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LIRICA ROMÂNEASCĂ ÎN LIEDUL TRANSILVĂNEAN 

 

            Relaţia strânsă dintre muzică şi poezie a fost percepută încă din cele mai vechi timpuri, 

iar în decursul secolelor, evoluţia celor două arte s-a desfăşurat într-o simbioză perfectă. Din 

această uniune s-au născut diversele tradiţii ale poeţilor cântăreţi, ale trubadurilor şi 

minnesängerilor medievali, care scriau versuri pentru a le cânta.  Grecii antici denumeau poietes 

(creator) doar pe muzician şi poet, iar ansamblul de reguli, tehnici privind scrierea versurilor, 

prozodia (gr. Prosodia = intonare, accentuare < pros „către”, ode „cântec”) ne trimite tot spre 

muzică. Această înrudire se manifestă cel mai evident în genul liedului (germ. Lied  „cântec”). 

Termenul  desemnează un gen al muzicii culte şi anume o compoziţie vocală pe un text liric sau 

un poem, acompaniată, de cele mai multe ori, de pian. 

            Tema a fost abordată distinct pe cele două compartimente, poezie şi muzică, mai frecvent 

în studii privind liedul, opuri realizate în principal de muzicologi, care s-au arătat preocupati mai 

mult de realizarea muzicală a compoziţiei. Trebuie însă, luată în calcul şi influenţa exercitată de 

arta muzicală în reconfigurarea poeziei.  Ideea unei analogii  poezie-muzică este vehiculată 

frecvent în studiile literare, în special în cele cu privire la poezia lui Mihai Eminescu, fără a oferi 

însă, explicaţii cu privire la dubla influenţă. Drept urmare, ne propunem clarificarea  aspectelor 

ce ţin de  muzicalitatea poeziei, precum şi a celor legate de poezia muzicii.  

            Scopul tezei de doctorat este de a realiza o analiză completă şi complexă (tematică, 

structurală, etc.) a poeziei în cauză în relaţie cu muzica, o anliză tehnică (stilistică), analizând 

limbajele (retorica) şi mecanica (poetica) poeziei şi a liedului. În poezie putem vorbi de „celule” 

poetice dezvoltate asemenea celulelor muzicale, despre unison şi octavă (ex. sinonimele), despre 

leitmotive, polifonie, imitaţie, melodie, armonie (consonanţa sau disonanţa acordurilor verbale), 

despre „timbre” poetice, ritm, măsură etc.  

            Rezultatele acestei cercetări aduc contribuţii subsanţiale atât în domeniul literar, cât şi în 

cel muzical, prin abordarea transdisciplinară a fenomenului muzical-literar. 

            Spaţiul de cercetare al liedului în literatură şi muzică se va limita la câmpul cultural  

transilvănean, spaţiu care se delimitează din punct de vedere istoric, geografic, politic şi social, 

în primul rând cu scopul de a descoperi implicaţiile literar-muzicale ale repertoriului de lied 



românesc, dar şi cu intenţia de a observa anumite atitudini, opţiuni sau tendinţe ale acestor 

compozitori, dacă ele există.  

            Rămâne deci, să examinăm creaţia de lied a compozitorilor români proveniţi din acest 

spaţiu: Gheorghe Dima (1847-1925), Nicolae Bretan (1887-1968), Marţian Negrea (1893-1973), 

Tudor Ciortea (1903-1982) şi Sigismund Toduţă (1908-1991). Generaţiile ulterioare de 

compozitori, încă active, nu sunt incluse în acest studiu, deoarece opera acestora se îmbogăţeşte 

în continuare cu noi opusuri, nefiind finalizată şi reprezintă ceea ce numim work in progress.  

            Criteriile de selecţie a textelor reflectă, mai curând, opţiunile compozitorilor transilvăneni 

de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Ne vom opri atenţia asupra 

creaţiei de lied inspirată de versurile poeţilor Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, George 

Coşbuc, Octavian Goga şi Lucian Blaga, acoperind astfel etapele pricipale ale evoluţiei poeziei 

române, de la începuturile acesteia, la maturitatea cunoscută prin Mihai Eminescu, ajungând la 

modernitatea interbelicii realizată prin poezia lui Lucian Blaga. 

            Capacitatea semantică a muzicii alături de trăsătura sa fundamentală, aceea de a 

emoționa, a reprezentat subiectul a numeroase dezbateri, cu toate acestea, însă, categoria liricului 

nu a stârnit interes printre teoreticienii muzicii, fiind prea puţin teoretizat în studiile de 

specialitate.  Probabil nu fără motiv. În domeniul muzicii, lirismul se simte „acasă”; este însăși 

trăsătura fundamentală a muzicii. Lirismul se manifestă și este perceput în muzică, teoretizarea 

lui însă o găsim în literatură. 

            Pe parcursul acestei incursiuni în dinamica lirismului literar, aproape că nu am întâlnit 

autor care să nu facă referire la muzică, direct sau indirect. Cu siguranţă acești teoreticieni ai 

literaturii sesizează faptul că lirismul nu poate fi restrâns doar la domeniul literaturii, iar pentru o 

mai profundă înțelegere a fenomenului, analizează categoria liricului atât din perspectiva literară, 

cât și din cea muzicală: cele două ipostaze fiind atât de strâns legate încât nu pot fi despărțite, 

una nu poate face abstracție de cealaltă. Revenind la triada poezie-lirism-muzică, amintită mai 

devreme, observăm că lirismul se situează undeva la mijloc, ca element unificator și ca spațiu în 

care cele două arte se întâlnesc. Lirismul se identifică astfel cu terţul inclus din axioma lui 

Basarab Nicolescu, element care pune în legătură cele două nivele, ale poeziei şi ale muzicii. 

            Urmărind principiile de bază ale poeziei și ale muzicii, nu putem nega sorgintea comună 

a celor două arte, revendicate pe filiera armoniei și a măsurii. Aceste două componente, ritmul și 

armonia, pot fi considerate elemente organizatoare ale tuturor artelor dar și ale întregului univers, 



în luptă împotriva haosului și a stărilor de dezordine. Din această idee pitagoreică reiese 

caracterul lor universal, ritmul artei reprezentând o metaforă a ritmurilor cosmice, ca unitate 

numerică a universului. 

            Melodia și armonia presupun prezența unei muzicalități specifice poeziei, iar muzica, 

guvernată de idee ne apare ca arta de a gândi prin sunete. Atât creația literară cât și creația 

muzicală sunt guvernate de un mesaj, de o idee ce apare ca o sinteză a conținutului spiritual. 

Înțelegerea unei opere literare sau muzicale trebuie să depășească aspectele unilaterale 

formaliste, descriptive și afectiviste și să le includă într-o sinteză superioară, luminată de o 

viziune filosofică.  

            Mesajul muzicii, fiind mai abstract și mai general, poate fi decodat în diverse feluri, 

calitate privită de unii ca un neajuns al limbajului muzical, însă fascinanta forță de atracție a 

frumuseții muzicale se află tocmai în această infinită generalitate. Principiile formative, 

morfologice și sintactice ale discursului muzical sunt manifestarea unor legi fundamentale ale 

gândirii, prin care mesajul muzicii devine mai clar. Repetarea unei teme în mod identic sau 

variat, opunerea unei idei cu alta contrastantă, continuitatea sau granița dintre secțiuni, toate 

reflectă un proces al gândirii în expunerea unei idei. Cu ajutorul versurilor însă, muzica 

dobândește o semnificație complexă și un plus de elocvență, fiind mereu influențată și 

transformată de literatură, de ideea poetică. 

            În cazul liedului, dacă luăm în considerare descendenţa lui literară și faptul că un lied se 

naște datorită atracției compozitorului față de un text, acesta auzind o muzică posibilă, suntem 

oarecum îndreptățiți să afirmăm că „la început a fost cuvântul”. Pe de altă parte, este evident că, 

prin intermediul muzicii, textul poetic este îmbogăţit, limbajul muzical fiind o prelungire și o 

completare a limbajului poetic. Pentru a stabili întâietatea unui limbaj față de altul putem aduce 

argumente în favoarea ambelor teorii și anume dacă versul completează muzica sau muzica 

îmbogățește poezia. Această dilemă, în destinul poeziei și al muzicii, probabil va reprezenta o 

eternă aventură, însă nu cred că este exagerat să afirmăm că fuziunea muzică-cuvânt reprezintă o 

viziune superioară a gândirii. 

            În literatura română primele manifestări ale poeziei se află în strânsă legătură cu muzica, 

cu cântecul. Pornind de la versurile culese de Vasile Alecsandri, versuri care existau nu doar în 

forma literară, ci într-o formă sincretică, menite a fi cântate, cele două arte se despart, renunţând 

la forma muzicală. Genurile literar-muzicale ale folclorului precum balada, cântecul, doina sau 



bocetul aspiră la o existenţă literară. Cu menţiunea că, de-acum nu mai vorbim despre creaţii 

populare, ci despre creaţii culte, prelucrări şi indreptări.  

            În creaţia autorilor studiaţi în cercetarea de faţă întâlnim preferinţe pentru cântece. 

Această formă de poezie cunoaşte o evoluţie ce pleacă de la cântecul popular prelucrat de V. 

Alecsandri, la cântecul lui G. Coşbuc şi O. Goga care imită poezia populară şi ajunge la cântecul 

mai mult intelectual decât muzical al lui L. Blaga. Acesta este practic şi parcursul artei muzicale, 

care în secolul al XX-lea îşi pierde „muzicalitatea” şi devine din ce în ce mai intelectuală şi 

atonală.  

            Cel care instituie o coordonată nouă este Mihai Eminescu, dar poezia lui nu are nevoie de 

acest apelativ, este ea însăşi o muzică, o muzică absolută dincolo de sensul cuvintelor. 

            Deşi capitolul destinat analizei textelor eminesciene este structurat pe subcapitole ce 

tratează fiecare în parte câte un aspect, criteriile de selecţie a textelor şi pasajelor, ca făcând parte 

dintr-o categorie sau alta, poate fi dificilă.  

            Acelaşi text are capacitatea de a se remarca poetic şi muzical, prin echilibru şi simetrie, 

prin efecte acustice, prin structură şi desfăşurarea ideilor, prin opţiunile ritmice şi imaginile 

poetice realizate. Angrenând toate mijloacele de expresie posibile într-o ţesătură fină şi rafinată, 

este dificil să menţinem separat aceste fire. Unde se termină repetiţia şi începe procesul de 

variaţiune a unei teme, care e limita dintre simetria sonorităţilor şi armonie, sau între ritmul 

prozodic şi ritmul naraţiunii poetice? 

            La Eminescu toate elementele întregului, ale formei şi ale conţinutului, se îmbină într-o 

potrivire perfectă, dozate cu măsură şi rafinament. Probabil la aceasta se referea Tudor Vianu 

(1974) când spunea că armonia eminesciană nu trebuie căutată în ritm şi efecte acustice, muzica 

fiind mult mai mult decât o simplistă „îmbinare de sonorităţi”, punct de vedere pe care îl 

susţinem cu tărie. Cu toate acestea, sentimentul infinitului, al inefabilului şi al măreţiei muzicii 

este realizat tocmai prin aceste „prozaice” mijloace: ritm, melodie, armonie, structură, etc.  

            În aceste condiţii, o examinare atentă a unor astfel de aspecte devine necesară, cu condiţia 

însă, de a vedea şi dincolo de realizarea prozodică a poeziilor. Admitem ca justă opinia Ioanei 

Em. Petrescu, potrivit căreia armonia universului poetic eminescian se încadrează în legile 

armoniei universale, aşa cum este ea descrisă de pitagoricieni: lumea ca ordine muzicală. 

Această calitate a versului se dezvoltă şi evoluează spre o perfecţiune atât în sfera concretului cât 

şi în cea a abstractului. Este încă o condiţie ce dovedeşte superioritatea artei eminesciene. 



            În transpunerea versurilor pe muzică, compozitorii au încercat o translare a textului într-

un alt limbaj, nu diferit şi concurent, ci, mai curând complementar. Deşi acest limbaj diferă de la 

o epocă la alta, de la un compozitor la altul, rămâne constant faptul că aceştia nu au putut face 

abstracţie de anumiţi invarianţi pe care i-au menţinut şi menţionat. În schimb, în funcţie de 

nivelul de creativitate, de stilul personal, de gustul şi tendinţele vremii, au ştiut să dea o altă 

nuanţă textului poetic, sau poate doar să sesizeze şi să exploateze o latură a textului poetic ce 

exista în formă latentă. Este interesant de observat cum, pornind de la acelaşi text compozitorii 

au ajuns la rezultate diferite. 

            Ca forme de exprimare artistică, atât poezia cât şi muzica, deţin aceleaşi resurse şi 

mijloace de exprimare, cu posibilităţi egale. Pentru orice modalitate de exprimare a uneia dintre 

ele, se poate găsi un echivalent sau o modalitate de translare, depinde doar de forţa   creatoare a 

autorului, capabil să realizeze această translare. 

            Lucian Blaga manifestă un interes sincer şi firesc faţă de arta muzicală, însă, doar la nivel 

teoretic. Probabil datorită formării sale, manifestă un interes viu pentru toate artele, însă pictura 

rămâne punctul său forte.  

            Poate nu întâmplător este mereu înconjurat de muzicieni valoroşi: compozitorii Tudor 

Ciortea şi Tiberiu Brediceanu, violonistul Mihai Constantinescu, şi inclusiv cântăreaţa Maria 

Tănase, pe care o asculta cu plăcere în perioada petrecută la Bucureşti. 

            Priceperea cu care utilizează în scrierile sale noţiunile muzicale, dovedeşte că este un bun 

cunoscător al pricipiilor muzicale de bază, însă pe un teritoriu mai specializat nu a dorit niciodată 

să se avânte. Cu toate acestea avem convingerea că nu-i lipsea capacitatea de a recunoaşte şi de a 

promova gândirea muzicală.  

            În ceea ce priveşte tematica textelor alese pentru a fi puse pe muzică, compozitorii au 

înclinat spre lirica peisagistă, de dragoste sau filosofică şi mai puţin spre lirica socială şi politică, 

asta în ciuda tuturor transformărilor şi frământărilor prin care a trecut Transilvania la sfârşitul 

secolului al XIX-lea şi în prima jumătate a secolului al XX-lea, textele patriotice sunt puţine, 

raportate la numărul compoziţiilor.  

            Liedul este cultivat pentru valoarea lui estetică şi artistică, şi nu este folosit ca o unealtă 

social-politică sau mijloc de propagandă, el îşi păstrează trăsăturile ce reprezintă însăşi condiţia 

liedului. Este nu doar un cântec, ci o formă de artă născută din uniunea a două arte, poezia şi 

muzica. 
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