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 Prezenta teză de doctorat a avut ca scop punerea în lumină a creației unuia dintre cei mai 

mari compozitori în ceea ce privește muzica pentru orgă, și anume, Max Reger. Prea puțin cunoscut 

în România, acest geniu post romantic a compus, după Bach, cele mai multe lucrări pentru acest 

instrument.  

 Predilecția sa spre muzica Barocă, și mai exact, spre muzica lui J.S.Bach, îl determină să 

compună în forme baroce: preludii, fugi, passacaglii, variațiuni, fantezii, toccate. A studiat în 

amănunt creația acestuia, aprofundând complexitatea contrapuctului, a polifoniei. A fost catalogat 

„contrapunctist”, fiind mândru de acest lucru. Variațiunile reprezentau pentru el un mijloc foarte 

bun de exprimare. Bach a reprezentat pentru el cel mai mare exemplu. Muzica Barocă era o sursă 

permanentă de inspirație.  

 Partea modernității sale este reprezentată de armonie, de cromatismele de tip wagnerian, 

care nu sunt atât de extinse ca ale lui Wagner, de tehnica instrumentală complexă, care conferă un 

caracter simfonic lucrărilor sale, cerințele tehnice complexe, filosofie și estetică proprie. Afectele 

și expresivitatea transmise  sunt post romantice,  înclinate spre stilul romantic brahmsian, pe care 

îl speculează și de care, mai apoi, se detașează, adăugând o nuanță de modernitate proprie. 

 Alăturarea tradiției și a modernității, conferă creației sale caracterul de modernism istoric. 

Reger nu se considera parte a noii școli germane, era reacționar, nu revoluționar. În lucrările pentru 

orgă rămâne în sfera tradițională, în celelate domenii ale creației, în cea modernă, dar nu de tip 

Wagnerian, după cum afirma chiar el. 

 Pentru o bună interpretare a lucrărilor sale pentru orgă, este necesar să cunoaștem 

modalitățile de registrație, notațiile sale din partitură, maniera de execuție a ornamentelor, precum 

și problematica tempo-ului, care a iscat multe controverse datorită edițiilor lui Straube. Aceste 



elemente de interpretare sunt dezbătute în amănunt. Prin analiza lucrărilor Fantasie und Fuge über 

B-A-C-H (op. 46), Introduktion und Passacaglia, op. 63, în fa minor, a fanteziei de coral Straf’ 

mich nicht in deinem Zorn, op.40 se aduce mai multă lumină asupra acestor aspecte. 

 Problematica instrumentelor reprezintă un alt subiect care se cerea dezbătut, deoarece 

contextul istoric al evoluției orgilor de la Baroc la Romantism influențează și compozițiile 

secolelor respective. 

 Gottfried Silbermann, unul dintre cei mai reprezentativi constructori de orgi din Baroc, 

construiește instrumente valoroase, ușor recognoscibile, cu balans al manualelor bine gândit. 

Principalii săi nu sunt la fel de penetranți sonor ca și al celorlalte instrumente din acea perioadă, 

contribuind la ansamblul registrelor, conferind o calitatea mai moale acestuia.   

 O personalitate marcantă în ceea ce privește construcția de orgi din Romantism este 

E.F.Walcker, care dezvoltă cutia de suflu cu conuri (Kegellade), conferă orgilor sale ton sublim și 

precis, tuburi de Principali expresivi, crează o entitate diferită fiecărui sunet. Acest tip de orgă era 

preferat de Reger. Multe dintre principiile Baroce de construcție a orgilor sunt preluate în 

Romantism, influențând construcția acestora. 

 În prezent, Institutul „Max Reger” duce o intensă muncă de cercetare, având o arhivă 

impresionantă de manuscrise, scrisori, cărți, documente ce țin de munca lui Reger. Interesul pentru 

muzica acestui compositor începe să crească, cu toate că bibliografia este în mare parte numai în 

limba germană, fiind astfel mai greu de accesat de foarte mulți muzicieni.  

 Lucrările lui Reger trebuie abordate din prisma post romantică, însumând elemente de 

factură romantică, pe substrat baroc, aducând o notă de modernitate proprie. Genialitatea cu care 

a reușit să îmbine aceste stiluri diferite îl încadrează în categoria compozitorilor post romantici, 

neoclasici. 


