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În articolul semnat de Angela Corjan sunt abordate unele aspecte de bază ce ţin de influenţa stilisticii jazzului asupra 
cântecului „Te salut, Chişinău!”, semnat de compozitorul Oleg Negruţa la începutul anilor 1960. Autoarea scoate în evidenţă 
varietatea ontologică a piesei, care există în diferite componenţe interpretative, caracteristice jazzului, precum şi elementele 
melodice, armonice, metro-ritmice de origine jazzistică, îmbinate armonios în limbajul muzical al cântecului vizat. 
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The author considers some basic aspects of jazz influence on the song “Te salut, Chişinău” written by the Moldovan com-
poser Oleg Negruţa at the beginning of the 1960s. She reveals some ontological features of this piece, which exist in different 
vocal-instrumental versions, characteristic of jazz, as well as the melody, harmony, rhythm features of jazz origin which are 
harmoniously combined in the musical language of this song.  
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oleg Negruţa (n. 6 august 1935), compozitor din Republica Moldova, care aparţine generaţiei de 
vârstă înaintată, este recunoscut ca unul din reprezentanţii de vază ai școlii naţionale de compoziţie. 
operele sale se deosebesc prin originalitatea stilului componistic individual, democratismul și accesi-
bilitatea limbajului muzical, îmbinarea firească a folclorului naţional cu influenţele culturii muzicale 
de masă, în primul rând, ale  muzicii ușoare și de jazz [1, p. 17].  

oleg Negruţa este autorul unui număr impresionant de lucrări vocal-camerale. Așa cum a recu-
noscut însuși compozitorul, numeroasele cântece și romanţe ale lui cuprind o perioadă cronologică 
foarte vastă: primele piese au apărut în anii ’60, iar cele actuale sunt compuse recent. Vom enumera 
doar unele din ele: Ciclul din 10 cântece, pe versurile lui Iurii Pavlov, 1980; 2 romanţe, pe versuri lui 
Mihail Roman, Petru Zadnipru, 1981; 5 cântece, pe textele lui Victor omov, 1983; 2 romanţe (Две 
птицы, Шарманщик), pe textele de Rudolf olșevschi, 1984; 3 romanţe pentru voce şi pian (Ce e amo-
rul?, Te duci, Doi  aştri), pe versurile lui  Mihai Eminescu, 1993; 2 romanţe (textele poetice  aparţin lui 
E. Asadov și A. Pușkin), 1996 ș.a.

Ne vom adresa la analiza unei miniaturi vocale timpurii în creaţia lui o. Negruţa, apărută în anii 
1960. Cântecul Te salut, Chişinău! a fost compus pe versurile lui Liviu Deleanu, fiind editat de mai 
multe ori în RSSM. graţie calităţii materialului muzical, caracterului său  optimist și juvenil, acest 
cântec a întrat în repertoriul orchestrei de jazz Bucuria și, ulterior, în 1964, a fost înregistrat pe un disc 
vinyl (la 33 ⅓ de turaţii) la fabrica Aprelevski [2]. orchestra, sub conducerea lui Șico Aranov, avea ca 
solistă pe Dorina Roșca, o cântăreaţa cu stil vocal propriu, care interpreta cântece din repertoriul or-
chestrei scrise în limba română. Menţionăm faptul că, actualmente, această înregistrare poate fi găsită 
și pe Internet. După cum se afirmă în monografia colectivă Arta muzicală din Republica Moldova. Isto-
rie şi modernitate, versiunea orchestrală a piesei la care ne referim noi „se remarcă printr-o sonoritate 
orchestrală moale, într-o interpretare instrumentală reușită, în section playing, sonorităţi echilibrate 
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în plan factural, utilizarea back vocal-ului bărbătesc, cât și fragmente instrumentale expresive, „la 
locul lor“, diverse în plan factural și în ceea ce privește procedeele de emitere a sunetului“ [3, p. 879].

Bineînţeles, nu putem compara partitura orchestrală a piesei cu clavirul liedului semnat de o. 
Negruţa, care a servit drept bază pentru crearea unei compoziţii de proporţii mari.  Subliniem că, tot-
odată, calităţile textului muzical i-au permis lui Ș. Aranov să creeze această bijuterie vocal-orchestrală 
din repertoriul Bucuriei. Din acest punct de vedere, materialul muzical ce aparţine compozitorului 
poate fi comparat cu fenomenul de sheet music în istoria jazzului, când un text notografic, schematic, 
compus într-o formă de melodie cu acompaniament pentru pian destul de simplu a fost un imbold 
pentru a crea un șir de improvizaţii sau compoziţii destinate diferitor componenţe interpretative (fie 
combo sau big band).

 Dacă revenim la clavirul cântecului Te salut, Chişinău!, sub aspect arhitectonic acesta se deose-
bește de structura arhitectonică de cuplet-refren normativă pentru șlagăr. Totodată, aici nu se folo-
sește contrapunerea tradiţională a materialului muzical al strofei și al refrenului, iar lipsa acesteia se 
compensează prin prezenţa a două strofe mari, anticipate de o introducere de 6 măsuri. Strofa muzi-
cală corespunde unei strofe poetice, având o structură internă aba1, despre care vom vorbi mai târziu.

Introducerea instrumentală în partida pianului este destul de scurtă și expresivă,  analogic cu o 
propoziţie alcătuită din 6 măsuri. Aici sunt prezentate celulele melodice energice, bazate pe ritmul 
punctat tipic ritmului de jazz. 

Aspectul ritmic al cântecului merită o analiză aparte. Menţionăm, că în muzica academică s-a 
format tradiţia de indicare a aspectului ritmic pur jazzistic printr-o formulă ritmică: optime cu punct 
– șaisprezecime, precum le notează și o. Negruţa. Totodată, se subînţelege, că acestea simbolizează 
unele structuri ritmice aparte, tipice stilului swing, și, în sens mai larg, al swing-ului ca un fenomen 
metrou-ritmic. Esenţa acestuia, după cum relatează cercetătorii, poate fi explicată ca „un tip de pul-
saţie metro-ritmică, care se bazează pe inflexiuni micro din pulsaţia metrică de bază, creând senzaţia 
instabilităţii interne, de balansare” [4 , p. 102].

Exemplul 1.

În tradiţia jazzistică există problema de notaţie a optimelor specifice interpretate într-o manieră de 
swing. Variantele tradiţionale pentru muzica academică (atât o optime cu punct-șaisprezecime cât și un 
triolet format din pătrime și optime) nu reflectă adecvat specificul metro-ritmic al jazzului. În cazul cân-
tecului vizat, autorul respectă tradiţia stabilită anterior, iar interpreţii (atât în componenţa mai tradiţio-
nală – voce cu pian – cât și în cadrul orchestrei de jazz) tind spre o tratare mai corectă a metro-ritmului 
piesei. Dar, în practica muzicală, aceasta se interpretează într-o manieră jazzistică, încălcând regulile 
textului scris, pe de o parte, și apropiindu-se de tradiţia interpretativă a jazzului, pe de altă parte. 
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Printre multele procedee de origine jazzistică subliniem multiple acorduri cu tonuri adăugate 
(cum ar fi tonica cu sextă în măsura 3 și 5), nonacordul tonicii cu sextă (m. 7), dominantei (m. 9), sau 
undecimacord al dominantei (m. 11). Putem găsi și diferite exemple de alteraţie a treptelor, cum ar 
fi apariţia  simultană a cvintei ridicate și celei coborâte în acordul dominantei (m. 12), care asigură o 
sonoritate jazzistică pe verticală. 

Exemplul 2.

Vom referi la un fragment din opera Porgy and Bess de g. gershwin (Cântecul lui Sporting Life, p. 
276 din clavir), unde se utilizează un procedeu armonic asemănător:

Exemplul 3.

Pe plan structural strofa reprezintă o perioadă mare, închisă, monotonală, alcătuită din 3 propo-
ziţii aproape egale ca mărime (8+8+9 măsuri):

Tabelul 1.
intro a b a1

1-6 7-14 15-22 23-31

Es dur Es dur c moll, B dur Es dur 

Raportul melodic al frazelor, după cum se vede din tabelul plasat mai sus, conturează logica tri-
partită cu partea de mijloc contrastantă și repriza tematică variată. Subliniem, că anume această struc-
tură tripartită a strofei muzical-poetice creează o construcţie echilibrată, substituind, într-o oarecare 
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măsură, lipsa refrenului tipic pentru forma de cuplet-refren. Așadar, în loc de  contrast melodic între 
refren și cuplet compozitorul folosește contrast în interiorul strofei. Acest exemplu demonstrează o 
abordare componistică mai individuală a lui o. Negruţa în cadrul genului standardizat. 

Melodia piesei se construiește pe baza unor fraze scurte, care seamănă cu un apel de chemare (,,Te 
salut, Chişinău!”, ,,rupt ca din soare” etc.), fiind însoţită de acompaniamentul pianistic în stil bossa 
nova. Aici interpretul trebuie să transmită corect această stare, pe de o parte, păstrând o linia muzi-
cală neîntreruptă, iar, pe de altă parte, direcţionând atenţia ascultătorului de la partida vocală la ceea  
instrumentală. 

În măsurile 7-14 se observă influenţa unui procedeu tipic jazzistic, cum ar fi call and response (în-
trebare-răspuns). După cum afirmă cercetătorul din SUA W. Sergeant, acest principiu „este asociat cu 
o serie de trăsături și tehnici specifice de organizare a interpretării colective, ajutând la „comunicarea” 
muzicienilor ce improvizează, sistematizând structura arhitectonică a muzicii cântate” [5, p. 237].

Anume prin implicarea procedeului de call and response se explică expunerea unor fraze vocale 
scurte, după care compozitorul lasă spaţiu liber pentru „reacţia” părţii instrumentale. Această idee nu 
este realizată pe deplin în clavirul piesei, al cărei acompaniament îmbină linia basului cu succesiunile 
acordice, iar în versiunea orchestrală, la care ne referim noi, această trăsătură este realizată altfel. Spa-
ţiile între frazele vocale sunt completate de diferite resurse vocale și instrumentale: un riff interpretat 
de secţiunea saxofoanelor, apoi, intervenţia trioului vocal, solo-ul pianului. Ultima apariţie, având un 
caracter generalizator, îmbină expunerea simultană a riff-urilor saxofoanelor cu solo-ul pianului. 

Începând cu măsura 15, conceptul melodic se schimbă: aici se simte influenţa muzicii ușoare, me-
lodia devine mai cantilenă, omogenă, cu expunerea frazelor vocale desfășurate. Menţionăm utilizarea 
pe larg a secvenţelor melodico-armonice, tipice pentru muzica ușoară. Drept exemplu, servesc frazele 
vocale din mm. 15-18 (în tonalitatea c moll) și 19-22 (în Es dur). În pofida limbajului muzical simplu și 
accesibil, toate mijloacele de expresivitate muzicală sunt folosite foarte organic, completându-se reci-
proc. Astfel, partea de mijloc a cântecului este mai lirică, cantabilă, însoţită de inflexiunea în tonalita-
tea paralelă minoră, adăugând, astfel, o nuanţă modală nouă. În linia basului, stilul bossa nova cedează 
în favoarea procedeului de walking bass, care dinamizează discursul muzical al secţiunii mediane.

Exemplul 4.

Pentru o înţelegere mai clară, cum trebuie de interpretat această creaţie în clasa de Lied, în pro-
cesul de lucru cu vocaliștii, este foarte important ca pianistul să nu piardă acel specific jazzistic de 
interpretare. Mai mulţi pianiști care lucrează cu vocaliștii nu au o experienţă de interpretare a reper-
toriului jazzistic sau a muzicii academice cu elementele stilistice de origine jazzistică. În acest context, 
pentru a reda specificul sonor și metro-ritmic al jazzului, ar fi foarte util de analizat cu maximă atenţie 
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înregistrarea orchestrei de jazz Bucuria ca, mai apoi, pianistul să implementeze unele aspecte sonore 
în interpretarea sa. 

o atenţie deosebită merită tratarea tempoului. Deși compozitorul a specificat tempoul Moderato, 
în interpretarea orchestrei de jazz Bucuria tempoul este cu mult mai avansat, apropiindu-se de com-
poziţiile orchestrale în stilul jive (o varietate stilistică a swing-ului care, de obicei, este interpretată de 
big band-uri cu predominarea tempourilor mai mișcate și folosirea complexului hot). Actualmente, 
în cadrul interviului, o. Negruţa insistă la un tempo mai lent în comparaţie cu versiunea orchestrală 
existentă: prin urmare, interpreţii trebuie să aleagă un tempo care, pe de o parte, redă spiritul acestei 
bijuterii a anilor ’60, iar, pe de altă parte, trebuie să fie în stare să redea liber toate aspectele ce ţin de 
limbajul muzical al piesei. 

Sub aspectul dinamicii, pe parcursul întregii strofe muzical-poetice se realizează o creștere sono-
ră, care integrează materialul muzical, atingând o culminaţie în  secţiune a1. Anume aici partida voca-
lă sintetizează două stiluri melodice diferite, primul este mai aproape de muzica jazz, cel de-al doilea 
– de muzica ușoară. În procesul de lucru cu vocalista este foarte important de a păstra și de a reda atât
acest contrast melodic cât și integritatea ultimii secţiuni, ajungând la un apogeu expresiv și luminos.

În procesul de comunicare cu autoarea prezentului articol, dlui o. Negruţa i-a apărut ideea să 
compună o altă piesă pentru pian pe baza cântecului Te salut, Chişinău!, care poate fi  interpretată în 
mod diferit – fie o miniatură instrumentală, sau o improvizaţie pentru pian încadrată în miniatura 
vocală incipientă. 

În versiunea pianistică la care ne referim, atragem atenţia la  lărgirea procedeelor pur jazzistice, 
cum ar fi: linia basului mai dezvoltată în comparaţie cu clavirul cântecului, care îmbină principiile așa 
numitului walking bass și structuri mai complexe, cu implicarea treptelor cromatice: 

Exemplul 5.

Aici găsim și o factură mai densă, formată din intervale paralele și alte procedee care ornamentea-
ză textura pianistică, ca exemplu sunt acordurile din măsura 23 cu implicarea tehnicii de block chords: 

Exemplul 6.

Totodată, accentul pus pe gândirea orizontală, dublările liniilor melodice în ambele mâini se păs-
trează și în această improvizaţie pianistică. 
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Ambele exemple – atât versiunea vocal-instrumentală în viziunea orchestrei lui Ș. Aranov cât și 
piesa pentru pian apărută recent – afirmă, cu certitudine, niște aspecte ontologice care sunt tipice, ca-
racteristice jazzului, iar miniatura vocală semnată de o. Negruţa în anii ’60 ai secolului trecut capătă 
funcţia unui invariant sau model care, în istoria jazzului, a avut o denumire de standard. Se știe, că 
acesta reprezintă o compoziţie care se bucură de o mare popularitate atât în rândul muzicienilor cât 
și a publicului meloman, servind drept bază pentru diferite aranjamente și improvizaţii de jazz [6]. Pe 
baza celor mai renumite standard-uri jazzistice se creează un număr nelimitat de variante, destinate 
diferitor componenţe instrumentale și vocale sau varietăţi orchestrale, iar ţesătura muzicală de fiecare 
dată pune în valoare multilaterale resurse  stilistice și de gen ale jazzului.

generalizând cele expuse anterior, putem spune, că unicitatea acestei miniaturi vocale transmite 
într-o formă artistică acel spirit al anilor ’60 ai secolului trecut care, fiind numit și dezgheţul hruşcio-
vist, a creat o atmosferă de libertate, de așteptări optimiste ale oamenilor din URSS, de dragoste faţă 
de muzică în general și faţă de muzica jazz în special.
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