiţează un portret
caracteristic omului.

După „Plimbarea”, cu ritmul ei măsurat şi lin,
urmează imagini pestriţe, ciudate, născute sub
impresia desenelor lui Hartmann. Printre toate
aceste tablouri separate apare mereu tema din
„Plimbarea”, care leagă diferitele imagini într-o
compoziţie unitară  în funcţie de tabloul ce
urmează sa-l reprezinte, tema sună când cu o
măreţie epică, când trist şi meditativ, când luminos
şi vesel. Urmează piesa întitulată „Gnomul”. Schiţa
lui Hartmann reprezintă o figură de lemn cu
picioruşele strâmbe, un spărgător de nuci, o jucărie.
Compozitorul înzestrează făptura mică şi pocită cu
frământări adânci, omeneşti. Chipul trist al
gnomului, cu mersul lui greoi, stângaci este
caracterizat printr-o muzică posomorâtă,
neliniştită, cu accente practice.  

Tabloul ,,Tuillieries” cunoscuta grădină publică
din Paris, loc preferabil pentru plimbări după
Victor Hartmann, iar compozitorul Musorgski
prezintă o ceată de copii ce se ceartă, mişcările lor
iuţi şi agile, intonaţiile de răsfăţ sunt redate cu
multă viaţă.

Tabloul ,,Bîdlo” reprezintă o căruţă ţărănească
poloneză, pe roţi înalte, trase de doi boi. Mişcarea
căruţei afundându-se parcă în noroi, în intonaţiile
triste ale melodiei populare, compozitorul redă
senzaţia apăsătoare a muncii de rob a ţăranului,
munca istovitoare, fără bucurii. 

În baletul lui Iurie Gerber „Trilbi” care şi-a
desfăşurat premiera pe scena din Petersburg a fost
un episod în care apărea un grup de băieţi şi fetiţe
îmbrăcaţi în coji de ouă sparte, parcă ar fi fost
îmbrăcaţi în zale. Culorile lui Hartmann reprezintă
schiţele acestor costume. Compozitorul a anexat un
mic scherzo (scherzino) numind piesa „Baletul
puişorilor ce ies din găoace”.

Baza piesei „Evreul bogat şi cel sărac” o
constituie două portrete ale lui Hartmann pictate în
Sandomir (Polonia). Pe unul din ele este chipul
unui evreu bogat şi gras, vesel şi mulţumit de sine,
pe celălalt –un biet bătrân sărac, slab şi necăjit.
Contrastul dintre cele două pături sociale i-au
insuflat compozitorului ideea de a efectua scena –

dialog a unei discuţii aprinse. Unul dintre
interlocutori vorbeşte pe un ton plin de sine,
arogant, celălalt parcă ar vrea să-l convingă de un
lucru, implorându-l cu o voce jalnică. Musorgski
redă veridic intonaţiile caracteristice vorbirii
omeneşti.

„Târgul din Limoges” este un tablou
reprezentând un târg din sudul Franţei-o mulţime
de femei gălăgioase care se ceartă. Muzica alertă
reproduce cu multă naturaleţe forfota veselă,
tărăboiul, exuberanta lumină a soarelui din sud,
care inundă întregul tablou. 

Vederea unui mormânt sumbru îi inspiră
compozitorului meditaţii triste despre moarte,
silindu-l să simtă deosebit de puternic pierderea
dureroasă pe care a încercat-o la moartea
prietenului său, inspirându-i o muzică gravă şi
funebră, dedicată artistului decedat. 

„Modelul ceasului”, transpus de Hartmann ca o
casă micuţă sprijinită pe picioruşe de găină, şi
proiectul „Porţile Kievului” într-un stil
monumental vechi rusesc, îi inspiră
compozitorului ultimele două piese ale ciclului. De
fapt, tumultoasa şi dinamica piesă compusă de
Musorgski nu seamănă cu modelul ceasului lui
Hartmann o căsuţă frumoasă, cu încrustaţii
complicate în stil rusesc, acoperită de arabescurile
fine ale ornamentaţiilor populare. Compozitorul a
creat zborul impetuos al Babei Cloanţa (Iaga) în
piuă, înfiorătoarea plăsmuire a basmelor populare.

Piesa finală – „Marea poartă a Kievului”a cărei
provenienţa este legată de participarea la concursul
Porţile oraşului Kiev, anunţat în 1869. Inspirat din
tabloul lui Hartmann, Musorgski depăşeşte cu mult
originalul iar piesa încheie suita ,,Tabloul dintr-o
expoziţie” cu imaginea forţei invincibile a
pământului. Analizând subiectele imaginilor
picturale şi a celor muzicale putem scoate în
evidenţă următoarele:

- tablourile muzicale nu sunt numai nişte
ilustraţii la schiţele lui Hartmann, ci sunt creaţii
bine conturate, completate cu idei originale;

- în majoritatea cazurilor unde imaginile
picturale redau peisaje, scene din viaţă, imaginile
muzicale pun pe prim plan natura emoţională a
omului. Musorgski a  complicat conţinutul
tablourilor cu subiecte umoristice, dar, totuşi
păstrând şi umorul (în piesele scherzo), el
subliniază contrastul faţă de piesele cu caracter
tragic;

- introducerea dialogurilor şi caracterelor
contrastante au contribuit la transformarea unor
tablouri în scene reale. Această producţie
reprezintă o suită caracteristică figurativă cu
program, care conţine o serie de desene specifice
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unui gen cu caracter epic şi de baladă fantastică.
Episoade variate ce contrastează între ele sunt
legate într-un lanţ continuu. 

- în faţa ascultătorului succesiv se perindă o
panoramă pitorească şi pestriţă, plină de schimbări
neaşteptate, dispoziţii şi colorit. Sunt caracteristice
scenele luate din viaţa de toate zilele (Carul, O zi de
târg de la Limoges), ce alternează cu alte tablouri
comice, groteşti (piticul ce se clatină stângaci pe
nişte picioruşe strâmbe, baba Cloanţa (Iaga) în
piuă), fantastice şi sinistre (catacombele) şi cu
chipuri fine şi delicate cu caracter uşor şi glumeţ
(jocurile şi disputele copiilor la Tuilleries, baletul
puişorilor ieşind din găoace) sau caracter romantic
(cântecul melancolic al trubadurului în faţa
vechiului castel). Această serie întreagă fiind
încununată cu finalul măreţ şi improvizat „Porţile
uriaşe din Kiev”, presărat cu figuri severe şi
puternice din epopeea veche a baladelor.

Modest Musorgski nu a putut să se limiteze la
simpla fixare a varietăţii din viaţă, „Tablourile
dintr-o expoziţie” nu reprezintă o piesă obişnuită
pentru pian, alcătuită din mai multe piese
independente. Este o lucrare muzicală unitară cu
tablouri strâns legate între ele unde limbajul
muzical este tot atât de original ca şi genul lor. Un
rol însemnat în ciclul muzical îi revine aşa numitei
„Plimbări” (Promenade) – piesa introductivă a
suitei, care la început răsună ca o lucrare de sine
stătătoare, iar în continuare ea se repetă mereu
transformată după fiecare miniatură. Ea revine în
ciclu ca un refren al rondo-ului, de fiecare dată,
apropiindu-se de caracterul tabloului. „Plimbarea”
are un caracter popular ce se evidenţiază prin
intermediul intonaţiilor, ritmului şi a facturii
armonice. Ea se aseamănă cu o parte (solo) vocală
cu refren coral, în care vocile alternează liber şi
independent.

Prin titlul ales „Tablouri dintr-o expoziţie” sau
prin formularea scrisă cu program,  compozitorul
îşi asumă răspândirea transpunerii lui muzicale într-
o compoziţie de obicei instrumentală. El este
nevoit să găsească mijloacele de a crea o muzică
sugestivă şi convingătoare a subiectului ales.
Precum poeţii sau pictorii, şi muzicienii caută
mijloace de expresie a conţinutului muzicii lor. Ei
înviorează limbajul muzical, găsindu-i multe
posibilităţi de exprimare cu noi forme, mai libere,
mai maleabile -  poemul simfonic, uvertura şi
miniatura instrumentală cu program. Şcoala rusă a
preluat principiul muzicii cu program,
dezvoltându-l şi adaptându-l unei estetici deosebite.
Compozitorii ruşi au  învăţat de la romantici, i-au
admirat, dar au ajuns la alte rezultate determinate
de ambianţa culturii ruse. Spre deosebire de artiştii

romantici apuseni, muzicienii ruşi au conceput
muzica cu program ca pe cel mai direct mijloc de
oglindire a vieţii poporului, a realităţii. Temele nu
sunt „extraordinare”, nici speculative, în limbajul
muzical sunt prezente elemente ale cântecului
popular. Cea mai îndrăzneaţă şi originală
personalitate a muzicii ruse din sec. al XIX-lea a
fost Modest Musorgski. El transformă lozinca sa:
„spre ţărmuri noi”2, într-o acţiune concretă. Din
ineditul dramelor lui Musorgski face parte şi
limbajul său armonic, acea dezvoltare ingenioasă a
unui modalism liber a cărui sursă permanentă este
cântecul popular.

Pătrunderea cântecului popular are consecinţe
profunde şi în transformarea schemelor ritmice,
simetrice, mersul accentelor şi în complicare
înlănţuirilor regulate a măsurilor. Frazele
asimetrice alcătuite din măsuri impare, variaţiile de
măsuri, determină succesiuni speciale ale
accentelor, dau discursului muzical mai multă
vivacitate, o pulsaţie plină de diversitate.

Limbajul muzical a lui Modest Musorgski,
întocmai ca şi a tuturor compozitorilor „noii şcoli
ruseşti” este umplut adânc de cadenţe, de armonii
cu caracter popular. Musorgski nu percepe
niciodată cântecul popular sub raport estetic
exterior. Independent de faptul dacă avem de a face
„cu citarea” modelelor  originale şi definitive ale
cântecului popular rusesc, el se sileşte în primul
rând să releveze şi să sublinieze expresivitatea lor
deosebită, emoţională, caracteristică. O fredonare
melodică izolată devine în producţiile sale un
cântec concentrat şi dezvoltat sub raportul imaginii
muzicale. Compozitorul ajunge la pătrunderea
melodiei lirice cu expresivitatea caracteristică a
limbajului recitativ declamatoriu, care absorbea
intonaţii concrete ale vorbirii obişnuite din viaţa
zilnică. Intonaţiile melodice expresive sunt
subliniate cu ajutorul mijloacelor coloristice de
preferinţă, de ordin armonic, iar uneori şi de ordin
instrumental folosind principiul coloraţiei
armonice. Musorgski abordează fiecare complex
armonic în parte din punctul de vedere al
importanţei sale independente sub raport pitoresc
caracteristic, şi nu al locului şi rolului din sistemul
general de legături funcţionale. La bază se află
imagini psihologice integrale sau situaţii dramatice
veritabile, realizate cu ajutorul unei serii de
intonaţii individuale care decurg în mod consecvent
şi organic una din alta. Stilul lui Musorgski cu toată
originalitatea sa uimitoare la prima vedere şi cu tot
caracterul său neobişnuit era perfect justificat sub
raport sufletesc, decurgând în mod logic din
principiile fundamentale realiste ale creaţiei
compozitorului şi toate elementele sale luate în
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parte se găsesc în strânsă legătură.
„…muzica mea,- scria el, - trebuie să fie

reproducerea artistică a graiului omenesc în toată
complexitatea ei, în toate sinozităţile sale cele mai
subtile, adică sunetele graiului omenesc ca
manifestări exterioare ale gândirii şi simţământului
trebuie să devină muzică veridică, precisă, dar
artistică, înalt artistică fără exagerări”3. Dacă pictura
exprimă ceea ce zugrăveşte, muzica  zugrăveşte ceea
ce exprimă. Musorgski vedea în sunetele muzicale,
în intonaţiile muzicale reflectarea sunetelor reale,
intonaţiilor reale. Muzica clasică rusă s-a dezvoltat
în spiritul programatic realist. Caracterul
programatic era pentru ei nu atât una din formele
gândirii muzicale, ci forma principală de bază
determinată. La Musorgski, Balakirev – programul
este o trăsătură esenţială, organică a muzicii
instrumentale ruse. Muzica rusă nu numai cultivă
caracterul programatic, dar şi a creat exemple
realiste înalte. Referindu-se la categoria frumosului,
Musorgski în avânturile sale către „ţărmurile noi”
ale realismului muzical, neagă cu pasiune tendinţa
abstractă spre frumos în artă. Remarcând
zugrăvirea artistică a frumosului numai în
însemnarea lui materială este o copilărie grosolană
– vârsta infantilă a artei – scria Musorgski în 18724.
El a căutat înainte de toate elementul veridic
caracteristic, chiar atunci când nu era frumos.  Dacă
am face o analogie între „tablouri” vom distinge că
„Marea poartă a Kievului” se defineşte prin măreţie,
solemnitate, iar „Vechiul castel” este o redare a
coloritului epocii îndepărtate. Toate mijloacele de
expresivitate contribuie la redarea acestui colorit.

Modest Musorgski a  încercat  apropierea
sonorităţii pianistice de cea a orchestrei, prin
puterea sonorităţii şi a specificului fiecărui
instrument.

Concluzii

Toate mijloacele analizate şi menţionate în
prezenta lucrare i-au servit compozitorului la
crearea unor tablouri realiste, convingătoare, pline
de viaţă. Originalitatea acestei compoziţii inedite
pentru pian a fost apreciată la justa valoare abia în
epoca contemporană. După aprecierile
academicianului B.V. Asafiev, „Tablourile dintr-o
expoziţie” sunt primele poteci în lumea unor idei
noi care au rămas multă vreme ignorate. Este
interesant faptul că primele generaţii, ca şi cum nu
ar fi fost încrezătoare în pianismul acestor
experienţe extrem de originale, nu au simţit în ele
izvorul unui stil nou. Acest lucru îl pot face numai
cei ce se daruiesc idealului în artă, „Să sacrificăm
viaţa artei. Să facem din artă un „sanctuar”5, numai

cei care sunt capabili să urce povârnişul abrupt al
debarasării de egoism spre culmea sublimei
abnegaţii. Sublimul cel mai înălţător îl pot ajunge
acei  a căror oţelire interioară nu lasă a răzbate
nimic din zbuciumul unei exigenţe tragice. 
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