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În articolul semnat de Anatolie Lapicus şi Iurie Mahovici sunt abordate unele aspecte de bază ale interpretării came-
rale. Autorii conturează un cerc de probleme legate de interpretare, cum ar fi: particularităţile interpretative în muzica 
camerală şi cea solistică, aplicarea definiţiei de comunicare în contextul interpretării camerale.
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The article written by Anatolie Lapicus and Iurie Mahovici analyzes some basic aspects of chamber performance. The 
authors outline a range of problems such as interpretative peculiarities of chamber music and solo performance, applying 
the definition of communication in the context of chamber performance.
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В статье Анатолия Лапикуса и Юрия Маховича проанализированы некоторые базовые аспекты камерного 
исполнительства. Авторы очерчивают круг проблем, связанных с такими особенностями камерного музици-
рования, как различия камерного и сольного исполнительства, использование термина „коммуникация“ в кон-
тексте камерного исполнения.
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În cultura profesională de tradiţie europeană procesul de a cânta la instrumente muzicale se 
realizează prin două moduri principale. Primul reprezintă evoluarea solistică a interpretului (fără 
partener, fără acompaniament). Acest tip de interpretare este cultivat doar în sfere limitate de per-
formanţă muzicală, care includ activitatea concertistică a pianiştilor, organiştilor, în unele cazuri 
a altor instrumentişti (spre ex., interpretarea opusurilor pentru instrumente solo). Al doilea mod, 
care cuprinde toate celelalte genuri de muzică — simfonică, de operă, camerală — necesită, pentru 
realizarea lor, implicarea interpreţilor de la diferite instrumente. Acesta reprezintă unul dintre mo-
tivele esenţiale care contribuie la dezvoltarea abilităţii de a cânta cu unul sau mai mulţi parteneri, 
măiestria de interpretare în ansamblu reprezentând un aspect important al profesionalismului in-
terpreţilor-muzicieni.

Interpretarea muzicii de cameră este diferită de evoluarea solistică, mai întâi de toate prin con-
tribuţia adusă de fiecare participant: planul general, precum şi cele mai mici detalii ale interpretării, 
sunt rezultatul gândirii, imaginaţiei artistice, posibilităţilor tehnice ale tuturor membrilor ansam-
blului, nu a unui singur muzician. Acest concept comun este implementat, de asemenea, prin efor-
turile combinate ale interpreţilor. „Procesul de maturizare a concepţiei artistice, procesul realizării 
în anumite imagini sonore la solist şi ceilalţi participanţi ai ansamblului cameral este diferit. Dacă 
pianistul-solist reproduce textul muzical al piesei în general, atunci pianistul-ansamblist cântă doar 
textul partidei sale. Însă cunoaşterea partidei, chiar şi excelentă, nu înseamnă că pianistul este deja 
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partener. El devine partener doar în procesul de lucru împreună cu ceilalţi participanţi ai ansam-
blului“ [1, p. 4] — susţine A. Golib în cartea sa Основы ансамблевой техники.

Atmosfera creativă în muzica camerală are loc în condiţiile când muzicienii sunt dotaţi cu cali-
tăţi deosebite. Încercând a determina trăsăturile specifice interpretative, ne amintim de comparaţia 
pe care o făcea A. Gotlib, explicând diferenţa dintre un povestitor talentat şi un interlocutor talen-
tat: „Pentru primul este importantă arta de a vorbi, pentru al doilea nu mai puţin importantă este 
arta de a asculta. Într-o evoluare muzicală comună sunt la fel de importante atât capacitatea de a 
interesa partenerul prin concepţia sa, de a transmite viziunea sa de imagini muzicale, de a convinge 
în corectitudinea şi naturaleţea redării indicaţiilor autorului, cât şi capacitatea de a fi interesat de 
concepţia partenerului, de a înţelege dorinţele acestuia, de a le primi, simţi, de a le reda“ [1, p.5].

Cercetătorul menţionat subliniază: „Dacă capacitatea de a captiva depinde de talentul muzi-
cianului, originalitatea concepţiei, maniera deosebită de interpretare, abilităţile de predare, atunci 
capacitatea de a fi interesat depinde de trăsăturile comune ale individualităţilor, similitudinea în 
educaţia lor, în cunoaşterea muzicii şi, într-o măsură mai mare, de reacţia emoţională, de bogăţia 
imaginaţiei, de flexibilitatea talentului interpretativ, care permite a crea cu uşurinţă mai multe solu-
ţii la aceeaşi problemă artistică“ [1, p. 6]. Astfel, diversitatea trăsăturilor psihologice ale individului 
sunt implicate în procesul interpretării muzicii de cameră, în scopul comunicării reciproce.

Înţelegerea reciprocă şi armonia stau la baza creării planului unic de interpretare. În cartea cita-
tă anterior, A. Gotlib utilizează două noţiuni: „retrăire creativă interpretativă“ şi „empatie creativă 
a interpreţilor“ [1, p. 6]. Bazându-se pe experienţa sa de profesor excelent, de pianist-ansamblist, 
care a evoluat mult timp în componenţa duetului pianistic, muzicianul susţine că aceste concepte 
nu sunt identice. „La realizarea colectivă a interpretării, — scrie A. Gotlib, — conceptul de „retrăire 
creativă interpretativă“ este transformat în unul înrudit, dar nu identic cu conceptul de „empatie 
creativă a interpreţilor“. Empatia naturală apare în rezultatul legăturii permanente şi multilaterale a 
partenerilor, a interacţiunii şi comunicării flexibile a lor în procesul interpretativ“ [1, p. 6].

După cum putem observa din cele relatate mai sus, cuvântul „comunicare“ reprezintă cheia 
pentru înţelegerea interpretării ca un fenomen colectiv. Să analizăm definiţia de comunicare, care 
a fost expusă în Marele dicţionar psihologic: „Comunicarea (în engleză communication, intercourse, 
interpersonal relationship) înseamnă interacţiunea a două sau mai multe persoane, care constă în 
schimbul de informaţii cognitive şi/sau afectiv-evaluative. De obicei, comunicarea este inclusă în 
interacţiunea practică a oamenilor (lucrul comun, învăţarea, jocul de echipă etc.) şi prevede pla-
nificarea, implementarea şi monitorizarea activităţilor lor. Cu toate acestea, comunicarea satisface 
o necesitate umană specială în contactul cu alte persoane. Satisfacerea acestei necesităţi, care a 
apărut în procesul de dezvoltare socio-istorică a omenirii, este legată de apariţia unui sentiment de 
bucurie“ [2]. Termenul de „comunicare“ este utilizat de celebrul regizor rus şi teoretician al artei 
teatrale K. S. Stanislavski, care sublinia că abilitatea de a „comunica“ cu partenerul este un element 
obligatoriu al măiestriei actoriceşti.

În practica interpretării în ansamblul cameral comunicarea se manifestă în calităţi, cum ar fi 
implicarea în procesul interpretativ general, bazat pe un studiu aprofundat nu doar a partidei sale, 
dar şi a partidelor partenerilor de ansamblu. În baza cunoaşterii partiturii, înţelegerii rolului, func-
ţiei, posibilităţilor expresive ale fiecărui instrument, combinării planurilor de fon şi de relief, apare 
senzaţia şi înţelegerea intenţiilor artistice ale altor muzicieni, sensibilitatea deosebită pentru modul 
cum are loc procesul de interacţiune creativă. Suma tuturor acestor calităţi a şi fost numită „senti-
mentul de ansamblu“.

E. Lukianova, în teza sa de doctorat „Formarea calităţilor profesionale şi de comunicare la stu-
denţii din instituţiile muzical-interpretative în clasa de ansamblu cameral“, scrie: „În procesul de 
interpretare a creaţiilor camerale, participanţii ansamblului se găsesc în relaţii de comunicare prin 
intermediul mijloacelor artei muzicale nu numai cu publicul, dar, de asemenea, şi între ei. Astfel, 
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creşterea rolului de interpretare în ansamblu în arta modernă muzicală, sporeşte cerinţele cu privire 
la calităţile de comunicare ale muzicienilor“ [3].

Ansamblul cameral este o disciplină, care dezvoltă cel mai intens abilităţile de comunicare ale 
muzicienilor-interpreţi, deoarece, prin însăşi natura sa, aceasta implică comunicarea interpersonală 
a muzicienilor. În ansamblu, comunicarea este posibilă numai în cazul în care există o înţelegere 
clară şi consecventă de către toţi participanţii a legăturilor multidimensionale şi diverse între grupe 
separate, inclusiv capacitatea de a subordona partiţia sa pentru a atinge un scop comun.

Concordarea planului interpretării încă nu înseamnă comunicare. Comunicarea, directă şi efi-
cientă, apare doar în procesul de realizare a planului. În acelaşi timp, reacţia exterioară la executarea 
accelerando şi crescendo concepută mai devreme, de asemenea, nu creează o comunicare; percepe-
rea activă a emoţiilor, redate prin aceste şi alte nuanţe, reacţia la cele exprimate, retrăirea muzicală 
comună — iată esenţa comunicării.

Făcând parte din componenţa ansamblului, muzicianul trebuie să fie capabil de a recepţiona 
sentimentele şi gândurile partenerului de fiecare dată diferit, într-un mod nou, pentru a permite 
unele abateri improvizatorice de la nuanţele dinamice obişnuite. Pentru aceasta K. S. Stanislavski 
a menţionat că „este nevoie de o deosebită atenţie, de tehnică, de disciplină artistică“ [4, p. 273]. 
A. N. Rubinstein a spus că fiecare muzician, în arsenalul său de creaţie, are două tipuri de „arme“: 
„aparatul de imaginaţie“ şi „aparatul de realizare“. Aceşti termeni sunt, de asemenea, preluaţi din 
teoria lui K. S. Stanislavski. Cu regret, pentru a atinge obiectivele artistice mulţi muzicieni sunt pre-
ocupaţi de perfecţionarea exclusivă a „aparatului de realizare“ fără să-şi dea seama că „aparatul de 
imaginaţie“ necesită o pregătire nu mai puţin riguroasă, zi de zi.

Este clar că imaginaţia bună, capacitatea de a trece rapid (într-o fracţiune de secundă) de la o 
stare emoţională la alta, dezvoltă, în special, flexibilitatea gândirii muzicale şi în procesul de inter-
pretare în ansamblu, permiţând interpretului de a reacţiona imediat la orice impuls creativ al parte-
nerului, la oricare dintre stările sale emoţional-psihologice.

Retrăirea creativă este un proces foarte dificil. Sfera de imagini a piesei, nuanţele dinamice ale 
fiecărei fraze sunt percepute şi înţelese diferit de fiecare interpret. Necesitatea de a corela şi coordo-
na interpretarea sa cu partida partenerului poate fi recepţionată în mod fals ca limitarea libertăţii 
interpretative. Cu toate acestea, lucrurile se prezintă altfel. În ansamblul cameral muzicianul simte 
imediat creşterea resurselor artistice, puterea sonorităţii generale, diversitatea discursului muzical 
şi, prin urmare, realizarea unei interpretări mai expresive şi convingătoare. El este cuprins de un 
spirit emoţional, impresionant, care îl determină să uite de dorinţa de a fi singurul mediator între 
compozitor şi ascultător.

Ansamblul adevărat, în care există o fuziune naturală şi organică, nu creează suprimarea liber-
tăţii individuale a partenerilor, ea apare numai atunci când principiul obligaţiei reciproce devine 
sinonim cu principiul ajutorului reciproc, când continuitatea contactului nu afectează partenerii, ci 
reprezintă o sursă de forţă evidentă. Coordonarea în ansamblu, care orientează partenerii spre un 
scop comun, nu limitează acţiunile fiecăruia în parte, ci, dimpotrivă, înlătură obstacolele care pot 
apărea. Misiunea acestui principiu este de a determina sensul acţiunii, importanţa sa în contextul 
muzical general. Astfel, interpretarea în ansamblul cameral trebuie să contribuie la crearea efectului 
de „sinergie“.

Comunicarea muzicală stimulează voinţa creatoare a interpretului, lărgind orizontul imaginaţi-
ei sale, oferind partenerilor un suport sigur pentru realizarea ideilor noi şi a variantelor neaşteptate 
în soluţionarea problemelor artistice. Căutarea argumentelor în dispute îmbogăţeşte orele de repeti-
ţii, iar necesitatea de a sprijini partenerul ori de a-l atrage după sine în timpul evoluării concertistice 
dezvoltă energia şi iniţiativa. Prin urmare, individualitatea artistului se dezvăluie complet anume în 
interpretarea comună cu alţi muzicieni, şi nu într-o evoluare solistică.

Astfel, specificitatea cântării în ansamblu este în legătură permanentă cu factorii psihologici. 
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E. Lukianova propune patru metode principale de formare a calităţilor profesional-comunicati-
ve ale muzicienilor din clasa de ansamblu cameral. Prima reprezintă „analiza complexă a textului 
partiturii de ansamblu, pentru ca participanţii să pătrundă în esenţa conţinutului artistic al creaţiei 
interpretate şi să creeze pe această bază planul unic de interpretare, orientat pe ascultători“ [2]. А 
doua metodă se bazează pe „sincronizarea interpretării, care formează la participanţii ansamblului 
o unitate în organizarea temporală a opusului muzical şi corectează latura metro-ritmică, de tempo 
şi de articulare în interacţiunea de ansamblu“ [2]. A treia metodă, desemnată de cercetătoare ca 
„dialog“ muzical, „contribuie la optimizarea interpretării în ansamblu şi comunicarea dialogică a 
interpreţilor în ceea ce priveşte stabilirea echivalenţei cu planul compozitorului şi pentru atinge-
rea contactului emoţional cu publicul“ [2]. A patra metodă este „modelarea situaţiei scenice, care 
formează la muzicieni mecanismele de apărare psihologică împotriva efectelor negative legate de 
emoţiile scenice şi asigură dialogul artistic complet cu publicul“ [2].
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