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REZUMAT 
Abordarea transdisciplinară în analiza unui text muzical are un rol deosebit în înţelegerea 
mesajului lucrării. Ea aduce profunzimea de fond și scoate la iveală elemente care scapă 
scrutinului analitic specializat sau care nu pot fi observate, de obicei, într-o analiză de 
natură interdisciplinară. Aceste detalii pot influenţa semnificativ actul interpretativ, de la 
alegerea tempo-ului până la organizarea interpretativă a arhitecturii lucrării. În centrul 
studiului se află modelul de analiză folosit de Dmitri Salînski în analiza filmelor lui 
Tarkovski, model care se aplică în cazul Rapsodiei pe o temă de Paganini compusă de 
Serghei Rahmaninov. Acest tip de analiză constă în abordarea matematică a conţinutului 
poetic. Scopul acestui demers este de a căuta noi semnificaţii şi conexiuni de natură 
semantică, îmbogăţind şi transformând viziunea interpretativă asupra lucrării. 
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INTRODUCERE 
Misiunea interpretului este de a reactualiza o compoziţie cu fiecare interpretare. Destinul 
lucrării în sine depinde de bagajul informaţional, emoţional şi spiritual al interpretului şi 
de felul cum acesta alege să le folosească în construcţia interpretării lucrării. Dacă autorul 
are rolul de a transmite celorlalţi o „sămânţă” din Creaţie, primind informaţia „direct” de 
la o sursă intuitivă, pentru interpret misiunea de a recompune mesajul într-o formă cât 
mai apropiată de cel iniţial fiind deosebit de complexă şi, deseori, anevoioasă. În cazul 
creatorului este vorba de un drum de sus în jos, de la esenţă la materializarea ei într-o 
formă inteligibilă pentru majoritate. În cazul interpretului este vorba despre un drum 
invers, de jos în sus, în care, prin materializarea sonoră a unei pagini muzicale, el caută 
drumul spre esenţă, spre Sursă. Pianistul român Gabriel Amiraş afirmă că tot ceea ce 
trebuie ştiut despre muzica interpretată este cuprins în partitură, nu trebuie adăugat 
nimic în plus, în schimb, trebuie doar citit „corect” textul muzical. Prin aceasta se înţelege 
descifrarea corectă a codului, a mesajului aflat în spatele semnelor muzicale, iar pentru 
acest lucru este nevoie de cunoaştere exhaustivă, experienţă, înţelepciune, imaginaţie, 
talent, răbdare şi disciplină.  
 Acest articol propune o abordare a interpretării Rapsodiei pe o temă de Paganini de 
Serghei Rahmaninov prin metoda comparaţiei transdisciplinare, făcându-se apel la 
elemente din creaţia regizorului de film Andrei Tarkovski. Imaginea, simbolistica bogată 
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din filmele lui Tarkovski, precum şi ideile expuse de regizor în diverse ocazii (interviuri, 
cărţi, jurnal etc.) pot aduce o contribuţie importantă la înţelegerea şi redarea mesajului 
conţinut în muzica lui Rahmaninov. Analiza conținută îndeamnă la incursiuni în universul 
propriu al interpretului, la sondarea adâncurilor sufleteşti, muzica fiind cea care poate 
stabili punctele comune de rezonanţă dintre creator şi interpret.  
 
INSTRUMENTE DE CERCETARE  
Cercetarea se desfăşoară sub forma „punerii în oglindă” a celor doi artişti: Serghei 
Rahmaninov şi Andrei Tarkovski. Prin oglindire se reflectă elemente comune în timp ce se 
reliefează elemente ascunse, acolo unde unul ocultează, celălalt aduce la lumină. Ceea ce 
Tarkovski a reuşit să transmită prin imagine şi cuvinte aruncă o lumină revelatoare asupra 
a ceea ce Rahmaninov a exprimat prin sunete şi invers. Cei doi artişti au multe elemente în 
comun, de la locurile natale sau „rădăcini” şi trai în exil sau „dezrădăcinare” la simboluri, 
structuri compoziţionale şi năzuinţe artistice şi spirituale. Pentru fundamentarea cercetării 
au fost folosite materiale tipărite (cărţi, articole, partituri), video (filme, documentare) și 
resurse web. În analiza Rapsodiei pe o temă de Paganini se va aplica modelul folosit de 
Dmitri Salîkin pentru analiza filmelor lui Tarkovski. 
 
Rădăcini 
Născuţi în Rusia, unul lângă Novgorod (Rahmaninov), celălalt lângă Lurieveţ (Tarkovski), la 
un interval de 59 de ani unul de celălalt, în două epoci diferite – Rahmaninov în vremea 
burgheziei ruse, Tarkovski în vremea comunismului deja bine implementat, cei doi au o 
experienţă asemănătoare legată de copilărie – un paradis idilic de care se leagă formarea 
primelor coordonate existenţiale. Ambele locuri au în spate o istorie încărcată, Novgorod 
fiind înregistrat undeva în secolul al IX-lea, iar Lurieveţ, oraşul apropiat de satul în care s-a 
născut Tarkovski, în secolul al XIII-lea. Ambele au avut perioade de înflorire, iar despre 
Lurieveţ se spune că, la un moment dat, a avut şaizeci de biserici, faţă de timpul prezent 
când mai sunt doar trei (Dulgheru, 2014, p. 19).  
 Dacha (moşia), câmpurile nesfârşite, animalele de pe lângă casă şi, extrem de 
important, sunetul clopotelor bisericilor, alcătuiesc „căminul sufletesc” al celor doi. Casa 
ocupă un loc important în filmele lui Tarkovski. Criticul de film Elena Dulgheru descrie în 
cartea sa Tarkovski - filmul ca rugăciune arhetipul casei în creaţia lui Tarkovski, astfel: 
„casa delimitează un spaţiu al interiorităţii fericite, materne, un teritoriu al siguranţei” 
(Dulgheru, 2014, p. 91). Rahmaninov vorbeşte despre Ivanovka, satul unde se afla casa lui 
din Rusia și unde a compus majoritatea lucrărilor, în următorii termeni: „Fiecare rus are o 
conexiune strânsă cu pământul; poate vine din nevoia instinctivă de solitudine; lanurile 
nesfârşite de grâne, ce se întind cât vezi cu ochii, mirosul pământului, tot ce creşte şi 
înfloreşte... mă simt atât de bine acolo, pot să lucrez, pot să lucrez din greu; majoritatea 
muzicii mele e scrisă acolo şi, după ce am plecat din Rusia, muzica a fost inspirată de 
acolo. Acolo, în sfârşit, am găsit fericirea!” (Harverst of sorrow, 1998, 00:12:30). Se 
observă că, în ambele descrieri, fericirea şi implinirea sunt legate de un loc fizic, de 
energia lui, cu toate elementele prezente acolo. 
 Pentru a înţelege mai bine importanţa „rădăcinilor” se pune în oglindă extrema: 
dezrădăcinarea, exilul. Tarkovski vorbeşte despre atracţia ruşilor faţă de locurile natale, de 
cultura lor, de familie, de origini, folosind termeni ca fatal, tragic, imposibil. Rahmaninov 
este exemplul concret pentru ceea ce înseamnă această inadaptare: după plecarea din 
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Rusia a mai scris şase lucrări în douăzeci şi cinci de ani, iar dintre acestea doar două lucrări 
au fost scrise în America (Concertul pentru pian şi orchestră nr. 4 şi Dansurile simfonice), 
restul fiind compuse în Europa, unde îşi petrecea vacanţele. 
  
Nostalghia 
Nostalghia este considerată de către Tarkovski, şi nu numai, ca fiind una dintre trăsăturile 
importante ale omului rus. El o descrie ca fiind o stare a minţii care îi cuprinde pe cei care 
părăsesc Rusia, ca un ataşament extrem de puternic, fatal. În trecut, nostalgia a fost 
considerată chiar o boală din punct de vedere medical, fiind descrisă ca durerea provocată 
de dorul reîntoarcerii (Dulgheru, 2014, p. 105). Semnificaţia ei, însă, merge mult mai 
departe: „boala exilului este, în definitiv, zbuciumul unei conştiinţe care a pierdut calea 
întoarcerii spre originile sale divine, este sindromul existenţialist specific omului 
contemporan” (Idem). 
 Astfel, de la o condiţionare administrativă exterioară sinelui se face trecerea la zone 
mai profunde, care ţin de interiorul fiecăruia, vizând zona spirituală. Cultura rusă este una 
de tip romantic, în care intuiţia şi elementul emoţional joacă un rol determinant. Intuiţia 
este strâns legată de credinţă, iar aceasta ocupă un rol important în cultura rusă, încă din 
vremuri preistorice. Dmitri Salînski, în cartea Canonul lui Tarkovski, spune despre opera lui 
Tarkovski că „urmează direcţia spirituală rusă a <căutării lui Dumnezeu> şi a <filozofiei 
cosmice> a începutului de secol XX.” (Salînski, 2012, p. 16) 
 Din perspectiva lui Tarkovski, clasa intelectuală rusă era „ghidată de conştiinţă, 
incapabilă de auto-satisfacţie, animată de compasiune faţă de decăderea lumii 
înconjurătoare şi dedicată căutării credinţei, idealului, binelui”- toate aceste elemente 
fiind întrupate în personalitatea lui Gorceakov, personajul principal din filmul Nostalghia 
(Tarkovski, 2003, p. 208). Desigur, aceste trăsături reprezintă totodată caracterizarea atât a 
lui Tarkovski cât şi a lui Rahmaninov.  
 Tarkovski a fost, înainte de toate, un om spiritual, un explorator, un foarte bun 
cunoscător al religiilor lumii, de la cea ortodoxă la cea musulmană, de la antroposofie la 
religiile orientului îndepărtat. Această sete de cunoaştere era animată de nevoia de a 
evolua, de a „trece dincolo de bine şi de rău”. Arta este instrumentul lui de sondare, 
liantul între Cer şi Pământ, este cea care „face infinitul tangibil”... „Absolutul poate fi atins 
doar prin credinţă şi în actul creator.” (Tarkovski, 2003, p. 39).  Regizorul a fost conştient 
permanent de rolul său artistic în lume şi toată viaţa şi-a închinat-o îndeplinirii misiunii 
sale. El vorbeşte despre aceasta în felul următor:  
 

 În creaţia artistică personalitatea nu se serveşte pe sine, ci pe celălalt, serveşte unei 
idei comune superioare. Artistul este întotdeauna un servitor care încearcă 
permanent să plătească darul primit, miracolul. Omul modern nu vrea să facă 
sacrificiu, deşi adevărata afirmare a eu-lui se face doar prin sacrificiu (Tarkovski, 2003, 
p. 38).  

 
 Această raportare permanentă la ceva superior, mai presus de condiţia umană are în 
umbră o permanentă nemulţumire de sine. Această stare, pe care regizorul o descrie 
foarte clar într-o conferinţă de presă, este „secţiunea de aur” a personalităţii sale. Întrebat 
fiind, de către un reporter, de unde îşi ia energia spirituală, sursa muncii sale creatoare, 
Tarkovski răspunde simplu: „din faptul că nu mă plac pe mine” (The exile and death of 
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Andrei Tarkovsky, 1988, 1:14:05). Un răspuns şocant, greu de acceptat şi de înţeles, astfel 
că trebuie să vină cu lămuriri: „acest discomfort este cel care mă motivează să fiu atent la 
alte lucruri, face posibili paşi prin care să mă îndepărtez de mine, îmi permite să nu iau 
energia din mine ci din ceea ce mă înconjoară.”(Idem). 
 Pentru Serghei Rahmaninov căutările spirituale au însemnat un zbucium sufletesc, o 
sondare în adâncurile oceanului trăirilor umane. Drumul lui către „infinit” este zbuciumat, 
traversează zonele cele mai întunecate ale sufletului, este tulburător, presărat cu 
momente de iluminare. Tot universul lui Rahmaninov se învârte în jurul Inimii: „Muzica ar 
trebui să aducă alinare, să vindece mintea şi sufletul, nu poate fi doar ritm şi culoare, ea 
trebuie să dezvăluie într-un mod cât mai simplu trăirile inimii” (Harverst of sorrow, 1998, 
1:18:45). Preocuparea lui este legată, în principal, de ce ceea ce se află dincolo de moarte: 
este frica de necunoscut, zona de „dincolo de bine şi de rău”. 
 Se observă două manifestări diferite ale luminii şi ale umbrei în personalităţile şi 
creaţia celor doi. La Tarkovski predomină Lumina, dorinţa de ascensiune, de „ieşire din 
eu”, motorul fiind plasat în umbră, în nemulţumirea de sine, pe când la Rahmaninov 
dominantă este Umbra, manifestarea căutărilor personale, pornită tot din neîmplinire 
interioară, lumina răzbătând blând, din plan secundar. Acolo unde Rahmaninov priveşte cu 
teamă – dacă există ceva dincolo de moarte – Tarkovski se avântă cu îndrăzneală şi 
siguranţă (lăsarea eu-lui în spate îi dă acest curaj), considerând o misiune firească a omului 
să tindă „cu credinţă” spre acea zonă, moartea fiind doar o poartă spre altceva, nicidecum 
un final sau ceva terifiant. Pentru Tarkovski ignoranţa şi lipsa credinţei sunt mult mai 
înfricoşătoare şi de neîndurat comparativ cu moartea sau cu ceea ce este dincolo de ea. 
Motivul care îi animă pe amândoi, la un nivel superior, este dorinţa de unitate, de 
transcendere a dualităţii: problema eternă a umanităţii.  

 
Apocalipsa sau Dies Irae şi 1+1=1 
Dies Irae este leit-motivul creaţiei lui Rahmaninov, supratema operei sale, cum ar spune 
regizorul Constantin Stanislavski. Acesta se regăseşte în creaţia compozitorului încă de la 
primele opusuri (poemul simfonic Prinţul Rostislav, scris în anul 1891, când încă era 
student la Conservator) până la ultimele lucrări (Dies Irae apare în cinci din cele şase 
lucrări scrise în afara Rusiei). Este evident faptul că acest motiv are o semnificaţie adâncă, 
fiind încrustat în ADN-ul muzical al compozitorului.  
 Dies Irae este un cânt gregorian ce îşi are originile într-un poem latin din Evul Mediu. 
Acesta a fost introdus în serviciile liturgice catolice ca Misa morţilor. După 1964, a fost 
scos din toate ritualurile bisericeşti, cu excepţia liturghiei pentru Ziua tuturor sufletelor. El 
este asociat cu Ziua Judecăţii de Apoi, fiind inspirat din texte ale Apocalipsei (Apoc. 20: 11-
15, versiune bibliaortodoxa.ro).   
 Plecând de la declaraţiile compozitorului, care susţine că muzica este expresia 
gândurilor sale cele mai ascunse, iar nevoia de a compune este, de fapt, nevoia de a 
transforma aceste gânduri în sunete, se poate explora parcursul în sens invers (Harverst of 
sorrow, 1998, 1:30:33). Ce transmite muzica lui despre aceste gânduri şi ce spune Dies Irae 
în Rapsodia pe o temă de Paganini, spre exemplu? Apocalipsă, Ziua Judecăţii de Apoi, 
Moarte, omenirea trebuie să plătească pentru păcatele sale... aceste prime imagini induc 
teamă, frică, o atitudine gravă, aflată în opoziţie cu strălucirea temei capriciului lui 
Paganini şi virtuozitatea generată de acesta. Dies Irae aruncă o umbră întunecată asupra 
strălucirii acestei teme, o duce în zonele abisale, uneori în mod direct, alteori sugerat în 
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subtext. Astfel se conturează unul dintre motivele pentru care o abordare de tip 
spectaculos, virtuoz al acestei lucrări nu este, poate, cea mai recomandată. La întrebarea 
de ce compozitorul a fost atât de preocupat de acest subiect, un răspuns, cel puţin parţial, 
se poate găsi într-o conversaţie pe care Rahmaninov a avut-o cu Marietta Shanginyan, 
după moartea lui Alexandr Skriabin: 

 
A fost o vreme când am fost puţin speriat de orice-gangsteri, hoţi, epidemii, dar cel 
puţin era întotdeauna o cale să te descurci cu ele. Ce mă sperie pe mine aici este 
sentimentul de incertitudine; teama la gândul că ar putea fi ceva dincolo, după ce 
mori. Mai degrabă aş putrezi şi aş dispărea decât să ştiu că este ceva ascuns în 
întuneric, după ce te-au dus la cimitir... Nu am dorit niciodată imortalitatea pentru 
mine. Oamenii se degradează, îmbătrânesc, eventual se împacă cu ei însuşi. Dar dacă 
există ceva acolo, asta mă sperie de-a binelea (Acest citat intitulat Rachmaninoff and 
Sanginyan a fost publicat pe site-ul postului de radio The voice of Russia în 26 iunie, 
2006, accesat la data de 14 aprilie, 2013). 

 
 Teama de necunoscut și preocuparea pentru ce se întâmplă cu sufletul omului după 
moarte îşi găsesc transpunerea sonoră în motivul Dies Irae. Omul Rahmaninov caută 
armonia, unitatea, dar nu îndrăzneşte să spere, să „ridice”capul spre acea zonă care ar 
putea însemna pace, împlinire, paradis, mântuire. Ar prefera, în schimb, desfiinţarea 
spiritului întru dezintegrarea totală, fiind prizonierul dualităţii, al separării interioare. 
Desigur, este foarte posibil ca, de-a lungul timpului, compozitorul să îşi fi schimbat 
gândurile, dar cert este că sentimentele contradictorii răzbat permanent din muzica sa, pe 
parcursul întregii vieţi, până la final, semn că echilibrul este greu de atins.  
 Subiectul Apocalipsei este prezent şi în creaţia lui Tarkovski, într-o altă lumină. 
Regizorul descrie astfel Apocalipsa: „Cum am spus deja, după părerea mea, este o imagine 
a sufletului omenesc, cu responsabilităţile şi obligaţiile lui... Dar ar fi greşit să credem că 
Apocalipsa poartă, exclusiv, un mesaj punitiv. Poate că mesajul ei principal este speranţa.... 
În neştiinţa omenească există speranţă” (Dulgheru, 2014, pp. 287-288). Se poate observa 
cum aceeaşi preocupare reflectă două atitudini opuse: necunoscutul la Rahmaninov 
generează teamă, pe când la Tarkovski înseamnă speranţă. Tarkovski, supus aceloraşi 
reguli pământene ale dualităţii, luptă și năzuieşte spre atingerea unităţii şi îi îndeamnă şi 
pe ceilalţi să o facă. El înţelege că fenomenul separării este sursa nefericirii, fie că este 
vorba de separarea internă a unui individ fie separarea între oameni. În filmul Nostalghia, 
frica de Apocalipsă este depăşită prin sacrificiu, prin foc – autoincendiere. Ultimele 
cuvinte ale lui Domenico, înainte de incendiere, îndeamnă oamenii la unitate. „Dacă vreţi 
ca viaţa să nu se stingă, trebuie să ne prindem de mâini unii cu alţii... Oamenii trebuie să 
revină la unitate, să nu mai rămână despărţiţi” (Nostalghia, 1983, 1:44:16). 1+1=1 
înseamnă Unitate, transcenderea naturii duale, armonizarea contradicţiilor.  
 
Rapsodia pe o temă de Paganini şi filmul Nostalghia 
Alegerea filmului Nostalghia pentru a descoperi căi noi de a decela semnificaţiile muzicii 
rapsodiei se bazează pe următoarele elemente:  

 Ambele lucrări sunt realizate în exil; 

 Au fost realizate spre sfârşitul vieţii, fiind penultimele opusuri din creaţia ambilor 
artişti; 
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 Creat la o distanţă de jumătate de secol după, filmul lui Tarkovski poate contribui 
substanţial la înţelegerea semnificaţiilor semantice ascunse în Rapsodia pe o temă 
de Paganini. 

 
 Articolul de față se bazează pe analiza detaliată a Rapsodiei pe o temă de Paganini, 
din teza de doctorat a autoarei, cu titlul Şcoala pianistică rusă în prima jumătate a 
secolului XX - profiluri de mari compozitori pianişti, pe baza analizei filmului Nostalghia 
efectuată de criticul de film Dmitri Salînski şi prezentată în cartea Canonul lui Tarkovski.  
 
Rapsodia pe o temă de Paganini – sumară incursiune analitică 
Rapsodia pe o temă de Paganini are la bază tema faimosului Capriciu nr. 24 pentru vioară, 
scris de Nicolò Paganini. Datorită melodiei pregnante, spectaculoase şi a faptului că este 
scris sub forma temei cu variaţiuni - ceea ce lasă loc unor dezvoltări cu potenţial nelimitat, 
este una dintre cele mai „citate” teme în istoria muzicii, ce i-a urmat. Compozitori precum 
Liszt, Brahms, Schumann, Lutoslawski au îmbogăţit literatura pianistică cu adevărate 
capodopere, pornind de la această temă.  
 Rahmaninov aduce ca element de noutate, faţă de predecesori, suprapunerea a două 
genuri muzicale - rapsodia şi tema cu variaţiuni. El păstrează forma temei cu variaţiuni ca 
structură principală, folosindu-se de „libertatea” rapsodiei în anumite situaţii. Elementele 
rapsodice dau flexibilitate formei, crează spaţiu de reflecţie şi, cel mai important, deschid 
uşa pentru Dies Irae. 
 Introducerea temei Dies Irae este elementul de originalitate cel mai important adus 
de Rahmaninov în lucrare. Capriciul lui Paganini are un caracter laic, profan, este o lucrare 
de virtuozitate, strălucitoare, spectaculoasă. Introducerea unei teme cu caracter sacru, 
cum este Dies Irae, schimbă radical perspectiva. Ceea ce înainte era spectaculos se 
transformă în dramatic, strălucirea virtuozităţii capătă nuanţe macabre, ceea ce era un 
dans elegant devine un dans al Vieţii şi al Morţii şi exemplele continuă.  Din mijlocul 
acestui tumult se ridică, în variaţiunea a XVIII-a o rază de lumină: Speranţa – este 
momentul sublim al lucrării, cel care a adus celebritatea lucrării în întreaga lume. Tema 
capriciului apare în formă inversată. Inversarea motivului, folosirea tonalităţii majore, 
transformarea caracterului dintr-unul energic, masculin, dinamic într-unul visător, feminin, 
deosebit de cald şi expresiv sunt elemente care materializează principiul dualităţii în formă 
sonoră. Dar acest moment nu durează mult, sunt doar două minute şi jumătate de 
speranţă, după care compozitorul revine la frământările anterioare, cu încă şi mai multă 
intensitate. Tema capriciului domină lucrarea până la final, Dies Irae apărând explicit doar 
în ultima variaţiune, suprapus peste tema lui Paganini. 
 
Filmul Nostalghia 
Filmul Nostalghia prezintă povestea poetului rus Andrei Gorceakov, ajuns în Italia pentru a 
cerceta urmele unui compozitor rus necunoscut, care a trăit în secolul al XVIII-lea. Acesta, 
iobag fiind, a ajuns, la un moment dat, în Italia pentru studii muzicale, trimis de stăpânul 
său. Odată trăit sentimentul de libertate şi de recunoaştere a valorii, acesta alege să nu se 
mai întoarcă în Rusia. Această poveste, care în film este ţinută în umbră, reflectă povestea 
vieţii regizorului: subminat în propria ţară, cenzurat permanent, recunoscut în afara ţării, 
plecat apoi în Italia, totul culminând cu decizia de a nu se mai întoarce în Rusia, decizie 
făcută publică după lansarea filmului Nostalghia.  
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 Pornirea eroului în călătoria de explorare deschide orizonturi mult mai largi şi mai 
profunde. Problema dualităţii şi a separării este tratată prin trimiterea la diferenţele 
culturale – cultura europeană versus cultura rusă, diferenţe sociale – poziţia femeii în 
cultura occidentală (independentă) versus cultura rusă (dependentă de bărbat, trăieşte în 
umbra lui), degradarea credinţei şi a spiritualităţii în occident (Domenico este considerat 
nebun pentru că vrea să salveze lumea) versus spiritualitatea poporului rus care se află în 
„căutarea lui Dumnezeu” şi mai are, încă, o credinţă.  
 Nostalghia este un film cu personaje puţine, acţiunea este statică, dar cu o stare de 
prezenţă foarte puternică. Personajele devin motive de meditaţie, de cugetare; cadrele 
creează contextul psihologic; fiecare element are o semnificaţie complexă şi trimite la 
problemele fundamentale existenţiale ale omenirii. De exemplu, Gorceakov simbolizează 
problema separării, inadaptării, însingurării. Odată ajuns în Italia, în mediul culturii italiene 
pe care a studiat-o acasă și pe care o admiră, el realizează că, de fapt, este străin în acea 
cultură, că nu şi-o poate însuşi şi nici nu poate transmite mai departe, în lumea lui, 
impresiile acumulate. Personajul ajunge, astfel, la conştientizarea faptului că experienţa 
personală directă, legătura cu mediul în care omul se naşte, creşte, îşi formează rădăcinile, 
este singura care rămâne peste timp, iar asimilarea unei alte culturi este o iluzie. 
Ataşamentul faţă de locurile natale, de familie sunt sugerate în film printr-un cadru ce ţine 
de arhetipul casei – unul dintre cele mai importante elemente în arta lui Tarkovski; acesta 
apare în momente cheie şi are asociată o muzică specifică – cântecul popular Kumiski, 
care are ca subiect povestea unei femei care şi-a pierdut soţul în război.  
 Eugenia, femeia care îl însoţeşte pe Gorceakov în călătoria prin Italia, simbolizează 
natura feminină din perspectiva occidentală. Ea, de fapt, prin calităţile ei – independentă, 
singură, fără copii – evidenţiază calităţile femeii din Rusia, întruchipate în film de soţia 
eroului principal – blândă, tăcută, însărcinată (fertilitate – viaţă – împlinire a menirii). 
 Domenico, profesorul de matematică, pe care lumea îl consideră nebun, joacă un rol 
esenţial în film. El este cel care declanşează transformarea eroului, prin puterea 
exemplului. Sacrificiul de sine prin autoincendiere, îi dă curaj lui Gorceakov să realizeze 
ritualul prin care îşi poate găsi mântuirea, liniştea. Nu întâmplător, Tarkovski foloseşte o 
temă muzicală din Simfonia a IX-a de Beethoven – Oda bucuriei – pentru acest moment. 
Domenico reprezintă Speranţa – acel sâmbure de credinţă, de „nebunie” care poate 
transforma lucrurile, în ultimul moment, când totul pare pierdut.  

 
Analiza comparată a arhitecturii lucrărilor 
În cartea Canonul lui Tarkovski, Dmitri Salînski face un pas către transdisciplinaritate, în 
sensul că abordează analiza filmului din perspectiva poeziei şi a matematicii. El caută 
sensuri noi, ascunse în metrica filmului, în structura poetică a acestuia. Totodată, autorul 
punctează faptul că în analiza sintactică şi semantică a filmului nu se ia în calcul modelul 
matematic şi că acest teritoriu analitic merită mai multă atenţie. Autorul scria despre 
aceste lucruri în 2009 (Salînski, 2012, p. 23). În urma analizei filmului Nostalghia, Salînski a 
ajuns la următoarele concluzii: 

 Construcţia filmului este simetrică. Autorul „pliază” filmul, împărţindu-l în 
segmente egale (mai întâi în două, apoi în patru părţi egale de timp) şi descoperă 
conexiuni şi corespondenţe importante, care scapă unei evaluări lineare. Filmul 
durează două ore, care sunt împărţite matematic, în sferturi. Scena copilului care 
vede pentru prima dată lumea, după şapte ani de izolare şi îşi întreabă tatăl dacă 
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ceea ce se desfăşoară în faţa ochilor lui este începutul sau sfârşitul lumii este axa 
care împarte filmul în două (minutul 60-61). La a doua pliere, la sferturile filmului, 
apare un element extrem de interesant: la minutul 30 se desfăşoară imaginea 
soţiei, gravidă, întinsă pe pat. Burta ei, rotundă, luminată în contrejour, este 
asemeni unei cupole. De partea celalaltă a axei, la minutul 90, apare imaginea 
cupolei catedralei Sf. Petru din Roma – inima vieţii spirituale occidentale 
(catolice). În prima parte a filmului, la scurt timp după începerea lui, este 
prezentată lumea pământeană prin elemente legate de principiul feminin, cum 
sunt naşterea și copiii, punctată de preot prin întrebarea adresată Eugeniei – „şi 
Dumneavoastră doriţi un copil”? Scena este plasată într-o biserică, unde femeile 
mergeau să se roage Madonnei del Parto pentru a rămâne însărcinate. Scena 
durează şase minute. În oglindă, înainte de finalul filmului, are loc scena în care 
Gorceakov îndeplineşte ritualul de traversare a bazinului gol, cu lumânarea 
aprinsă. Salînski vede câteva corespondenţe interesante aici: spaţiul bazinului 
uscat corespunde catedralei din prima secvenţă iar moartea lui Gorceakov 
corespunde nevoii de a da viaţă (scena durează opt minute). Cele două secvenţe 
constrastante sunt poziţionate simetric pe axa orizontală a filmului.  

 Calcularea Secţiunii de Aur scoate la iveală aspecte inedite legate de felul cum 
vede Tarkovski această zonă în cadrul unei opere de artă. În cazul filmului 
Nostalghia, în punctul principal al Secţiunii de aur, mai exact, la minutul 72 se 
regăseşte scena în care Eugenia îi citeşte lui Gorceakov dintr-o scrisoare a 
compozitorului rus, în care acesta vorbeşte despre nostalgie şi alegerea de a nu se 
mai întoarce în Rusia. Este momentul în care regizorul „prezintă” efectiv tema 
filmului, mai precis motivul pentru care Gorceakov se află în Italia şi nostalgia. 
Elementul surpriză, însă, apare în momentul în care lui Gorceakov începe să îi 
curgă sânge din nas. Această reacţie apare ca o materializare fizică a „bolii” 
sufleteşti, nostalgia. Faptul că Tarkovski poziţionează în zona Secţiunii de Aur 
vulnerabilitatea umană, durerea, este şocant, contrar construcţiilor tipice. 
Explicaţia se găseşte în declaraţia sa, citată la începutul articolului – din 
neîmpinirea lui, din nemulţumirea de sine el îşi găseşte resursele pentru a se 
înălţa. Această atitudine se regăseşte în filozofia asiatică, unde în mijlocul yin-ului 
ia naştere yang-ul şi invers. Din întuneric se naşte lumina şi invers. Regizorul, nu 
numai că a trăit, simţit şi conştientizat acest lucru, dar l-a şi transformat într-un 
principiu fundamental de creaţie. În punctul inversat al secţiunii, aflat la minutul 
46, se află un alt moment cheie al filmului – intrarea lui Gorceakov în casa lui 
Domenico, momentul în care destinul lui se schimbă radical.  Autorul 
concluzionează:  

 
 Fragmentele binare stabilesc principiile fundamentale ale existenţei, exprimând 
aspectul static al subiectului, în timp ce secţiunea de aur exprimă aspectele dinamice şi 
materiale, chiar cu un accent negativ – aproape ascuns în  Nostalghia, mai evident în 
celelalte filme... (Salînski, 2012, p. 34). 
 Rapsodia pe o temă de Paganini poate fi împărţită în trei secţiuni, pe tiparul rapid-
lent-rapid, organizare care face trimitere către structura concertului instrumental. Prima 
secţiune cuprinde variaţiunile I-X, a doua secţiune-variaţiunile XI-XVIII, iar ultima parte-
variaţiunile XIX-XXIV. Privită în ansamblu, arhitectura lucrării este echilibrată, construcţiile 
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punctelor culminante sunt bine conturate, cu perioade de acumulări şi rezolvări; fiecare 
secţiune se încheie clar.  La nivelul lucrării se remarcă şase puncte culminante şi şapte 
puncte minime. Acestea au fost luate în considerare ţinând cont de încărcătura 
emoţională, de contextul în care apar şi de elementele prin care sunt exprimate 
(dinamică, agogică, armonie etc).  
 Maximele semantice sunt distribuite după cum urmează: M1 – variaţiunea a XVIII-a, 
M2 – variaţiunea a XXII-a, M3 – variaţiunea a XXIV-a, M4 – variaţiunea a X-a, M5 – 
variaţiunea a XIV-a şi M6 – variaţiunea a V-a. Se observă o poziţionare mai aglomerată în a 
doua jumătate a lucrării. Minimele semantice sunt următoarele: m1 – variaţiunea a XVII-a, 
m2 – între variaţiunile XVIII și XIX (la orchestră), m3 – variaţiunea a XXII-a, m4 – 
variaţiunea a XI-a, m5 – variaţiunea a IV-a şi m6 – variaţiunea I.  
 Din modelul de analiză folosit de Salînski s-a folosit împărţirea lucrării în opt 
segmente egale precum şi calcularea Secţiunii de Aur şi a punctului invers al acesteia. Pe 
această schemă s-a suprapus structura prezentată mai sus- cele trei secţiuni mari în care 
se împart variaţiunile şi punctele maxime şi minime semantice. Din această suprapunere 
au rezultat următoarele: 

 Rahmaninov nu supune forma lucrării unei precizii matematice, cum procedează 
Tarkovski în filmele sale, dar respectă proporţiile, într-o măsură semnificativă. 
Tema cu variaţiuni este o formă destul de strictă la bază, care, în mod tradiţional, 
se dezvoltă geometric, simetric, progresiv. Încadrarea ei în genul rapsodiei îi 
conferă gradul de libertate necesar pentru a exprima intenţiile compozitorului. S-
ar putea spune că nevoia lui Rahmaninov de a exprima anume lucruri a modelat 
forma muzicală, ducând-o într-o nouă etapă evolutivă.  

 Împărţind lucrarea în opt secţiuni egale, după numărul de măsuri, se poate 
observa cum punctele importante, fie că sunt minime sau maxime, sunt situate 
înainte sau după „zona simetrică”.  

 Secţiunea de Aur este situată în variaţiunea a XVIII-a, la finalul secţiunii lente. 
Devierea faţă de calculele matematice este de cincizeci şi cinci de măsuri, care 
înseamnă două variaţiuni distanţă. Argumentul principal în considerarea Secţiunii 
de Aur în variaţiunea a XVIII-a ţine de considerente semantice, susţinute de 
elementele de scriitură. Tema inversată, prezentată în Reb major aduce, pentru 
prima şi singura dată, Lumină în lucrare, Speranţă, întruchipează energia feminină, 
blândă, emoţională, caldă, înflăcărată chiar. Acest moment poetic sublim „rupe” 
ritmul zbuciumului şi tumultului de dinainte. Variaţiunea constituie un punct 
culminant la nivelul tuturor parametrilor: noutatea melodico-armonică este 
susţinută de elementele dinamice – tema se înfiripă subtil, în pianissimo, ca un fir 
de lumină ce se ridică din zonele abisale ale variaţiunii precedente şi creşte până 
la o explozie de energie luminoasă, ce atinge fortissimo, iar apoi se stinge treptat, 
ca o flacără care şi-a consumat arderea. Acest moment poate fi „comparat” cu 
personajul Domenico din filmul lui Tarkovski. Ambele teme sugerează Speranţa, 
ieşirea din zonele tulburi sufleteşti, vindecarea „bolii” spiritului. Diferenţa de 
abordare între cei doi artişti ţine de felul cum evoluează lucrările după 
consumarea rolului celor două „personaje” (încheierea variaţiunii, respectiv 
moartea prin sacrificiu a lui Domenico). În cazul Rapsodiei, frământările revin, cu o 
putere mult mai mare, ca un bulgăre care creşte până la finalul lucrării, pe când în 
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filmul lui Tarkovski, moartea lui Domenico schimbă direcţia filmului spre împăcare, 
chiar dacă prin moarte, în cazul lui Gorceakov. 

 Punctul invers al Secţiunii de Aur se află în variaţiunea a X-a, la o distanţă de 
nouăsprezece măsuri de locul unde ar fi trasat matematic. Variaţiunea face parte 
din grupul celor construite în jurul temei Dies Irae (variaţiunile VII-X). Acest grup 
de variaţiuni merită o atenţie deosebită, datorită faptului că influenţa motivului 
medieval apare atât frontal, explicit, cât şi ocultat, ascuns în subtext.  

 
 În variaţiunea a VII-a, compozitorul introduce motivul iniţial din Dies Irae, în valori de 
doimi, tempo meno mosso, în felul acesta ajungând la lungimea unei propoziţii muzicale. 
Tema este repartizată instrumentului solist. În plan secundar, orchestra intonează tema 
capriciului lui Paganini, în valori augmentate – optimi, în ritm egal (elimină formula ritmică 
punctată). Suprapunerea celor două teme muzicale crează unitate, sonoritatea apare ca 
un bloc infuzat de nuanţele apocaliptice ale lui Dies Irae, tema capriciului îşi pierde 
strălucirea, mai degrabă similar cu un marş funebru sau un dance macabre. 
 În variaţiunile VIII-IX, motivul Dies Irae nu mai apare explicit, dar influenţa lui este 
evidentă. Tema capriciului este readusă în tempo I, în acorduri şi păstrând încă valorile 
egale, elemente din care rezultă o sonoritate greoaie, apăsătoare. Atmosfera apocaliptică 
creşte constant şi în următoarea variaţiune, unde sunt exploatate alte elemente: ritmul şi 
armonia. Suprapunerea rimului binar cu cel ternar (unul distribuit la instrumentul solist, 
celălalt la orchestră), într-o formă contratimpată, creează o atmosferă tumultuoasă, 
agitată, conflictuală, sumbră. Pregnanţa ritmului „distruge” melodia, din temă rămânând 
doar pilonii principali, armonici, şi aceştia modificaţi prin introducerea unor cromatisme.  
 Intervalul de cvartă mărită apare în două ipostaze:  

 Una tonală, la-re# (măs. 329), în care re# are rol de ornament pentru nota mi, 
justificarea ei apărând în acordul complet din măs. 341.  

 Una modală, mi - la# (măs. 331), în cadrul modului lidian pe mi. Scriitura 
evoluează de la unison în octave la una în acorduri (la pian), fiind susţinută 
permanent de orchestră. Construcţia dinamică este în valuri, cu descătuşări 
masive de energie în cascade intens cromatizate ale pianului. 

 
  În Variaţiunea a X-a reapare motivul Dies Irae, într-un registru mai grav decât prima 
dată, cu sonorităţi mult mai sumbre, macabre, care explodează în tutti-ul orchestral (măs. 
376-382). Din punct de vedere semantic se poate spune că, în această secţiune, imaginea 
Apocalipsei este amplu dezvoltată în termenii ei întunecaţi – o imagine cu rol puternic 
transformator. În lucrarea de doctorat Şcoala muzicală rusă în prima jumătate a secolului 
XX – profiluri de mari compozitori pianişti autoarea face o trimitere la Carlos Castaneda, 
care vorbeşte despre relaţia Omului cu Moartea, în următorii termeni: 
 

„Moartea este însoţitorul nostru etern”, a spus Don Juan cu un aer foarte serios. Se 
află totdeauna la stânga noastră, la o lungime de braţ... Moartea este singurul sfetnic 
inteligent pe care îl avem. De câte ori simţi, aşa cum faci mereu, că totul merge prost 
şi că eşti pe cale să fii anihilat, întoarce-ţi capul spre moartea ta şi întreab-o dacă este 
aşa. Moartea îţi va spune că te înşeli; că nu contează nimic în afară de atingerea ei. 
Moartea ta o să-ţi spună: „Încă nu te-am atins!” (Castaneda, 2004, pp. 52-53). 
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 Dacă pentru această secţiune se foloseşte ca imagine-simbol Moartea, iar pentru 
variaţiunea a XVIII-a Speranţa, se ajunge la o formulă interpretativă interesantă. Faţă de 
modelul tarkovskian, ea apare în oglindă: în secţiunea inversată apare elementul 
„negativ”, iar în secţiunea de aur elementul opus. Această dualitate se poate extrapola 
mai departe la masculin-feminin, întunecat-luminos, moarte-viaţă, yin-yang etc. Această 
viziune asupra arhitecturii lucrării vine ca un argument în plus în favoarea abordării 
rapsodiei din perspectiva semnificaţiei temei secundare, Dies Irae, înaintea strălucitorului 
capriciu al lui Paganini.  
 Unitatea structurală la nivelul lucrării se observă, în primul rând, în raportul dintre 
instrumentul solist şi orchestră. Felul cum distribuie compozitorul elementele principale 
între cele două „partide” este impresionant. Dacă la nivel de împărţire a secţiunilor 
simetria este evitată sistematic, în ceea ce priveşte împărţirea rolurilor între pian şi 
orchestră compensează din belşug. În orice punct al lucrării, dacă se face un stop cadru, se 
poate observa unitate, complementaritate. Deşi pianul şi orchestra au roluri bine 
conturate, împreună se comportă ca un întreg indestructibil. Câteva exemple în acest sens 
ar fi: suprapunerea celor două teme, în variaţiunea a VII-a (Dies Irae-pian, capriciul-
orchestră) şi în variaţiunea a XXIV-a, în formă inversă (Dies Irae-orchestră, capriciul-pian), 
suprapunerea scriiturii polifonice cu cea omofonă în acelaşi exemplu al temelor 
suprapuse, includerea pianului în tutti-urile orchestrale, în variaţiunile a X-a şi a XIV-a care, 
deşi este opţional, toţi pianiştii aleg să le cânte, pentru că fără pian sonoritatea nu ar fi 
completă.  
 Un alt element care contribuie la senzaţia generală de unitate se găseşte în folosirea 
unor momente de simetrie la nivelul lucrării. Un asfel de moment este realizat între 
început şi sfârşit – motivul final al introducerii este identic cu cel de la sfârşitul lucrării, 
prima dată fiind repartizat orchestrei, iar a doua oară pianului. Această simetrie, acest arc 
al formei întregului se regăseşte şi în filmul lui Tarkovski – imaginea casei din Rusia apare 
atât la început cât şi la sfârşit, iar motivele muzicale folosite susţin imaginile; cântecul 
popular asociat casei deschide şi închide filmul, la fel şi secvenţa din Recviemul de Verdi, 
care este asociat cu spaţiul din exil. 
 Folosirea motivului capriciului în formă inversată, în Variaţiunea a XVIII-a este tot o 
formă de simetrie la nivel tematic, prin punerea în oglindă a temei principale. S-ar putea 
interpreta ca alter-ego-ul temei capriciului, cel care are misiunea de a se „opune” 
întunecatului Dies Irae. Tema capriciului şi cea inversată pot fi considerate ca o 
reprezentare sonoră a personalităţii compozitorului, în timp ce Dies Irae este vocea 
căutărilor interioare, a fricii, a durerii, a nostalgiei, într-un cuvânt, a tot ceea ce nu-i dă 
pace. În esenţă, toate acestea coexistă, se manifestă în acelaşi spaţiu interior, drama 
omului venind din faptul că le percepe secvenţial, pe rând, nu simultan.  
 
REZULTATE ŞI DISCUŢII. CONSIDERAŢII INTERPRETATIVE  
Rezultatele analizei prezentate în acest articol au scos la iveală conexiuni semantice care 
nu au fost vizibile prin alte tipuri de analiză. Aceste conexiuni au un impact direct atât în 
viziunea asupra întregului cât şi în ceea ce privește felul în care se raportează secţiunile 
între ele. Conştientizarea punctelor de „greutate” ale lucrării şi relaţionarea lor este făcută 
chiar la distanţe mari, cum este cazul celor două puncte ale Secţiunii de Aur. Variaţiunile a 
X-a şi a XVIII-a oferă o imagine a ansamblului mult mai clară şi ajută la construcţia „lucidă” 
a interpretării. Această construcţie conştientă reprezintă stâlpii de rezistenţă ai lucrării. În 
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acest fel, misiunea interpretului de a „reface” edificiul sonor gândit de compozitor devine 
realizabilă în mod autentic. 
 Rapsodia pe o temă de Paganini încă este o lucrare neînţeleasă. Interpreţii cad destul 
de uşor în „plasa” spectacularului, fiind vrăjiţi de vitalitatea temei capriciului lui Paganini şi 
de nivelul ridicat de virtuozitate al lucrării. Aceste elemente în sine ar fi fost perfect 
valabile într-un alt context – dacă nu ar fi existat tema Dies Irae. După cum s-a putut 
observa pe parcursul analizei, însă, Dies Irae transformă complet tot mesajul lucrării şi 
duce lucrarea într-o zonă mult mai profundă şi încărcată de semnificaţii. Înţelegerea 
subtextului are implicaţii directe în alegerea tempo-ului, în felul cum sunt înţelese şi 
redate elementele armonice, în construcţiile dinamice şi, cel mai important, în atitudinea 
interpretului faţă de lucrare. O astfel de lucrare obligă la introspecţie, la căutarea unor 
răspunsuri personale pentru a putea transmite mesajul mai departe. 
 Prin utilizarea unor modele matematice de analiză şi/sau elemente specifice altor 
arte (cinematografie, poezie, teatru, arte plastice, arhitectură etc.) cercetarea poate duce 
la puncte de congruenţă sau de divergenţă inedite, dar mai mult decât atât, poate 
constitui drumul spre „zona” care se află dincolo de forme. În elementele de limbaj care 
alcătuiesc forma, se află cheile înţelegerii subtextului, aşa cum spunea pianistul Gabriel 
Amiraş. Munca de a pătrunde în zona intrinsecă este, însă, una complexă, de durată, care 
cere o implicare totală din partea interpretului şi, cel mai important, cere o permanentă 
preocupare pentru propria dezvoltare şi evoluţie. Pornind de la ideea că muzica este un 
limbaj se ajunge la întrebarea „ce exprimă ea?” Având în vedere faptul că este un limbaj 
non-verbal, care operează cu frecvenţe sonore, posibilităţile sunt extrem de vaste. Ea 
poate transmite concepte raţionale, imagini, emoţii, sentimente, experienţe spirituale. 
Faptul că frecvenţele sonore merg dincolo de cuvinte şi de capacitatea de a decodifica 
raţional mesajele, face posibilă o comunicare pe alte canale, cum ar fi la nivelul emoţiilor 
(de la inimă la inimă în termeni populari) sau la un nivel spiritual.  
 Responsabilitatea interpretului în faţa unei partituri este aceea de a se apropia de ea 
cu cea mai mare conştienţă de care este capabil la momentul respectiv. Prin aceasta se 
înţelege: deschiderea totală, fără a emite judecăţi în primă fază, pregătirea informaţională 
prealabilă (autoeducarea permanentă), asumarea alegerii făcute faţă de acea lucrare 
(implicarea cu maximă seriozitate în studiul partiturii), autoexigenţa – instrumentul care 
nu permite interpretului să „rănească” muzica prin neglijenţă, ignoranţă sau 
superficialitate. 
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