
Rezumat 

 Lucrarea de față și-a propus o analiză generală a corpusului de muzică tradițională 

românescă Romanian Folk Song Database. Corpusul conține un număr de 13.223 de cântece din 

diferite genuri transcrise într-o manieră simplificată și salvate în format midi. Atenția noastră s-a 

concentrat asupra a două operațiuni cu o importanță centrală în orice demers etnomuzicologic – 

comparația și clasificarea. Acestea două sunt legate printr-o coerență logică proprie, în care orice 

demers de clasificare presupune o etapă de comparație prealabilă. Scopul nostru a fost acela de a 

obține o descriere a genurilor și a repertoriilor conținute în corpus prin intermediul unor analize 

de tip statistic ce pot fi aplicate diferiților parametri muzicali (înălțimi, durate, intervale, contur 

melodic, ambitus, complexitate) sau prin intermediul unor tehnici de clasificare preluate din 

domeniul învățării automate. Prin astfel de analize am încercat să clarificăm cât de distincte sau 

cât de apropiate sunt genurile folclorului românesc sau repertoriile regionale ale acestuia și care 

sunt elementele care le apropie sau le depărtează. 

 Primele trei capitole ale lucrării sunt consacrate unor probleme teoretice generale, pentru 

ca următoarele trei capitole să fie dedicate experimentelor și analizelor de comparație și 

clasificare. Astfel, capitolul I încearcă să poziționeze corpusul ca instrument al cunoașterii între 

alte instrumente similare – dicționarul, enciclopedia sau arhiva. Privit din unghiul primelor două, 

corpusul electronic etnomuzicologic reprezintă o entitate mai degrabă ambivalentă, cu 

caracteristici ce-i permit apropierea de ambele iniţiative şi care fac imposibilă o încadrare 

definitivă sub aripa uneia dintre cele două. Ca act de cunoaştere sau mai bine zis întruchipare a 

unui proces cognitiv, cântecul, obiect cu caracteristici proprii, îşi transmite propriile semnificaţii 

către subiectul observator, traseu prin care cântecul capătă consistenţa necesară (poate totuşi nu 

şi suficientă, precum în cazul limbajului) unei definiţii de tip dicţionarial. Ca act cultural însă, 

cântecul reprezintă cu siguranţă unul dintre artefactele importante, iar prezenţa sa, sau a muzicii 

în general, este indispensabilă în orice enciclopedie. Modul specific de organizare al 

enciclopediei și dimensiunile sale ne permit alăturarea dintre aceasta şi corpusul 

etnomuzicologic. Structurarea acestuia din urmă poate părea deasemeni labilă, nicicând 

definitivă, ci în permanentă reconfigurare în funcţie de unghiul din care privim. Diverse criterii 

de ordonare precum genurile, funcţia, localizarea geografică, numărul de silabe al versurilor, data 

culegerii, tiparele ritmice sau structurile tono-modale pot oferi tot atâtea perspective prin care 

materialul corpusului, de altfel mut şi inexpresiv, se poate mula pe diferite forme, căpătând de 

fiecare dată noi contururi şi reflexe. Spre deosebire de arhivă, care are ca prim obiectiv 

conservarea unor documente, corpusul nu poate fi întrebuințat în acest scop; în schimb, el poate 

reprezenta un instrument de lucru mult mai flexibil și mai ușor de întrebuințat decât arhiva 

etnomuzicologică. Corpusul face posibilă cercetarea unei cantități de date comparabilă cu cea a 

arhivei, dar pe care aceasta din urmă nu o poate manipula cu aceeași ușurință.  

 Capitolul II încearcă să stabilească un cadru teoretic general pentru ceea ce înseamnă 

comparația, metodă de lucru indispensabilă în diferite domenii și științe. Pentru etnomuzicologie, 

comparația reprezintă unul dintre instrumentele principale de investigație, însăși denumirea 

inițială a acestei discipline fiind aceea de muzicologie comparată. Contribuția acestei metode 



este teoretizată începând cu sfârșitul secolului al XIX-lea de către figuri importante ale timpului 

precum Guido Adler sau Eric von Hornbostel și rămâne un subiect important de dezbatere până 

astăzi la autori precum Bruno Nettl. Tot în acest capitol am dat o serie de exemple de cercetări în 

care este aplicată metoda comparației. La autori români precum Ileana Szenik, Emilia Comișel 

sau Ilarion Cocișiu, studiile date ca exemplu folosesc acest instrument fie pentru a grupa o serie 

de variante ale unor cântece, fie pentru a găsi asemănările și diferențele între repertoriile unor țări 

diferite, fără ca folosirea comparației să fie menționată explicit. Comparația poate fi realizată și 

folosind corpusuri și procesare automată. În acest sens sunt menționate aici o serie de cercetări 

care utilizează corpusuri cu muzică tradițională din care sunt extrase o serie de informații precum 

conturul melodic, variabilitatea înălțimilor sau succesiunea notelor, duratelor și intervalelor, 

informații cu ajutorul cărora se pot realiza distincții între diverse repertorii eurasiatice, orientale, 

sau europene. 

 Capitolul III se oprește asupra problemelor clasificării pentru a-i trasa un cadru 

conceptual. Prezentă în cele mai diverse aspecte ale vieții psihice, comparația este o unealtă 

folosită de om de cele mai multe ori în mod inconștient. Ca metodă științifică, ea are o istorie 

îndelungată ce pornește de la filosofii antichității grecești până la dezbaterile biologiei moderne 

ce a avut ca principal scop stabilirea unei clasificări a lumii viului care să corespundă unor 

diviziuni naturale care există între categoriile acesteia. Pentru etnomuzicologie, clasificarea se 

suprapune ca sens, în cea mai mare parte, cu stabilirea tipologiilor, operațiune ce presupune 

gruparea variantelor în jurul unui tipar melodic. În etnomuzicologia românească, problema 

clasificării a fost una importantă de fiecare dată când a apărut nevoia sistematizării unui anumit 

repertoriu. Am dat ca exemple soluțiile propuse de Béla Bartók și Ileana Szenik pentru a 

demonstra existența mai multor principii cu ajutorul cărora clasificarea poate fi realizată. O 

abordare diferită a acestei probleme este cea automată, efectuată cu ajutorul calculatorului. În 

acest caz, instrumentele moderne de calcul pot fi folosite atât pentru gruparea variantelor, cât și 

pentru departajarea între mai multe genuri muzicale. 

 Următoarele trei capitole expun rezultatele experimentelor de comparație și clasificare 

automată a exemplarelor din corpusul Romanian Folk Song Database. Astfel, capitolul IV este 

dedicat comparației și cuprinde o analiză statistică a mai multor parametri muzicali – înălțimi, 

durate, intervale, contur melodic, entropia complexitatea și ambitusul. Toate aceste analize sunt 

realizate pe diferite secțiuni ale corpusului, stabilite așa încât să reunească melodiile în funcție de 

gen sau de apartenența geografică. Însă, înainte de a detalia rezultatele obținute, am ținut să 

prezentăm relevanța cognitivă pe care o au asemenea analize statistice, astfel că am detaliat 

anumite proprietăți pe care înălțimile, duratele, intervalele, conturul melodic sau entropia le au 

asupra percepției muzicale. Intenția noastră a fost de a arăta că, dincolo de o simplă statistică a 

frecvențelor ce poate părea a reduce un discurs sonor bogat la o simplă și rece alăturare de 

numere, rezultatele obținute pot fi de folos în privința înțelegerii unor fenomene complexe ce au 

loc la nivelul aparatului psiho-neuronal uman. Analiza statistică a înălțimilor ne-a permis 

desprinderea unor concluzii legate de procesele de percepție ce se desfășoară în timpul 

audiției/interpretării muzicii tradiționale românești. Distribuţiile claselor de înălţimi ne 



înfăţişează o ierarhie a stabilităţii tonale alcătuită pe trei nivele. În cazul analizei pe criterii 

geografice a materialului nostru (judeţ sau regiune), această ierarhie are, la primul nivel, treptele 

I, II şi V, la nivelul secund treptele III, IV şi VI, iar pe ultimul nivel treptele IIIb, VII şi VII#. 

Atunci când criteriul analizei este apartenenţa de gen, sau suprapunerea apartenenţei de gen cu 

cea regională, această ierarhie tonală suferă unele modificări. Astfel, la analiza genurilor a 

rezultat că genurile cu o desfăşurare melodică mai amplă (colinda, cântecele propriu-zise, 

cântecele de cătănie, cântecele vocale de joc) au în cel mai înalt nivel al ierarhiei două sau trei 

trepte, însă pe măsură ce melodiile cu un material sonor mai restrâns ajung să caracterizeze 

anumite genuri (cele funebre sau cele cântate de sau pentru copii), nivelul superior al ierarhiei 

este ocupat de o singură treaptă.  

 Cele mai frecvente tranziţii între două înălţimi consecutive sunt cele care au în 

componenţă treptele de pe nivelurile superioare ale ierarhiei stabilităţii tonale: I, II, V, III, IV şi 

VI. În ceea ce privește intervalele, cele mai frecvente sunt cele de secundă mare, terță mică și 

cvartă perfectă. Pentru unii cercetători, aceste intervale au rolul de celule generative sau intervale 

primare în jurul cărora se coagulează mai apoi alte sunete. În ceea ce priveşte direcţia de utilizare 

a intervalelor, putem afirma că, în general, intervalele mici (secunde, terţe) sunt folosite cu sens 

descendent, în timp ce intervalele medii şi mari (cvarte, cvinte, sexte, septime şi octave) sunt 

folosite preponderent cu sens ascendent. Acest fapt confirmă afirmațiile anterioare ale 

etnomuzicologilor referitoare la tendința generală a repertoriului vocal de a cuceri zona 

superioară a ambitusului prin salt și de a coborâ mai apoi cu ajutorul unor intervale mai mici. 

Pentru toate tipurile de tranziţii analizate (între două înălţimi, durate şi intervale succesive) 

diversitatea rezultatelor a condus la posibilitatea delimitării între genuri sau regiuni cu o varietate 

a tranziţiilor mai ridicată (tranziţii ce implică un număr mai mare de înălţimi, durate sau intervale 

şi cu proporţii mai însemnate) şi genuri sau regiuni cu o diversitate mai scăzută. 

 Capitolul V se concentrează pe clasificarea automată a patru genuri din corpusul nostru, 

colinda, bocetul, cântecul propriu-zis și folclorul copiilor. În acest sens am utilizat o serie de 

tehnici preluate din domeniul învățării automate (eng. machine learning), tehnici ce pot fi 

împărțite în două categorii principale: clasificare nesupervizată și clasificare supervizată. 

Clasificarea nesupervizată a fost efectuată cu două tehnici diferite, clusterizarea ierarhică 

aglomerativă și hărțile cu auto-organizare. Clusterizarea ierarhică aglomerativă, ca metodă de 

învățare automată nesupervizată, a avut, în cazul nostru, o eficiență relativă în clasificarea 

corpusurilor pe baza a două criterii: în funcție de structurile tono-modale ce stau la baza 

melodiilor (bitonii, bicordii, tritonii, tricordii, ș.a.m.d.), vizibile cel mai bine în folclorul copiilor 

și în funcție de nivelul de complexitate al exemplarelor (ambitus, număr de note, complexitate, 

entropie, densitate). Aceste două criterii nu permit, cel puțin cu ajutorul clusterizării ierarhice, o 

clasificare a corpusului în mai multe genuri distincte. Separarea melodiilor pe criteriul 

complexității se datorează, în principal, datorită diferențelor în numărul de note din care este 

alcătuită fiecare melodie în parte. Clusterele în care au fost grupate melodiile cu o complexitate 

mai mică sunt alcătuite, în cea mai mare parte, dintr-un număr mai redus de note (două rânduri 

melodice în cazul cântecelor). Ca o imagine generală, tabloul oferit de clasificarea genurilor 



operată prin clusterizare ierarhică poate fi imaginat ca un spațiu bidimensional în care 

exemplarele celor patru genuri incluse în analiză stabilesc puncte de contact unele cu altele. 

Aceste puncte de contact se întind pe suprafețe consistente, lăsând impresia unei continuități, a 

unei comunicări multifațetate între melodii, indiferent de genul de care aparțin. Din când în când, 

această continuitate este întreruptă de coagularea unor grupuri distincte formate pe baza 

apartenenței la un anumit tipar modal sau la un anumit nivel de complexitate. 

 Hărțile cu auto-organizare, ca metodă de clasificare nesupervizată, nu sunt foarte utile în 

clasificarea genurilor atunci când melodiile sunt reprezentate prin distribuția de probabilitate a 

claselor de înălțimi, intervale sau durate. Există, în acest caz, un nivel ridicat de similaritate a 

datelor de intrare care fie conduce la o apropiere indistinctă între neuroni, fie creează distanțări și 

apropieri care nu formează grupări distincte și coerente. Similaritatea datelor de intrare este 

probată de toate hărțile ce prezintă apropierea dintre neuroni. Hărțile cu auto-organizare s-au 

dovedit a fi oarecum eficiente atunci când melodiile au fost reprezentate prin conturul melodic 

sau prin șirul înălțimilor. În ceea ce privește rezultatele obținute atunci când am avut în vedere 

șirul înălțimilor, hărțile cu auto-organizare au reușit să distingă între genuri abia atunci când am 

selectat două genuri cât mai diferite, folclorul copiilor și cântecele propriu-zise. Chiar și așa, 

distincția operată nu a fost foarte clară. 

 Clasificarea supervizată a fost realizată cu ajutorul unor algoritmi de învățare automată 

care au fost aplicați pe același corpus de patru genuri. Având în vedere că aceste experimente au 

fost efectuate pe un corpus relativ omogen din punct de vedere stilistic, acuratețea clasificărilor 

(peste 80% în cele mai bune cazuri) este una destul de ridicată. Numărul de genuri disponibile 

poate afecta acuratețea procesului, după cum am putut observa atunci când acuratețea a crescut 

semnificativ de la clasificarea a două genuri (colindă și cântec, 75,3%) la clasificarea a trei 

genuri (am adăugat și folclorul copiilor, 84,5%). Deși am obținut procente relativ mari, 

performanța clasificărilor variază de la un gen la altul: chiar dacă cântecele propriu-zise au, de 

multe ori, o acuratețe mai mare decât restul genurilor, aceasta este însoțită și de un procent mai 

mare de exemplare clasificate greșit, spre deosebire de folclorul copiilor unde, pentru o acuratețe 

similară, numărul greșelilor este sensibil mai redus.  

 Capitolul VI a reprezentat o continuare a experimentelor de clasificare supervizată, doar 

că de această dată melodiile au fost redate prin șiruri numerice reprezentând diferite caracteristici 

ale acestora de ordin melodic, intervalic sau ritmic. Extragerea acestor caracteristici a permis 

obținerea unei acurateți a clasificării de 85% cu algoritmul Naïve Bayes. Având în vedere că 

între genuri există zone de suprapunere (cu precădere între colinde și cântece sau colinde și 

folclorul copiilor), considerăm că este puțin probabilă o clasificare care să obțină un scor 

semnificativ mai ridicat decât acest procent. Credem că de la acest punct încolo avem de-a face 

cu o limită intrinsecă a datelor, cu anumite zone în care genurile se suprapun și nu mai pot fi 

delimitate indiferent de metoda de reprezentare a melodiilor. Pe lângă extragerea trăsăturilor, cel 

mai important aspect al acestui capitol l-a reprezentat selecția unui subset de trăsături cu care 

clasificarea poate obține o acuratețe mai mare. Aceste subseturi au variat în funcție de algoritmul 

ales și de metoda de selectare a trăsăturilor. Îmbunătățirea clasificării în urma selecției 



trăsăturilor a variat de la 1 sau 2 procente în cazul ansamblurilor, până la 8 procente pentru 

algoritmul k-NN sau 9 procente pentru Random Tree. În afară de eficiența sporită, această 

operațiune ne-a oferit ocazia de a vedea și care sunt caracteristicile considerate a fi mai 

importante de către fiecare algoritm. Deși subseturile rezultate în urma selecției au avut, de cele 

mai multe ori, o componență oarecum diferită, am putut observa că trăsăturile cel mai des 

selectate au fost cele ce țin de dispoziția înălțimilor, după care urmează cele referitoare la ritm și 

cele legate de intervale. Acest tip de detalii ne-a permis unele deschideri spre procesul percepției 

muzicale și spre parametrii muzicali care au un impact mai mare asupra acesteia. Totodată, am 

putut discuta rolul acestor trăsături în formarea unor categorii perceptuale care să reprezinte 

genurile muzicale. 

 Toate eforturile depuse în această cercetare conduc spre definiția dată teoriei muzicale de 

către Fred Lerdahl și Ray Jackendoff cu mai bine de trei decenii în urmă: această teorie ar trebui 

să fie „o descriere formală a intuițiilor unui ascultător experimentat într-un anumit idiom 

muzical.” O astfel de abordare ajunge să subsumeze etnomuzicologia psihologiei cognitive, 

reînodând legătura ce existase la începutul secolului XX între etnomuzicologie și psihologie sub 

forma muzicologiei comparate. Apropierea de științele cognitive a etnomuzicologiei este cu atât 

mai justificată cu cât aceasta își propune studiul unor producții muzicale izvorâte în lipsa oricărui 

fel de teoretizări prealabile, fără justificări de ordin tehnic (sau tehnologic), așadar o muzică 

apărută „natural” pentru care singurele indicii privind dezvoltarea și propagarea sa pot fi oferite 

de o analiză a proceselor de percepție determinate de un asemenea tip de creații. O asemenea 

analiză cunoaște mize importante dacă ne gândim că procesele perceptive implicate aici nu sunt 

specifice doar folclorului românesc ci sunt, cel mai probabil, folosite în procesarea și organizarea 

tuturor fragmentelor sonore. 

  




