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                             REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT  

 

    VOCEA DE SOPRAN ÎN IPOSTAZE CAMERALE VOCAL-INSTRUMENTALE:  

PARADIGME DIN CREAŢIA ROMÂNEASCĂ A CELEI DE A DOUA JUMĂTĂŢI A  

                             SECOLULUI XX ŞI ÎNCEPUT DE SECOL XXI 

 

 

       Creaţia camerală vocal-instrumentală a compozitorilor români din cea de-a doua 

jumătate a secolului XX şi început de secol XXI, privită din perspectiva valorificării vocii de 

sopran și a reprezentării sale solistice, reprezintă demersul teoretic și interpretativ pe care 

lucrarea de faţă îl propune, prin evidenţierea caracteristicilor tehnice şi expresive a 

elementelor de limbaj ce au implicaţii directe asupra vocalităţii, oferind astfel soluţii tehnico-

interpretative acelora ce doresc abordarea acestui  repertoriu. 

 Insuficienta abordare teoretică a acestei tematici în literatura de specialitate a 

determinat iniţierea acestei cercetări care, se constituie într-una de interes atât pentru solistul 

vocal angajat în ansamblul cameral vocal-instrumental, cât şi pentru instrumentişti şi 

teoreticieni ai muzicii moderne și contemporane. Lucrarea îşi propune să analizeze creații 

muzicale românești contemporane dedicate genului cameral şi în acelaşi timp, surprinde 

aspecte diverse ale vocalităţii contemporane. Structurarea în două părţi, precedată de 

Introducere, se impune datorită delimitării problematicii abordate în plan istorico-descriptiv a 

genului şi analitico-interpretativ a unor lucrări aflate în repertoriul propriu. 

 Prima parte, intitulată Vocea de sopran în ipostaze camerale vocal-instrumentale – 

retrospectivă istorică, prezintă, sub aspect istoric, apariţia genului cameral vocal-

instrumental, în paralel cu evoluţia şi dezvoltarea artei cântului. În Introducere, aceste aspecte 

sunt prezentate într-o manieră succintă, urmând a fi dezvoltate ulterior în subcapitolele 

următoare, astfel:  

             I.1. Muzica vocal-instrumentală în Evul Mediu, surprinde originile formelor vocal-

instrumentale în genurile muzicii Antichității, apoi în Evul Mediu în creația orală, anonimă, 

laică și în cântecul trubadurilor, truverilor, minnesingerilor și meistersingerilor. Un prim 

popas în incursiunea istorică asupra acestui gen îl reprezintă formele statornicite în muzica 

Ars Novei și a Renașterii, prezentate în subcapitolul I.2. Genurile vocal-instrumentale în 

Renaştere. Născute din aliajul cântărilor religioase cu muzica de dans și versul laic, acestea 

primesc cu timpul particularități ale vocalității care se înscriu în linia solistică de virtuozitate. 

În subcapitolul I.3. Compoziţii pentru voci solistice şi ansamblu de cameră în Baroc, se 
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urmăreşte evoluţia şi cristalizarea genului cameral prin dezvoltarea unor modele în care 

predomină preferinţa pentru vocea de soprană solistă, acompaniată de continuo sau orchestră 

de mici dimensiuni. Subcapitolul 1.4. Muzica vocal-camerală a clasicilor vienezi şi I.5. 

Romantismul şi creaţia camerală cu voci solistice, subliniază faptul că genul vocal-cameral 

destinat sopranei şi unui ansamblu cameral instrumental este slab reprezentat în perioada 

Clasicismului și Romantismului, datorită apariției unui nou gen reprezentativ pentru estetica 

înnoită a celor două epoci istorice: liedul. Detalierea aspectelor tehnico-evolutive ale genului 

este extrem de importantă, pentru că, odată cu evoluţia sa istorică, scriitura adoptată de diferiți 

compozitori determină necesitatea adaptării tehnicii de cânt tendințelor de configurare a 

mesajului muzical, specifice fiecărei epoci.  

Subcapitolul I.6. intitulat Secolul XX-XXI, creaţia românească de gen, se opreşte 

asupra importanţei noilor direcţii estetice prezente în arta muzicală, în care instrumentalizarea 

timbrului vocal, alături de noi tehnici de vocalizare, conferă muzicii ineditul unor formule 

timbrale de o noutate absolută în epocă. Secolul XX se deschide cu numeroase lucrări, 

aparţinând unor direcţii estetice diferite, în care vocea reprezintă un element timbral menit să 

evidenţieze prin toate mijloacele de articulare, emisie, impostare, noi modalităţi de expresie ce 

ţin de arta sunetului. Combinaţiile voce-instrumente cunosc astfel forme şi denumiri dintre 

cele mai diverse. Pe această linie a diversităţii stilistice şi tehnice (anexa II), creaţia 

compozitorilor români îşi conturează un drum propriu. 

 Partea a doua a tezei, Paradigme din creaţia românească a celei de a doua jumătăţi a 

secolului XX şi început de secol XXI, este structurată în şapte subcapitole și tratează sub 

aspect analitic-interpretativ creaţia de gen a compozitorilor români din perioada amintită. Un 

număr considerabil de lucrări aparţinând acestui repertoriu a fost cuprins în anexa I, cu scopul 

evidenţierii interesului pe care compozitorii români din cea de-a doua jumătate a secolului XX 

şi început de secol XXI l-au manifestat pentru acest gen.  

Se cere menționat faptul că lucrările ce fac obiectul analizelor din partea a doua sunt 

parte din repertoriul propriu, unele din acestea fiind interpretate în prime audiţii şi chiar prime 

audiţii absolute, configurarea subcapitolelor realizându-se sub aspect cronologic: II.1. Tiberiu 

Olah - Echinocţii (1957) (p.a.), II.2. Dan Voiculescu – 3 Cîntece de toamnă (1963) (p.a.), II.3. 

C. P. Basacopol – Primăvara (1969) (p.a.), II.4. Constantin Rîpă – Cîntece de somn (1975), 

II.5. Gyorgi Selmeczi – Two religious songs (1993), II.6. Violeta Dinescu – Elegie pentru un 

butoi de vin (2000), II.7. Ionică Pop - Timpul nemuririi (2008) (p.a.a.). 

  Evidenţierea particularităţilor de ordin structural şi stilistic este concretizată în 

incursiunea analitică asupra fiecărei lucrări, prin constituirea la nivel de configurare a  

demersului teoretic, a câte unui subcapitol dedicat acestor aspecte: II.1.1. Luceafărul, II.1.2. 
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Descîntecul lunii, II.1.3. Eclipsa, II.1.4. Descîntecul soarelui, II.2.1. Cîntec de toamnă, II.2.2. 

Cîntec. II.2.3. Toamna, II.1.3. Consideraţii stilistice şi structurale, II.4.1. Insomnie, II.4.2. 

Cîntec înainte de a adormi, II.4.3. Cîntecul somnului, II.5.1.1. Configuraţii specifice ale 

discursului muzical, II.5.2.1. Caracteristici structurale şi stilistice, II.6.1. Analiză de limbaj, 

II.7.1. Elemente de limbaj şi scriitură vocală. 

În creaţia compozitorilor români studiați se pot evidenţia un număr semnificativ de 

modalităţi de utilizare "neconvenţională" a vocii umane, un arsenal de tehnici vocale ce 

trebuiesc asimilate şi integrate de către interpret în discursul său expresiv, astfel încât 

exigenţele stilistice şi estetice să poată fi satisfăcute. 

Cele şapte lucrări analizate se constituie în ipostaze diferite ale discursului solistic, 

adaptat la limbajului componistic specific fiecărui compozitor. Astfel, o primă consideraţie 

asupra rolului şi funcţiei vocii sopranei în cadrul lucrărilor analizate este aceea că, vocea de 

sopran primeşte virtuţi diferite, raportată fiind la particularităţile partiturilor.  

În prezenta cercetare, abordarea lucrărilor s-a realizat nu doar din perspectiva paletei 

bogate de reprezentare a vocii cântate, ci și din punct de vedere al asocierilor timbrale, diferite 

fiecărei lucrări, a premiselor retorice pe care timbrul vocal îl oferă în diferite contexte 

relaţionale precum și a tendințelor noi de configurare a mesajului muzical artistic cu implicaţii 

directe asupra vocalităţii. Astfel subcapitolele: II.1.5. Timbralitate şi vocalitate, II.2.4. 

Dinamică şi timbralitate, II.3.2. Expresivitate şi culoare vocală, II.4.4. Repere tehnice şi 

interpretative, II.5.2.2. Aspecte interpretative, II.6.2. Sincretism muzică-poezie, II.7.2. 

Ipostaze tehnico-interpretative, surprind la nivel de configurarea a limbajului muzical, sondări 

componistice în zonele coloristicii de factură timbrală. Aceste aspecte subliniază şi determină 

necesitatea cultivării de către interpretul vocal a tuturor posibilităţilor de utilizarea a vocii, 

atât din perspectiva emisiei naturale cât și a efectelor sonore rezultate din tehnici noi de cânt: 

sprechgesang, vorbirea ritmată, declamaţia, recitarea, șoapta, emisia aerată, emisia 

dezimpostată, sunet alb, sunet nevibrat, tremolo rapid sau lent, tremolo lingual, emisie 

articulată pe consoane sau silabe explozive, glissando vibrat sau nevibrat, vibrato lento pe 

microtonii, sunet mut, în surdină, realizat prin închiderea gurii sau acoperirea acesteia cu 

mâna, aruncarea vocii direct în acut sau prin glissando sau portando, frulatto vocal, jodler, 

cântatul cu noduri, icnet, sughiţ, râs, hohot, ţipăt, fluierat, lovirea gurii cu palma, a pieptului, 

onomatopee: mieunat, lătrat, cotcodăcit, mugit etc. 

Identificarea aspectelor legate de tehnica vocală şi interpretativă, specifică genului 

cameral vocal-instrumental al celei de a doua jumătăţi a secolului XX şi început de secol XXI 

din creaţia compozitorilor români, s-a realizat în paralel cu oferirea punctuală a soluţiilor 

tehnico-interpretative necesare rezolvării şi depăşirii problemelor de vocalitate pe care acest 
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repertoriu le ridică. Interpretarea în concerte a acestor lucrări reprezintă materializarea 

informaţiilor rezultate din cercetarea propriu-zisă.  

  În concluziile alăturate tezei se evidențiază faptul că prin creaţiile pentru voce și 

ansamblu cameral compozitorii români aduc un remarcabil aport la îmbogăţirea repertoriului 

vocal din cea de a doua jumătate a secolului XX şi început de secol XXI, lucrările muzicale 

scrise în ultimele decenii contribuie în mod evident și substanţial la lărgirea sferei de 

expresivitate a vocii. Complexitatea scriiturii se regăseşte la nivel de ritm, metru, dinamică, 

efecte vocale ş.a., practic se extinde la toţi parametri discursului muzical. Această cascadă de 

detalii copleşeşte interpretul, de aceea e necesar ca descifrarea materialului muzical să se 

realizeze prin abordarea punctuală a aspectelor ce prezintă un grad de dificultate ridicat. În 

lucrările amintite, indicaţiile amănunţite de dinamică, tempo şi agogică, caracter şi articulare, 

precum şi de atac, reprezintă un ajutor important în clădirea unei viziuni a interpretului asupra 

intenţiilor componistice, necesitând însă o atenţie suplimentară în abordarea interpretativă. 

  Obiectivul primordial al tezei este menţionat în concluzii, şi anume, realizarea unui 

ghid practic de abordarea a genului cameral vocal-instrumental din creaţia compozitorilor 

români într-o perioadă concret delimitată, prin problematizarea interpretativă în urma căreia 

se sugerează anumite soluţii tehnice și interpretative, prin jalonarea unor repere stilistico-

estetice şi prin evidenţierea particularităţilor expresive şi tehnice, cu implicaţii directe asupra 

vocalităţii, ale acestor creaţii camerale vocal-instrumentale, cărora trebuie să li se confere 

locul binemeritat în peisajul muzical contemporan, prin promovarea culturii muzicale 

românești și a valorilor sale intrinsece, în vederea dobândirii aprecierii și înțelegerii 

corespunzătoare apartenenței lor la marea familie europeană. 

Anexele tezei sistematizează cronologic un număr semnificativ de lucrări camerale 

vocal-instrumentale din creaţia românească a celei de a doua jumătăţi a secolului XX şi 

început de secol XXI; lucrări camerale vocal-instrumentale din creaţia universală a celei de a 

doua jumătăţi a secolului XX şi început de secol XXI; înregistrări din concerte şi recitaluri cu 

interpretări proprii a lucrărilor ce fac obiectul cercetării. 

 

CUVINTE CHEIE 
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