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REZUMAT 

 

Argument 

În ultimul timp, datorită pierderii semnificației magice și implicit a unora dintre 

funcțiile obiceiurilor populare, locul desfășurării acestora s-a mutat pe scenă. „Schimbarea 

mentalității populare a condus la deplasarea accentului de la magic și ritualic, laturi niciodată 

absente în conștiința performerilor, spre spectacular.”1 Datorită atât preocupărilor mele din 

domeniul cercetării, orientate în principal către colindele tradiționale, cât și profesiei (artist 

liric la Filarmonica de Stat Transilvania), pare firesc să urmăresc, cu prioritate, preluarea 

acestora în cadrul muzicii corale. Ca lucrări, m-am oprit asupra creațiilor mai complexe, (le-am 

eliminat pe acelea unde strofa muzicală se repetă fără modificări, purtând doar text diferit), 

selecționând în final lucrările Mă luai, luai de Tudor Jarda, Noi umblăm să colindăm de Dan 

Variu și Colindă-baladă de György Kurtág. 

  

Capitolul I. Miturile și colindatul – interferențe și corespondențe 

Dintre toate obiceiurile ocazionale, colindatul este cel mai important, datorită faptului 

că la acesta participă întreaga comunitate sătească, ceremonialul și fastul care-l însoțesc fiind 

cel mai bogat în producții artistice. Sărbătoarea este legată de momentul în care omul s-a 

transformat, ca ocupație, din vânător în agricultor, conștientizând importanța Solstițiului de 

Iarnă și a factorilor naturali asupra rezultatului recoltei. Romanii celebrau un ciclu de sărbători 

în jurul Solstițiului de Iarnă, printre acestea fiind și Calendele ianuarii, de la care unele practici 

s-au păstrat în cadrul colindatului. În secolul IV d.C., Sărbătoarea Nașterii lui Isus Cristos se 

mută pe 25 decembrie, suprapunându-se peste manifestările deja existente. Elementele laice, 

pre-creștine, se păstrează însă atât la nivelul tematicii colindelor, cât și a funcției. 

Colinda românească se caracterizează printr-o mare unitate în ceea ce privește 

desfășurarea obiceiului, dar printr-o mare diversitate în ceea ce privește tematica și tipologia 

muzicală. 

Majoritatea colindelor reprezintă idealul țăranului gospodar și familiei sale, pentru 

anul care urmează. Obiceiul colindatului cuprinde etape bine stabilite, cu caracter de lege în 

viața comunității. Ceata de colindători, care colindă tot satul, are statut și reguli proprii, fiind 

constituită, de regulă, din bărbați cu vârsta între 17 și 26 de ani. 

                                                 
1 Nicolae Bot, Cîntecele cununii, Minerva, București, 1989, p. 13. 



Mitul are o serie de semnificații, în funcție de conjunctura istorică, sociologică, 

adresabilitate și opiniile celor care l-au definit, oferind din timpuri străvechi, o 

alternativă palpabilului, incontestabilului și gândirii umane, legată de existență.  

Imaginând o axă care pleacă de la simbol și ajunge la religie prin intermediului mitului, 

al ritualului și al credințelor, rolul mitului este acela de a explica simboluri (lucruri, obiecte, 

fenomene etc.), conferindu-le acestora o importanță deosebită. Explicațiile sunt de natură non-

științifică, dar îmbină elemente cognitive cu fabulația și cu tradiția acumulată.  

O categorie a miturilor prezente în textele colindelor românești, o reprezintă riturile de 

inițiere, care au rol magic, sacru, de a trece membrii comunității de la stadiul de începător la 

stadiul de membru cu drepturi depline. Cele mai cunoscute teme sunt: Miorița, (denumită și 

colinda păcurarului, în care este vorba despre felul în care își vede păcurarul continuarea 

existenței după moartea iminentă, pe care nu o împiedică), Mă luai, luai, (reprezintă o variantă 

populară a mitului zburătorului, cu rol moralizator, ce povestește destinul tragic al unei fete), 

Meșterul Manole (este denumită colinda zîdarilor, fiind vorba de un număr variabil de zîdari 

sau meșteri ce zidesc un zid, fără să fie precizată construcția din care face parte; ne duce din 

nou cu gândul la actul construirii care este important, și nu rezultatul finit al acestuia), și 

Cununia fraților (povestește despre dorința unui tânăr, uneori personificând Soarele, de a se 

cununa cu sora sa, pe care o vede singura potrivită, fapt care, alături de refuzul mascat al surorii, 

care îl iubește ca pe un frate, le determină destinul). 

Tot în această categorie intră și subiecte cu o prezență mai redusă în cadrul variantelor 

de colindă: colinda cerbilor (frații prefăcuți în cerbi), două stele – două surori2, nașterea din 

piatră3, flăcăul blestemat de mamă (Colinda șarpelui). 

 

Capitolul II. Mă luai, luai, de Tudor Jarda, model de prelucrare 

corală în caracter folcloric 

Personalitate marcantă a școlii muzicale transilvane, Tudor Jarda a avut numeroase 

contribuții la viața muzicală românească. Viziunea multidimensională și panoramică asupra 

muzicii i-a permis să își dezvolte un stil componistic propriu. În creațiile corale de inspirație 

folclorică, Tudor Jarda consideră de primă importanță citatul folcloric. Versurile  folosite sunt 

autentice, culese direct din teren, caracterizate prin „forme simple, reduse, originare”4, compuse 

                                                 
2 Monica Brătulescu, Colinda românească, Editura Minerva, București, 1981, p. 138, tipul 27. 
3 Ibidem, tipul 33. 
4 Ileana Szenik, Folclor – Modul de studii universitare pentru învățământ la distanță, Editura MediaMusica, Cluj-

Napoca, 2010, p. 22. 



din picioare metrice pirice, prima silabă fiind accentuată.  

În prelucrările pentru cor a colindelor tradiționale, una dintre principalele tehnici de 

compoziție folosite este imitația, motivată și de prezența ei în cadrul colindatului, prin cântărea 

antifonică. La nivel armonic, un procedeu des folosit este pedala, pe care Jarda o vede ca fiind 

„cel mai simplu procedeu armonic”.5 Structurile sonore folosite de către compozitor sunt 

determinate de apartenența modală a melodiei respective, de cadențele specifice modului sau 

de tiparele melodice caracteristice. Agogica este minimală, schimbările de tempo fiind 

determinate fie de un fragment tip recitativ, fie din considerente estetice (de exemplu ritardando 

la final de lucrare), fie datorită necesității evidențierii unui cuvânt sau fraze din text. Tempo-ul, 

ca și în colinde, este în general mediu-alert, excepție fiind Mă luai, luai, unde este lent. 

Colinda Mă luai, luai are o structură unitară, cu tipare clare și o multitudine de variante, 

fiind alcătuită, invariabil, din 4 rânduri melodice, de cele mai multe ori de forma ABCD; 

apariția refrenului este sporadică. 

În prelucrarea lui Jarda, citatul folcloric se regăsește pe parcursul întregii lucrări, în 

fiecare strofă una din vocile feminine interpretându-l fără nicio modificare. Fiecare strofă este 

prelucrată diferit, utilizându-se pedala în cvinte, pedala ritmată, apoi imitația, urmând ca, după 

punctul culminant (strofa a 6-a) să avem aceleași procedee, în ordine inversă, într-o formă 

comprimată. Textul folosit este în totalitate de proveniență folclorică, povestindu-ne despre o 

tânără fată care merge la secerat, de fiecare dată, joi de dimineață și este iubită de un tânăr 

cioban, eveniment care duce la moartea acesteia. În cadrul celor 71 de variante studiate, 54 sunt 

de stare minoră, iar 17 de stare majoră. Sistemul ritmic este giusto-silabic bicron, cu valori de 

optime și pătrime, încadrate metric într-o structură 2+3+3 (piric + troheu + troheu). 

Lucrarea are o formă strofică cu variație de la strofă al strofă, având o introducere și o 

codă, tempo-ul fiind neschimbat până la final (Lento). Nuanțele au o structură circulară, pornind 

și terminând în piano pianissimo, tehnică ce sugerează apropierea și îndepărtarea colindătorilor. 

La nivel timbral, opțiunea pentru corul mixt pe 4 voci reprezintă principala alegere a 

compozitorilor care scriu lucrări pentru cor. 

Tudor Jarda, bun cunoscător al folclorului, folosește cu migală elementele limbajului 

muzical folcloric, modificându-le doar atât cât să se încadreze în noul peisaj muzical și 

amplificându-le sau estompându-le doar atât cât să își păstreze caracteristicile tradiționale. 

 

                                                 
5 Tudor Jarda, Armonia modală, cu aplicații la cântecul popular românesc, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 

2003, p. 78. 



Capitolul III. Noi umblăm să colindăm, de Dan Variu 

Colinda Miorița, întâlnită în Transilvania sub denumirea de Colinda păcurarilor 

sau Pă munții cei mari, este o colindă al cărei fir epic ne povestește, în esență, despre 

trei ciobani, dintre care doi „se sfătuiesc” să îl omoare pe al treilea. 

Pornind de la varianta lui Alecsandri, Adrian Fochi împarte Miorița în 18 elemente 

tematice6, după cum urmează: locul acțiunii, momentul acțiunii, personajele acțiunii, hotărârea 

ciobanilor, motivarea hotărârii, mioara năzdrăvană, întrebarea ciobanului, descoperirea 

planurilor ciobanilor (și sfatul mioarei), răspunsul ciobanului, locul îngropării, obiectele 

îngropate cu ciobanul, plângerea oilor, alegoria morții (însurătoarea), apoteoza ciobanului, 

întâlnirea cu maica bătrână, portretul ciobanului, nunta mioritică (reluarea alegoriei morții), 

cadrul nupțial (reluarea apoteozei). În versiunea transilvană a colindei Miorița, unele dintre 

elementele enumerate anterior lipsesc, apărând în schimb altele. 

Procedurile poetice sunt multiple, textul fiind plin de semnificații, uneori cu tentă 

moralizatoare, alteori cu atitudine de resemnare și acceptare a destinului uman, unele evidente 

și altele a căror semnificație s-a pierdut. Tematica mioritică a constituit, din momentul 

consemnării de către Alecsandri, un subiect preferat cercurilor folclorice, literare și filozofice 

românești, preferință care, ulterior, s-a transmis și compozitorilor.  

Tânărul compozitor clujean Dan Variu, pornește în edificarea creației sale de la o 

colindă culeasă de Béla Bartók în anul 1913 la Grădiște, Hunedoara. Colinda Pă cel plai de 

munte, sursa de inspirație, este formată din patru rânduri melodice, grupate în forma 

A+BAv(ref)Bv. Rândul A+ este octosilabic datorită adăugării refrenului de sprijin bisilabic 

Doamne. Celelalte trei rânduri melodice sunt tripodice hexasilabice.  

Elaborarea lucrării Noi umblăm să colindăm a plecat de la intenția compozitorului de a 

crea o imagine sonoră a sărbătorilor de Crăciun din zilele noastre, cu repertoriul specific și 

influențele negative resimțite în ultimele decenii, atrăgând atenția publicului asupra acestui 

fenomen.  

Prima secțiune a lucrării se bazează pe citatul folcloric, prezent la structuri 

interpretative diverse, acompaniamentul fiind realizat cu ison, pedale de cvinte, relațiile folosite 

fiind de natură plagală. 

Secțiunea a 2-a folosește limbajul tonal-funcțional, îndepărtându-se de filonul folcloric; 

caracteristicile tonalității apar treptat, la nivelul tuturor elementelor de limbaj muzical. 

                                                 
6 Adrian Fochi, Miorița – tipologie, circulație, geneză, texte, Editura Academiei R.P. Române, București, 1964, p. 

65. 



Secțiunea a 3-a folosește elemente de limbaj muzical din sfera muzicii de jazz. Sunt 

folosite tehnici specifice, cum ar fi walking bass, imitația instrumentelor cu ajutorul vocilor sau 

backing vocals pentru acompaniamentul solistelor. 

În secțiunea finală, compozitorul revine la atmosfera de la început, reluând aceleași 

procedee compoziționale (unison, pedală, pedală în cvinte). Totuși se produc și schimbări, atât 

de natură structurală, cât și de natură estetică: evoluția este accentuată, iar succesiunea 

elementelor care acompaniază melodia de colindă este mai alertă. 

Lucrarea Noi umblăm să colindăm, aduce un suflu nou în peisajul prelucrărilor pentru 

cor ale colindelor tradiționale. Atât componenta tip manifest – transmiterea unui semnal de 

alarmă asupra evoluției contemporane a tradițiilor, cât și inovațiile tehnice care țin de structura 

ansamblului și spațialitatea interpretării, îi conferă un caracter original și interesant. 

 

Capitolul IV. Colindă-Baladă, de György Kurtág 

Compozitorul György Kurtág s-a născut la Lugoj, în anul 1926,  a emigrat apoi în 

Ungaria, stabilindu-se ulterior la Paris, unde revine după scurte șederi în Germania și Olanda. 

Personalitatea sa muzicală a fost influențată  de toate aceste locații, în compozițiile sale  

evidențiindu-se folclorul românesc, spiritualitatea maghiară și tehnicile de compoziție modernă 

franceze. 

În lucrarea Colindă-baladă, compozitorul folosește ca sursă de inspirație o colindă 

culeasă de Bartók în anul 1913, în județul Hunedoara. Firul epic ne prezintă o poveste de 

dragoste imposibilă. Este vorba de Soare, care își caută soție timp îndelungat în lumea largă, 

dar ajunge la concluzia că singura potrivită pentru el este sora sa. Aceasta, iubindu-l ca pe un 

frate, încearcă să îi zădărnicească acest plan prin diferite mijloace; în final reușește printr-un 

șiretlic, însă cu prețul de a fi despărțiți pentru eternitate. 

Colinda inițială provine din volumul Melodien der Rumänischen Colinde – 

Weinachtslieder, publicat de Bartók în anul 1935. Melodia este simplă, cu puține variații între 

rândurile melodice, rândurile fiind înrudite la diferite niveluri (celule melodice, ritm, cadențe). 

Refrenul este de tip regulat, fiind prezent în fiecare strofă pe rândul melodic al treilea, fiind 

înrudit și el, ca și conținut muzical, cu celelalte rânduri melodice. 

Compozitorul citează doar în debutul lucrării colinda culeasă de Bartók, dar păstrează 

caracteristicile melodice ale colindei pe tot parcursul lucrării, prin intervale, ritm, caracter (o 

excepție fiind dialogul Soarelui cu sora sa). Kurtág mărturisea: „Mă folosesc de cântecul 

folcloric: lucrarea începe ca un aranjament al acestuia și gradual, se îndepărtează de el. Ulterior 



voi folosi un material muzical complet diferit. Când Ana Sânziana se adresează fratelui său [...] 

cântecul folcloric revine și de acolo își urmează mersul firesc.”7 

Structura ritmică a colindei Plecat-o, plecatu, de la care pornește lucrarea lui Kurtág, 

este simplă, fiind compusă dintr-un șir de optimi, grupate în structuri binare (2+2 etc), ce 

formează versul tripodic. Pornind de aici, Kurtág dezvoltă o serie de variante, utilizând mai 

multe metode în realizarea lor. Schimbarea succesivă a măsurilor este determinată de dorința 

compozitorului de a păstra, prin structurile ritmice folosite, cursivitatea naturală a pronunțării 

textului. Ca rezultat avem un discurs ritmic foarte autentic și firesc. 

Din punct de vedere al  structurii generale, este evidentă și previzibilă intenția 

compozitorului de a delimita secțiunile lucrării în concordanță cu momentele subiectului literar 

al textului, demers logic de altfel, compozitorul conferind fiecărei secțiuni personalitate 

muzicală aparte. 

Structura pe verticală a lucrării Colindă-baladă reprezintă o preocupare secundară a 

compozitorului, fiind subordonată melodiei. Printre tehnicile folosite găsim heterofonia, sau 

Klangfarbenmelodie. În majoritatea fragmentelor Kurtág folosește acorduri determinate de așa 

numitele „game distanțate”8, varianta preferată de compozitor fiind cea de 1:3 (scară construită 

prin succesiuni de 1, respectiv 3 semitonuri). 

Preocupat în mare măsură de latura expresivă a textului, Kurtág acordă o mare 

importanță dinamicii muzicale, fiind extrem de meticulos și în ceea ce privește tempo-ul. 

Predomină indicațiile de caracter, în majoritatea cazurilor schimbarea de tempo depinzând de 

acestea. Aparatul interpretativ este format din cor mixt dublu, tenor solo și 9 instrumentiști. 

Diferențierea timbrală are o mare importanță, identificarea personajelor realizându-se cu 

ajutorul tipurilor de voce. Cazul izolat, ieșit din comun, Soarele, este întruchipat de către tenorul 

solist, iar Ana, reprezentând tradiția, spiritul comunității, firescul și normalitatea, deci un 

personaj comun, este interpretată de corul feminin.  

Chiar dacă nu sunt utilizate decât câteva indicații referitoare la culoarea interpretării, 

cum ar fi scuro, aperto, parlato etc., aceasta reiese deseori din indicațiile de caracter: 

misterioso, pesante, aproape șoptit, mormorando, delicatissimo etc., pe care compozitorul le 

folosește din abundență. 

Kurtág spunea că lucrările lui Bartók, în special Cantata Profana  și  Muzică pentru 

                                                 
7 Balint Andras Varga, Gyorgy Kurtag – Three Interviews and Ligeti Homages, University of Rochester Press, 

SUA, 2009, p. 41. 
8 Constantin Rîpă, Teoria superioară a muzicii, vol. I, Sisteme tonale, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2001, 

p. 271. 



coarde, percuție și celestă l-au influențat în mod deosebit, însă „aceasta nu înseamnă că această 

influență s-a manifestat direct în compozițiile mele”.9 Totuși, influența exercitată de Bartók, în 

special prin Cantata profana, răzbate la diferite niveluri în cadrul Colindei-balade. 

În lucrarea Colindă-baladă, György Kurtág pune în valoare, într-un echilibru ce vizează 

perfecțiunea, amintirile copilăriei, petrecută într-o localitate bănățeană, un subiect mitologic din 

colindele tradiționale românești, ideile sale despre diverse ipostaze ale iubirii, toate trecute prin 

filtrul propriului talent, a profundei culturi și a experienței muzicale, acumulată de-a lungul 

vieții.  

Concluzii   

În urma analizei celor trei lucrări, s-au desprins câteva concluzii: elemente 

caracteristice ale colindei tradiționale sunt clar identificabile în lucrările corale analizate; 

demersul de transpunere a colindei în astfel de lucrări este benefic pentru păstrarea 

identității culturale tradiționale românești și pentru creșterea vizibilității naționale și 

internaționale a acestor valori. Prin citatul folcloric, compozitorul îi oferă auditoriului modelul 

de la care s-a pornit, conferind lucrării și un rol documentar.  

La nivel personal, cercetarea mi-a facilitat realizarea unei legături mai strânse între 

activitatea de cercetător și cea de interpret. Am descoperit că pentru a lăsa în urmă nivelul de 

simplu executant al unei lucrări și a trece la cel de artist interpret este nevoie sa cunoști 

temeinic mesajul artistic și premisele ce au dus la realizarea lucrării. 

 

                                                 
9 Balint Andras Varga, op. cit, p. 5. 
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