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Articolul este dedicat analizei unor lieduri şi lucrări corale scrise de compozitorul ieşean Vasile Spătărel, pe versurile 
poetului Nichita Stănescu. Sunt analizate liedurile Scurtă baladă, Joc cu avioane şi Joc de seară, preluate din volumul de de-
but al poetului, Sensul iubirii, şi miniatura corală Către... . Autorul se opreşte asupra limbajului muzical-stilistic, aspectelor 
componistice şi a altor aspecte ce ţin de conceptualizarea şi transpunerea în muzică a operei stănesciene. Concluziile se referă 
la polivalenţa şi, totodată, la originalitatea abordărilor componistice ce surprind conţinuturile de esenţă fi lozofi că, profund 
lirice ale verbului stănescian. 
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Th e article is dedicated to the analysis of some lieds and choral works written by the composer from Iaşi Vasile Spătărelu 
on the lyrics of the poet Nichita Stănescu. Th e lieds Short Ballad, Game with Planes and Evening Game, taken from the poet’s 
debut volume, Meaning of Love, and the choral miniature To... are analyzed in this paper. Th e author focuses on the musi-
cal-stylistic language, the compositional aspect and other aspects related to the conceptualization and transposition into music 
of Stanescu’s works. Th e conclusions refer to the versatility and originality of the compositional approaches that capture the 
philosophical, deeply lyrical contents of Stanescu’s verb.

Keywords: Nichita Stănescu, Vasile Spătărelu, poetic lyric, lied, song, choral creation

Introducere
Personalitate de mare cultură, fi gură marcantă a culturii ieșene, compozitorul Vasile Spătărelu a 

fost și un mare iubitor de poezie, obișnuind „să se exprime în versuri, în spaţiul său intim. De aici își 
trage seva preocuparea acerbă pentru asocierea sunetului și a cuvântului în cadrul muzicii vocale, al 
celei corale și al celei dedicate scenei”, arată muzicologul ieșean C. Radu-Ţaga [1 p. 125]. Astfel, și acest 
reputat compozitor s-a remarcat prin abordări originale ale verbului nichitian, maestrul parcurgându-
și traseul artistic alături de poet, începând chiar cu volumul său de debut – Sensul iubirii (1960) și până 
la ultimul său vers – Să ningă peste noi... 

Infl uenţa poeziei lui Nichita Stănescu asupra muzicii românești contemporane este una notabilă, 
inspirând o întreagă generaţie de compozitori din a doua jumătate a secolului XX. Compozitorii au fost 
atrași de universul său poetic, iar lucrările semnate de ei se încadrează în diverse genuri și orientări sti-
listice, pentru diferite componenţe, formând un grup distinct în cadrul școlii românești de compoziţie. 

Lieduri pe versuri de Stănescu
În 1978, compozitorul scrie Trei lieduri pe versurile lui Nichita Stănescu: Scurtă baladă, Joc cu avi-

oane și Joc de seară, preluate din volumul de debut al poetului, Sensul iubirii, apărut în 1960. Lirismul 
pătrunzător al acestor versuri cu caracter autobiografi c, cu un conţinut copleșitor, contrastant, este 
axat pe imaginile unui copil ce cunoaște ororile războiului, reprezentând amintirea despre bombar-
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damentul din 1944 al orașului natal al poetului – Ploiești: „Era un joc rotund de avioane: unele erau 
aurii,/ altele argintii./ Uite-așa: o jumătate de cerc,/ de la stânga, sus,/ până jos, lângă acoperise/ si-apoi 
până sus, la dreapta,/ aurii, argintii./ Cum se mai rostogoleau/ aurii, argintii./ După-aceea a pierit casa 
vecinului și casa din colţ și casa de-alături/ Și eu, de mirare, clătinam din cap: uite, nu mai e o casă! 
uite, nu mai e o casă! uite, nu mai e o casă!” (Joc cu avioane). „Căutând pretutindeni”, întorcându-se 
în trecut, poetul păstrează în profunzimile fi inţei sale amintirile unei copilării dureroase, umbrită de 
drama părinţilor, de tatăl, întors mutilat din război, de „tropotul unei turme de bivoli” ce s-a perindat 
peste viaţa și sufl etele lor: „Fericit,/ după o zi de muncă,/ seara,/ te caut pretutindeni,/ copilărie,/ și-n 
sticla ferestrei, zgâriată de trecerea stelelor către zori, și-n iarbă - / Arată-mi-te, hai,/ eu te-am ghicit 
după urma dinţilor tăi/ în pâinea aburind/ pe masă” (Joc de seară). Imaginea suferinţei este sugerată 
de pereţii negri, năruiţi, „sparţi la mijloc, către stele”, de culoarea neagră, persistentă, de tăcerea ce 
împietrește până și sufl etele părinţilor: „Dintr-un colţ, vârâtă-n umeri,/ mama își privea bărbatul/ 
cum tăcea, bătând odaia/ când de-a lungul, când de-a latul” (Scurtă baladă). Limbajul poetic al acestor 
versuri ce aparţin primei perioade de creaţie este destul de concret și denotă chiar tendinţa spre poezia 
strofi că cu rimă. Totuși, chiar dacă nu găsim încă în aceste versuri ermetismul specifi c stilului nichitan 
de maturitate, putem constata că aici poetul deja cultivă stilistica „rupturii”, a contrasului acerb dintre 
lumea reală și cea imaginară: astfel, avioanele ce bombardau orașul, privite cu ochi de copil, erau pro-
tagoniștii unui joc bizar, în care copilul s-a angajat, cu toată inocenţa vârstei și a imaginaţiei sale; iar 
titlul versului Joc de seară se asociază cu vârsta maturităţii spirituale, cu privirea în trecut a unui om 
fericit, însă – însingurat în propriile amintiri dureroase. Imaginea suferinţei este sugerată de pereţii 
negri, năruiţi, „sparţi la mijloc, către stele”, de culoarea neagră, persistentă, de tăcerea ce împietrește 
până și sufl etele părinţilor: „Dintr-un colţ, vârâtă-n umeri,/ mama își privea bărbatul/ cum tăcea, bă-
tând odaia/ când de-a lungul, când de-a latul” (Scurtă baladă). Limbajul poetic al acestor versuri ce 
aparţin primei perioade de creaţie este destul de concret și denotă chiar tendinţa spre poezia strofi că 
cu rimă. Totuși, chiar dacă nu găsim încă în aceste versuri ermetismul specifi c stilului nichitan de ma-
turitate, putem constata că aici poetul deja cultivă stilistica „rupturii”, a contrasului acerb dintre lumea 
reală și cea imaginară: astfel, avioanele ce bombardau orașul, privite cu ochi de copil, erau protago-
niștii unui joc bizar, în care copilul s-a angajat, cu toată inocenţa vârstei și a imaginaţiei sale; iar titlul 
versului Joc de seară se asociază cu vârsta maturităţii spirituale, cu privirea în trecut a unui om fericit, 
însă – însingurat în propriile amintiri dureroase. 

Expresia muzicală a acestor versuri denotă mai multe elemente comune între cele trei lieduri, 
sugerând emoţii dureroase, puternice, parcurse de copilul rănit sufl etește, ca și „sticla ferestrei, zgâ-
riată de trecerea stelelor către zori”. Muzica poartă un caracter descriptiv, amplifi când semnifi caţiile 
fi ecărui cuvânt, prin linia melodică puternic cromatizată, mișcarea necontenită a șaisprezecimilor 
din linia basului, hașura staccato în partida pianului ce sugerează desfășurarea vijelioasă a evenimen-
telor, violenţa, spaima. Abundenţa termenilor de expresie muzicală indicaţi de compozitor – senza 
colore, con dolore, piano esspresivo, secco, suave, etc., a accentelor din linia vocală, dinamica bogată, 
dar și ritmica maleabilă, ce urmează cu tenacitate mesajele ascunse în spatele cuvintelor, indică asu-
pra faptului că Vasile Spătărelu a realizat un original tablou sonor de natură expresionistă, dinamică, 
conferind noi sensuri sonore verbului stănescian. Prezentând o analiză structural-interpretativă a 
acestor lieduri, muzicologul Anca Simona Ciobanu conchide, că „cele Trei lieduri au trăsături stilisti-
ce caracteristice compozitorului: melodia de o infi nită varietate, de o mare inspiraţie și originalitate, 
clară, expresivă, evolutivă, în funcţie de textul pe care îl simbolizează; sistemul armonic, plin de poe-
zie și expresivitate, de o mare bogăţie cromatică, este o suprafaţă de contact între sistemul tonal și cel 
atonal, cu enarmonii, cromatisme sau inversând raportul consonanţă-disonanţă; polifonia, folosită 
în scop expresiv, demonstrează o mare virtuozitate contrapunctică; suportul ritmic într-o alcătuire 
elastică de mare varietate, este desprins din însuși versul poeziei; dinamica foarte bogată, este (și ea) 
impusă de dramaturgia discursului muzical-literar. Muzica lui Vasile Spătărelu pătrunde în adânci-
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mea textului, îi amplifi că semnifi caţia poetică, îi precizează atmosfera, îi dă noi valenţe expresive” [2 
p. 106]. 

Miniatura corală Către...
La un alt pol al abordării componistice a versului nichitian de către Vasile Spătărelu se afl ă mini-

atura corală Către..., scrisă în anul 2000, în ultima etapă a creaţiei compozitorului (fi ind interpretată 
postum la Filarmonica din Iași în anul 2007, în cadrul Festivalului Muzicii Românești) [3]. Este sem-
nifi cativ, că și versurile acestei miniaturi, reprezintă, de fapt, ultimul poem stănescian – Să ningă peste 
noi cu miei – scris chiar cu câteva zile înainte de plecarea sa prematură. Titlul, ce sugerează o dedicaţie, 
probabil nu a fost ales întâmplător de către compozitor și ar putea fi  tratat, în consonanţă cu poemul, 
ca o dedicaţie întregii lumi, într-o îmbrăţișare de iubire nemărginită, jertfelnică, de esenţă divină: „Să 
ningă peste noi cu miei doar astăzi/ Să ningă inima în noi/ Noi niciodată nu am fost noroi/ O spun 
și mieii care ning pe noi/ O, dulce, mult prea dulce tu, fecioară,/ Care mi l-ai făcut pe Iezus chiar din 
fl ori/ Ce zici că ninge mieii peste noi/ Ce zici că ninge mieii peste seară/ Și pe zăpadă că noi ningem 
amândoi” (Să ningă peste noi cu miei). Iată o ultimă și supremă ipostază a iubirii în creaţia marelui 
poet – iubirea universală, tainică, divină. 

Limbajul muzical al miniaturii se deosebește printr-o caldă cantabilitate, o textură corală moale, 
curgătoare, menită să scoată în evidenţă esenţa mistico-religioasă, onirică a acestui text de o profundă 
tentă meditativă, ermetică și fi losofi că, din care transpare întâi de toate, iubirea și jertfa eternă, dătă-
toare de viaţă, ce umple de sensuri înalte întreaga existenţă umană. Împletirile heterofonice ale liniilor 
vocale descendente în repetările de tip antifonic ale versurilor trădează o complexitate a gândirii po-
lifonice, o tehnică impecabilă a conducerii vocilor, a utilizării disonanţelor. Totodată, sonoritatea este 
impregnată de acorduri bogate, amplifi cate de textura plurivocală și paleta timbrală corală, întregul 
discurs creând o atmosferă diafană, de basm, în care orice element apare într-un echilibru perfect. În 
acest context, deosebit de echilibrată pare a fi  și densitatea sonoră, și mișcarea ascendent-descendentă 
a vocilor – efect, ce lasă, asemenea versului, impresia de plutire, de ușurinţă. Reputatul muzicolog ie-
șean Gheorghe Duţică scrie, în raport cu întreaga creaţie corală a lui Vasile Spătărelu, confi rmând, fi e 
și în mod indirect, cele expuse mai sus: „Deseori, complexitatea scriiturii plurivocale a compozitorului 
este dublată de stadiul maxim al densităţii evenimentelor sonore. Ipostazele contextuale și mijloacele 
de realizare sunt diverse, dar ideea unei sonorităţi tensionate, saturate cromatic este constant legată de 
semantica textului poetic” [4 p. 212]. Considerăm că viziunea conceptuală originală a versului stănes-
cian și întreaga scriitură componistică plasează această miniatură printre cele mai frumoase pagini ale 
muzicii corale românești.

Concluzii
Abordarea componistică riguroasă de către Vasile Spătărelu a versului stănescian, în care sunt 

utilizate cu precădere artifi cii ale neo-clasicismului, dar și elemente specifi ce post-modernismului, 
comportă un mesaj menit să ajungă direct către sufl etul ascultătorului. Acest deziderat este confi rmat 
atât prin crezul artistic al compozitorului: „Sunt adeptul unei muzici în adevăratul sens al cuvântului, 
iubesc melodia, armonia, adică iubesc înţelegerea dintre oameni, acesta e crezul meu artistic” [citat 
după: 5 p. 297], cât și prin aprecierile colegilor de breaslă – compozitorul Viorel Munteanu: „Opera 
componistică a lui Vasile Spătărelu este rezultatul unei riguroase construcţii raţionale, dar și rodul 
unei stări emoţionale, care asigură transferul acestei emoţii în sufl etul ascultătorului, ceea ce în fond 
este și scopul estetic al unui artist” [6 p. 305]; și muzicologul Gheorghe Duţică: „Creaţia corală a lui Va-
sile Spătărelu este o mărturie în veac despre modernitatea autentică, discretă, reţinută, dar, mai presus 
de toate, este o ofrandă muzicală pentru cei mulţi, de pretutindeni și dintotdeauna” [4 p. 213]. Creaţia 
lui Vasile Spătărelu excelează în evidenţierea expresiei poetice prin scriituri corale riguroase, elabo-
rate, de mare măiestrie, ce o plasează printre cele mai frumoase pagini ale muzicii corale românești.
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