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In the article "The Melodics of Gheorghe Dima's Lieder" the author reveals the 

specific features of the melodic structure of the Transylvanian composer's lieder, according 
to their artistic contents and prosodic peculiarities. 

 
Liedurile compozitorului 

Gheorghe Dima constituie unul 
dintre cele mai reprezentative do-
menii în peisajul cultural româ-
nesc de la sfîrşitul secolului al 
XIX-lea şi începutul secolului al 
XX-lea. Alături de eforturile crea-
toare ale colegilor de generaţie, 
Iacob Mureşianu, Eduard Cau-
della, George Ştefănescu, Ciprian 
Porumbescu etc., compozitorul 
transilvănean a contribuit la mic-
şorarea decalajului existent între 
cultura muzicală apuseană şi cea 
românească, aceasta din urmă 
dezvoltându-se în acest spirit 
doar începând cu mijlocul secolu-
lui al XIX-lea. 

Gheorghe Dima a propul-
sat genul vocal între cele mai va-
loroase creaţii muzicale romantice 
ale muzicii culte româneşti. Atri-
butele limbajului său muzical sunt 
direcţionate înspre două linii de 
forţă distincte: asimilarea şi sinte-
tizarea elementelor de factură ro-
mantică într-o entitate stilistică cu 

individualitate proprie, asimilarea 
şi sintetizarea elementelor aparţi-
nând folclorului românesc, subli-
marea şi esenţializarea acestora în 
creaţii de gen, unicat, care vor sta 
la temelia specificului naţional în 
creaţia românească de lied. 

Analizele asupra genului 
au pus în lumină faptul că Gheor-
ghe Dima a fost un compozitor 
romantic prin structura sa psihic-
temperamentală, prin sensibilita-
tea şi potenţialitatea sa creatoare. 
În ansamblul creaţiei sale de cân-
tece, expresia lirico-dramatică este 
precumpănitoare, spaţiile de in-
terferenţă a tehnicilor de compozi-
ţie punând în valoare - prin stile-
me romantice – apartenenţa la 
această zonă de exprimare a me-
sajului poetico-muzical. 

Evoluţia plăsmuirii artisti-
ce a limbajului sonor romantic a 
compozitorului înregistrează o 
treptată detaşare de sub influenţa 
compozitorilor romantici germani 
- evidentă în prima etapă de crea-
ţie - şi o rapidă emancipare, ce va 
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genera un limbaj muzical purtând 
pecetea originalităţii, unicităţii, a 
unui univers estetic aparte care - 
prin valoarea realizărilor artistice 
- şi-a câştigat un loc important în 
patrimoniul cultural românesc şi 
universal. 

„Liedurile lui Dima consti-
tuie nu numai lucrările perfecte 
de acest gen din întreaga literatu-
ră muzicală românească a veacu-
lui trecut, dar mai constituie şi azi 
modele de o deosebită valoare 
[...]. Ceea ce îl situează pe Dima 
deasupra majorităţii contempora-
nilor săi români este creaţia sa de 
lieduri, mai ales cele compuse pe 
versuri de Eminescu [...]. În ele se 
remarcă latura cea mai caracteris-
tică a compozitorului – lirismul 
său duios, adânca pătrundere a 
atmosferei poetice [...]. Moştenirea 
muzicală lăsată de Dima este deo-
sebit de preţioasă; în domeniul 
muzicii noastre vocale, lucrările 
sale sunt printre cele mai repre-
zentative; forţa lor expresivă, con-
ţinutul bogat şi perfecţiunea reali-
zării tehnice le-au asigurat până 
azi o nealterată viabilitate.”1 

Dintre mijloacele specifice 
de transpunere a mesajului ideatic 
în sfera pluricoloră a sonorităţilor 
muzicale, concretizate în stileme 
evidenţiate la nivelul tuturor pa-
rametrilor constitutivi ai discursu-
lui muzical (melodie, armonie, 
ritm, metru, formă arhitectonică, 
dar şi al relaţiei organice dintre 
cele două componente ale expri-
                                                
1 Vancea, Zeno, Creaţia muzicală româ-
nească. Sec. XIX-XX, vol. I - Bucureşti, 
1968 - p.142, 144. 

mării muzicale, respectiv vocalita-
tea şi instrumentalitatea), para-
metrul melodic este definitoriu în 
genul miniaturii vocale camerale, 
fapt confirmat şi de liedurile com-
pozitorului Gheorghe Dima. 

Aşa cum arată şi muzico-
logul Andrei Benko în studiul 
său2, tipurile melodice definesc – şi 
în cazul lui Dima - un aspect stilis-
tic de referinţă al genului. El 
identifică trei clase mari de profi-
luri melodice, denumite generic: 
narativ-descriptiv, întrebare-răspuns 
şi chemare.  
1.  Melodia de tip narativ-descriptiv 
este cel mai mult sau mai puţin 
bogată în elemente lirice, prin ex-
primarea conţinutului poeziilor, 
împreună cu celelalte elemente ale 
limbajului muzical. 

Acest tip melodic derivă şi 
este înrudit cu ceea ce muzica cla-
sică cunoaşte ca melodie de tip re-
citativ, înţelegând prin aceasta 
acel profil melodic care combină 
repetările de sunete cu mersul 
treptat şi salturile mici (de până la 
terţă, cvartă), rezultând un curs 
ondulat „lin” al liniei melodice. 
Recitativul propriu-zis apare mai 
rar în cântecele compozitorului, 
aşa cum poate fi observat în liedul 
Dorinţa (EX.1). Melodia de tip re-
citativ caracterizează în general 
lucrările de expresie dramatică, cu 
desfăşurare epică, precum bala-
dele sau cântecele-lied de expresie 
satirică. 

                                                
2 Benkö, Andrei, Tipuri melodice în lie-
durile lui Dima //  Lucrări de muzicolo-
gie, vol.15 - Cluj, 1984. 
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Mult mai frecventă este al-
ternarea între repetarea sunetului 
(de 2 - 4 ori) şi salturile mici (in-
clusiv arpegiile), dând naştere unui 
desen melodic cursiv, ondulat, 
condus cu măiestrie de către com-
pozitor – de formaţie şi interpret-
cântăreţ -, în aşa fel încât acest 
parametru să nu reprezinte un 
obstacol deosebit în realizarea ar-
tistică a lucrării. Iată un exemplu 
sugestiv din acelaşi lied Dorinţa 
(EX.2). 

Numeroase alte momente 
pot fi extrase din întreaga creaţie 
de cântece, pentru a argumenta 
preferinţa compozitorului pentru 
acest tip melodic unduitor, deose-
bit de expresiv şi adecvat în con-
textul redării imaginilor poetice 
ale textului (EX.3).  

Tot în acest tip melodic se 
înscrie şi acumularea tensiunii pe 
panta ascendentă a melodiei, atin-
gerea punctului culminant ce 
coincide cu sunetul cel mai înalt, 
urmat de rezolvarea tensiunii pe 
panta melodică descendentă 
(EX.4). 
2.  Profilul melodic întrebare-
răspuns corespunde unei perioa-
de clasice cu fraza consecventă 
derivată din cea antecedentă, afla-
te din punct de vedere cadenţial 
în relaţia dominantă – tonică.  

Simetria pătrată frazelor 
muzicale nu este o caracteristică a 
cântecelor lui Dima. Cu toate 
acestea, acest tip poate fi ilustrat 
cu câteva exemple interesante din 
ciclul Din lumea copiilor. Particula-
ritatea acestor momente constă în 
faptul că cele două fraze nu se 

succed propriu-zis, ci fraza con-
secventă apare în cadrul piesei ca 
o frază conclusivă, o mini-codă ce 
reia materialul muzical din debu-
tul lucrării, fapt ce impune caden-
ţarea melodică pe tonică, alta 
decât în interiorul ei. Acest proce-
deu este folosit de compozitor atât 
în Cântecul melcilor, cât şi în Cânte-
cul iezilor (EX.5). 
3.  Melodia de tip chemare este 
reprezentată de acel profil melo-
dic care are două componente: 
salt urmat de mers treptat în sens 
contrar. 

Şi acest tip melodic cu-
noaşte numeroase forme de mani-
festare, având în vedere combina-
ţiile posibile în funcţie de mări-
mea saltului de plecare (de obicei 
un interval mai mare sau egal cu 
cvinta) şi de direcţia sa (ascendent 
sau descendent). Prevalează totuşi 
cazurile în care un salt ascendent 
este urmat de o pantă descenden-
tă, cele două articulaţii ale dese-
nului corespunzând relaţiei expre-
sive tensiune – relaxare (EX.6).    

O stilemă frecvent utilizată 
este cadenţarea melodiei pe terţa 
sau cvinta funcţiunii acordice; în 
general compozitorul preferă ca-
denţele deschise în strofele media-
ne, dar şi în cele finale, atât la 
voce cât şi la pian (Şi dacă ramuri 
bat în geam, De ce nu-mi vii?, Dar 
când te voi uita etc.) (EX.7 a, b). 

Componenta melodică este 
extrem de accesibilă din punct de 
vedere intonaţional, imprimând 
vocalităţii un curs natural, cu o 
mare disponibilitate spre contura-
rea unui orizont care permite 
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adecvarea elementelor configura-
tive la cerinţele conţinutului idea-
tic. De o factură mai aparte expre-
sivităţii lirico-cantabile, în care vo-
calitatea se exprimă natu-ral în 
limitele unui ambitus şi a unei 
tehnici vocale accesibile, este scrii-
tura de virtuozitate vocală, care 
apare în mai multe lieduri în 
tempo alert, cu valori ritmice mici 
şi elemente cromatice, care vizea-
ză dificultăţi în intonaţie (Curcile, 
Ştefan Vodă şi Codrul, La un loc 
cumplit, năvalnic). Fin cunoscător 
al posibilităţilor vocii umane, Di-
ma compensează aceste dificultăţi 
prin aranjamentul într-un registru 
convenabil sau prin scurtarea pa-
sajelor, astfel încât fiecare dintre 
liedurile sale pot fi interpretate 
măiestrit. Modul în care este con-
ceput discursul muzical în cânte-
cele lui Gheorghe Dima denotă o 
cunoaştere aprofundată a tehnicii 
şi scriiturii vocale, compozitorul 
fiind el însuşi un interpret de va-
loare şi un pedagog important al 
cântului. 
 Cu referinţă la parametrul 
melodic, nu trebuie uitată direcţia 
adoptată de compozitor în ceea ce 
priveşte utilizarea folclorului ro-
mânesc ca sursă de inspiraţie în 
creaţia de lied şi în cea corală. O. 
L. Cosma clarifică această poziţie: 
„Prin cântec poporal Dima are în 
vedere întotdeauna cântecul ţără-
nesc, evident transilvănean, luat 
într-o mare varietate de tipuri, dar 
foarte important, deoarece presu-
pune o concepţie funcţională ar-
monică academizantă, în realiza-
rea căreia muzicianul fie că a se-

lectat numai cântecele clar tonale, 
ceea ce ar putea implica, în unele 
cazuri şi intervenţia unui inter-
pus, bunăoară un lăutar, un învă-
ţător. Nu-i exclusă nici eventuali-
tatea ca Dima să fi operat asupra 
profilului melodic sau să fi ales 
doar tipare de confluenţă euro-
peană. Aceasta nu înseamnă nea-
părat că n-ar fi româneşti, ci nu-
mai că pregnanţa lor naţională 
apare mai estompată [...]. În 
prelucrările sale, atât ţărăneşti, cât 
şi orăşeneşti, Gh. Dima demon-
strează credinţa că melodia popu-
lară poate fi ilustrativă pentru a se 
susţine artistic, cu condiţia găsirii 
unei înveşmântări corespunzătoa-
re. Aici e problema. În prelucrările 
sale, Gh. Dima a optat pentru un 
limbaj armonic clasic, să zicem 
german, ce poate fi găsit cu uşu-
rinţă la compozitorii romantici ai 
primei generaţii. Adaptarea lui la 
melodia cântecului românesc nu 
s-a putut realiza, decât în mod 
relativ”3. 

O problemă strict legată de 
profilul melodic şi care nu trebuie 
neglijată în abordarea partiturii 
vocale este prezenţa ornamente-
lor, a melismelor sau a altor ele-
mente speciale de notaţie a vocii. 
Din acest punct de vedere, în ur-
ma analizei minuţioase a întregii 
creaţii de cântece a compozitoru-
lui, se poate afirma că Dima a uti-
lizat cu o deosebită moderaţie 
aceste elemente de îmbogăţire a li-
niei melodice, fără a se putea 
                                                
3 O.L.Cosma, Hronicul muzicii româ-
neşti, vol.VII – Bucureşti, 1984 – pag. 
173, 175. 
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vorbi despre o preocupare specia-
lă a sa în acest sens. 

Melismatica cântecelor lui 
Gheorghe Dima constă, în marea 
majoritate a cazurilor, în gruparea 
a două sau trei sunete sub arcul 
unui legato expresiv, alternând cu 
scriitura silabică, aceasta din urmă 
fiind totuşi prevalentă (EX.8). 

În unele cazuri, aceste me-
lisme scurte apar din necesităţi 
prozodice, atunci când numărul 
de silabe ale unui vers diferă la 
traducere. Este importantă deci 
cunoaşterea prozodiei celor două 
limbi – româna şi germana -, 
pentru realizarea justă a accente-
lor prozodice, în corelaţie cu cele 
ritmice, dinamice sau expresive 
(EX.9). 

Aceeaşi moderaţie se ob-
servă şi în cazul ornamentelor. 
Linia melodică poate fi caracteri-
zată ca una austeră, simplă, fără 
un exces de note melodice orna-
mentale, astfel încât utilizarea lor 
în anumite momente-cheie ale dis-
cursului muzical aduce prospeţi-
me, inedit, evidenţiind planul vo-
cal. Exemple relevante oferă Caie-
tul VI de cântece poporale, unde 
textul folcloric impune compozi-
torului o transfigurare muzicală în 
spiritul muzicii populare româ-
neşti. Dima apelează aici la arse-
nalul variat al ornamenticii vocale 
specifice folclorului, în care abun-
dă melismele scurte, apogiaturile, 
mordentele, în combinaţie cu ele-
mente de rubato. În acelaşi sens 

sunt prezente ornamentele şi în 
ilustrarea specificului spaniol în 
cântecul Seguidilă (EX.10). 

Interesant este şi proce-
deul utilizat în Hop, ţurcă, unde 
compozitorul introduce în linia 
melodică vocală apogiatura poste-
rioară, notată aici aşa cum se exe-
cută, pentru fidelitatea şi exactita-
tea realizării interpretative (EX.11).   

O interesantă problemă, ce 
merită atinsă, este legată de 
spectrul tonal în care Gheorghe 
Dima îşi plasează cântecele, ştiut 
fiind faptul că ethosul unei tona-
lităţi joacă un rol semnificativ în 
creionarea caracterului şi expre-
sivităţii unei lucrări. Sub aceste 
aspect, se remarcă preferinţa com-
pozitorului pentru tonalităţile cu 
3, 4, şi chiar 5 alteraţii (diezi sau 
bemoli) la armură, ce conferă par-
că o tensionare a discursului mu-
zical. O pondere însemnată o au şi 
cântecele în care se produce 
schimbarea armurii pe parcursul 
piesei, chiar şi de mai multe ori. 
Acest element de scriitură este, 
desigur, rezultatul deplasării centru-
lui tonal prin diverse procedee 
modulatorii (modulaţie cromatică 
sau enarmonică, salt tonal, inver-
siune modală).  

Un exemplu sugestiv este 
cântecul De ce nu-mi vii?, în care 
armura se modifică nu mai puţin 
de trei ori, după următorul plan 
tonal: re minor (1 b) – Re major 
(2#) – Si major (5#) – re minor (1 b).
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           O culoare tonală 
distinctă aduce ciclul Din lumea 
copiilor, în care piesele sunt 
plasate în tonalităţi „uşoare”, 
luminoase, se poate spune chiar 
specifice folclorului copiilor şi 
repertoriului dedicat vârstei. Este 
un parametru ce demonstrează 
gândirea muzicală a 
compozitorului, în care nici un 
element de limbaj nu este lăsat la 
voia întâmplării, în efortul creator 
de a realiza lucrări care să tălmă-
cească cât mai fidel propriile sale 
trăiri şi sentimente. Cu o singură 
excepţie – Albina, în Re bemol 
major -, celelalte cântece sunt în 
Mi bemol major (Îngerelul), Re ma-
jor (Copilul şi floarea, Plugul), Do 
major (Cântecul melcilor şi Cântecul 
iezilor). 
 

            „Cantabilitatea 
ţesăturii vocale, care vădeşte o 
dată în plus experienţa de cântăreţ 
de lied a lui Gheorghe Dima, 
invenţia melodică, o fantezie 
potenţată de echilibrul şi regulile 
formei, plasticitatea imaginilor, 
lirismul exprimat în tuşe sonore 
calde, dar şi momentele de 
tensiune dramatică subliniate prin 
turnuri armonice şi schimbări 
dinamice sugestive, expresivitatea 
acompaniamentului pianistic, 
constituie trăsături evidente ale 
creaţiei vocale miniaturale.”4 

 
*   *   * 

 
 
 

 
 
 
(A se vedea exemplele muzi-

cale în paginile ce urmează) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 Mihuţ, Anca Daniela, Contribuţii la 
istoria liedului românesc. Universul mu-
zical eminescian, teză de doctorat, Aca-
demia de Muzică «Gh.Dima» - Cluj-
Napoca, 2004 – pag.132-133 
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