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La sat pentru clarinet şi pian este o lucrare de maturitate a compozitorului Vasile Ijac şi datează din anul 1950. Partitu-
ra, existentă doar în manuscris în arhiva Muzeului Banatului din Timişoara, are însemnarea compozitorului cu aprobarea 
lucrării de către Comisia Uniunii Compozitorilor Filiala Timişoara, în data de 22 VI 1950, de către Conf. M. Mihăescu. Prima 
audiţie a avut loc în anul 2004 în sala Orpheum a Facultăţii de Muzică şi Teatru din Timişoara.  La sat pentru clarinet şi 
pian este inspirată din folclorul muzical bănăţean. Aluzia sugestivă este redată  atât prin titlul lucrării cât şi prin diagramele 
structurilor arhitectonice ale acestora, care se încadrează în suitele instrumentale cu formă liberă specifi ce zonei Banatului, 
caracterizate prin alternarea părţilor lente cu cele rapide. 

Cuvinte-cheie: Vasile Ijac, muzică de cameră, clarinet, pian, manuscris

“La sat” for clarinet and piano is a matu re work of composer Vasile Ijac and dates from 1950. Th e score, existing only 
in manuscript in the archives of the Banat Museum in Timisoara, has the composer’s note with the approval of the work by 
the Union of Composers’ Commission Timişoara Branch, of 22 VI 1950, by Conf. M. Mihăescu. Th e fi rst audition took place 
in 2004 in the Orpheum Hall of the Faculty of Music and Th eater in Timişoara. Th e work “La sat” for clarinet and piano is 
inspired by traditional Banat music. Th e suggestive allusion is rendered both by the title of the work and by the diagrams of 
their architectural structures, which fall into the free-form instrumental suites specifi c to the Banat area, characterized by the 
alternation of the slow parts with the fast ones.
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Lucrarea La sat este o prelucrare a partiturii cu același nume, dedicată în exclusivitate pianului, fă-
când parte din ciclul Trei piese pentru pian op. 5, alături de Elegie și Vals, scrise în anul 1928 [1 p. 165]. 

La sat pentru clarinet și pian dovedește preocuparea compozitorului de a lărgi spectrul timbral al 
acesteia. Dedicată în primă fază pianului solo, varianta pentru clarinet și pian reprezintă un exerciţiu 
de virtuozitate pentru ambele instrumente. Folosirea unei facturi pianistice la nivelul unor creaţii de 
gen ale secolului al XX-lea, determină înscrierea acestor opusuri pe traiectoria muzicii europene oc-
cidentale [2 p. 207].

În lucrarea La sat dedicată clarinetului și pianului, compozitorul Vasile Ijac experimentează con-
ceptul tonalităţii lărgite – specifi c perioadei în care se încadrează lucrarea în contextul creaţiei europe-
ne, prin utilizarea unui limbaj polimodal, identifi cat din analiza structurilor care se manifestă în plan 
orizontal [3 p. 161]. Armonia de tip modal reiese din verticalizarea orizontalului, dând naștere unor 
structuri și intonaţii specifi ce.

Lucrarea are forma arhitectonică bipartită A – B și Coda, cuprinzând un număr de 175 de măsuri. 

1 E-mail: iuliaroman13@gmail.com
2 E-mail: cipriancatalin.roman@gmail.com
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Introducere între măsurile 1-8
A între măsurile 9- 47
B între măsurile  48- 157
Coda între măsurile 158- 175
Introducerea are indicaţia metrică 2/4, indicaţia agogică Lento sostenuto și armura pianului mar-

cată de doi diezi, insinuând tonalitatea si minor. Acordul de debut al pianului pe sunetul si, eliptic 
de terţă, cu secunda disonantă dispusă la mâna dreaptă, mersul în succesiuni de cvinte și cvarte ale 
clarinetului, precum și raportul intervalic al liniei melodice, reprezintă elementele care caracterizează 
limbajul modal folosit de compozitor. 

Scara intonaţională utilizată în această introducere este formată din 11 sunete.

Introducerea în nuanţa de pp, nuanţa preferată de compozitor în majoritatea lucrărilor sale, în 
tempo Lento sostenuto, evocă prima imagine a satului. Discursul muzical este format din înlănţuiri 
intervalice cu structură de secundă, terţă și cvartă, suprapuneri de cvarte și cvinte, având un caracter 
predominant descendent. 

Linia melodică introductivă a clarinetului, cu un caracter simplu, este creată din succesiunea in-
tervalelor de cvintă și cvartă. Măsurile 5-6, prin apariţia fi gurilor de treizecidoimi și a ornamentelor, 
îmbogăţesc discursul muzical, linia melodică dobândind un caracter melismatic. 

Ex. măs. 1-51

Ex. mas. 6-9

Din punct de vedere interpretativ în introducere predomină pragurile dinamice reduse de pp, fără 
nuanţe ostentative. 

Secţiunea A modifi că sistemul de intonaţie, marcat printr-o nouă armură (1 diez), indicaţia me-
trică 4/8 și indicaţia de tempo Andante mesto. Este formată din trei subsecţiuni, a1 între măsurile 

1 Exemplele muzicale sunt transcrise de subsemnata după manuscrisul compozitorului, afl at în Arhiva Muzeului Bana-
tului Timişoara.
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9-24, și a2 între măsurile 25-40 și a3 între măsurile 41-47. Subsecţiunile sunt delimitate între ele prin 
schimbarea indicaţiei agogice, a sistemelor intonaţionale, precum și a structurilor ritmice. 

Subsecţiunea a1 este construită pe o scară de 11 sunete, cu două sunete enarmonice:

Subsecţiunea debutează cu o introducere de două măsuri a pianului bazată pe o formulă ritmică 
predominantă, regăsită pe parcursul întregii subsecţiuni la ambele instrumente. 

Acompaniamentul pianului este format din suprapunerea a 3 voci. Basul, cu rol de pedală armo-
nică, susţine celelalte două voci care etalează ritmul punctat, cu un desen melodic predominant des-
cendent la mâna dreaptă și ascendent la mâna stângă. 

Măsura 16 evidenţiază pasajul cromatic cu aspect cadenţial al pianului, repetitiv de trei ori des-
cendent, în trei registre diferite, între sunetele fa# - si. Etalarea unui motiv ritmico-melodic repetitiv 
de trei ori reprezintă una dintre particularităţile compoziţionale ale lui Vasile Ijac și se regăsește în 
majoritatea lucrărilor sale. 

Din punct de vedere interpretativ, discursul muzical bazat pe formule de acompaniament în șai-
sprezecimi, se dinamizează. 

Ex măs. 15-23

Începând cu măsura 25, pe parcursul a patru măsuri, întâlnim un pasaj de legătură cu următoarea 
subsecţiune, centrat intonaţional pe o structură de ionic cu fi nala mib [4 p. 70].
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Subsecţiunea a2 între măsurile 29-40 este delimitată de schimbarea agogică Poco Animato și de 
utilizarea unei noi scări intonaţionale modale compusă din 9 sunete, cu trei trepte mobile și două su-
nete enarmonice1.

Desenul melodic se dinamizează iar factura pianistică densă pe verticală reprezintă un exerciţiu 
de virtuozitate dar în același timp și de expresie. Tempo-ul, agogica și intensităţile schimbate și nuan-
ţate din aproape în aproape, colorează și creează o trăire intensă. 

Acompaniamentul pianului bazat pe înlănţuiri armonice complexe, este realizat din alternarea 
acordurilor cu structură de trei sau patru sunete, în nuanţe de f și ff . 

Subsecţiunea a2 se desfășoară pe formule ritmice de șaisprezecimi, desfășurări melodice pe struc-
turi ritmice bazate pe diviziuni excepţionale, ritm punctat în acompaniamentul pianului, ambitus me-
lodic amplifi cat, scări cu structură arpegiată, treceri în registrele extreme ale pianului. Planul dinamic 
este amplifi cat prin apariţia nuanţelor de f și ff , subsecţiunea marcând punctul culminant al secţiunii 
A. 

Măsura 33 se impune în linia melodică a clarinetului prin pasajul cadenţial,cu structură glissando, 
pornit din acut și încheiat în grav, realizat ad libitum, care pregătește revenirea la a tempo. Începând cu 
măsura 35, fl uxul sonor se întoarce la tempo-ul iniţial, crește intensitatea creată de bogăţia armonică 
și susţinută de indicaţia ff  con grandezza.  

Linia melodică se liniștește treptat, măsurile 39-40 pregătind subsecţiunea a3 prin apariţia indica-
ţiei poco rit… și a coroanei pe ultimul acord al pianului. 

Ex. măs. 29-33

Subsecţiunea a3, redată între măsurile 41-47 se impune prin schimbarea indicaţiei agogice, com-
pozitorul notând în partitură largamente rubato, indicaţie care susţine discursul muzical vizibil rare-
fi at la ambele instrumente. Revenind la nuanţa pp, cele șapte măsuri ale subsecţiunii sunt construite 
din înlănţuiri intervalice cu structură de secundă, terţă și cvartă, în valori de pătrimi, îmbogăţite  de 

1 Scara modală – În principiu orice plan melodic va fi  plasat în perimetrul unei scări modale precise, indiferent că-i vor-
ba de una primară, cu un număr redus de sunete sau de una complexă, cu un număr mare de sunete. Sigur că o scară 
modală nu va fi  întotdeauna respectată foarte strict la toate vocile, în sensul că ea va putea fi  contaminată cu elemente 
străine, atunci când acestea îşi vor justifi ca logic existenţa (trepte mobile, elemente cromatice, pieni etc.) [5 p. 124].
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ornamentele care le preced. Indicaţia rubato acordă libertatea de tratare, de interpretare a desfășură-
rilor melodice, lăsând timp de refl ectare asupra liniei melodice cu aer straniu, dominată de intonaţii 
tono - modale ce trimit la spiritualitatea românească.

Scara utilizată în această subsecţiune are o structură heptacordică cu o treaptă mobilă, insinuând 
tonalitatea Sib major. 

Ex. 38-45

Începând cu măsura 48, secţiunea B se remarcă prin modifi carea sistemului de intonaţie marcat 
printr-o nouă armură (2 bemoli), indicaţia metrică 4/8 și indicaţia de tempo Allegro giocoso. 

Această secţiune este construită pe forma unui joc instrumental de inspiraţie folclorică, având 
structura1:

a b av c Bv Coda

Măs. 48-75 76-91 92-103 104-127 128-143 144-175

Sistemul de intonaţie al întregii secţiunii este impus de totalul cromatic, scara formată din 12 
sunete. 

Subsecţiunea a, cuprinzând două teme a câte opt măsuri, debutează cu o introducere a pianului de 
4 măsuri, motiv preluat de clarinet în măsura 52 și expus la distanţă de cvintă superioară. 

1 Joc este sinonim dansului, şi alături de cîntec, reprezintă a doua categorie principală a folclorului nostru. Muzica po-
pulară românească conţine o apreciabilă bogăţie şi varietate de j.care au stirnit admiraţia peste hotare. J. au de regulă 
o structură bine închegată, mai puţin improvizată decît cînte- -cele. Cele mai multe j. au o formă bi partită. Există j. în
măsură binară şi ternară. Predomină jocurile în măsură binară, care se disting printr-un tempo vioi, dinamic şi varieta-
te în mişcare, de multe ori avînd caracter de virtuozitate. Recunoaştem în j. românesc o pondere mai mare a sistemului 
tonal, spre deosebire de cîntec, unde predomină sistemul modal. O caracteristică a folclorului nostru este îmbinarea a 
două j., unul mai lent altul mai repede (de ex. horă - sîrbă), sau a unui cintec şi a unui dans, îmbinare dictată de nece-
sitatea contrastului [6 p. 154].
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Scara de 12 sunete folosită de compozitor în această subsecţiune rezultă din suprapunerea a două 
scări de 11 sunete atribuite fi ecărui instrument în parte. Liniei melodice a clarinetului îi lipsește din 
totalul cromatic sunetul mi becar, iar pianului îi lipsește sunetul  la bemol. 

Discursul muzical al secţiunii are un caracter predominant descendent, bazat pe raporturi in-
tervalice cu structură de secundă, terţă, cvartă, rareori cvintă în linia melodică a clarinetului. Com-
pozitorul preferă valorile de șaisprezecimi susţinute de ritmul punctat, sincopat al pianului. Salturile 
de secundă, terţă și cvartă din acompaniamentul pianistic sunt intercalate cu structuri intervalice de 
cvintă sau octavă. Trecerea dintre registre se realizează brusc, prin raportarea sunetului sau structurii 
intervalice la octava superioară sau inferioară. 

Dinamica secţiunii are profi l sinuos pp – p – mf – p cu caracter general descendent, predominând 
nuanţele mici. Sincopele și contratimpii ce intervin în succesiunea melodică impun  caracterul de joc. 

O punte care păstrează ritmul punctat și contratimpat realizează trecerea spre subsecţiunea b, 
marcată între măsurile 76-91. Factura melodică se bazează pe elemente tematice din subsecţiunea 
anterioară, construită pe structura ritmico - melodică a temei precedente. 

Ex. măs. 46-50

Subsecţiunea b, delimitată  prin schimbarea desenului ritmico – melodic cuprinde două teme a 
câte opt măsuri fi ecare. Acompaniamentul pianului se bazează pe construcţia unui tipar ritmic etalat 
de mâna stâng, în care compozitorul alternează două motive ritmice a câte 2 măsuri. 

Motiv 1

Motiv 2

Expunerea celor două motive ritmico - melodice pe parcursul a patru măsuri impune schimbarea 
continuă a registrelor și amplifi carea ambitusului între octava a doua și octava mică.

Scara intonaţională de 12 sunete cu 4 sunete enarmonice aferentă acestei secţiuni se regăsește în 
forma completă la ambele instrumente.
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Ex. măs. 73-82

Din punct de vedere interpretativ, această secţiune se caracterizează printr-o dezvoltare de factură 
virtuoză, refl ectată prin desfășurări succedate în valori de șaisprezecimi..   

Caracterul dinamic al secţiunii este impus de densitatea scriiturii ritmico – melodice bazată pe 
dialogul fără întrerupere a liniilor celor două instrumente, în nuanţa mf. 

Măsura 91 pregătește prin decrescendo revenirea subsecţiunii a în nuanţa pp. Reluată variat, sub-
secţiunea a cuprinde un număr de 12 măsuri în care sunt expuse introducerea și prima temă. 

Începând cu măsura 104 se impune subsecţiunea c construită  pe un tipar ritmico – melodic con-
trastant, alternat între cele două instrumente. 

Ex. măs. 102-111
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Măsurile 120-127 realizează tranziţia spre revenirea subecţiunii b, reluată variat, în care compozi-
torul prelucrează ritmic și melodic materialul tematic. 

Scara intonaţională regăsită în această subsecţiune este identică cu cea utilizată în prima apariţie 
a subsecţiunii b. 

Caracterul dinamic este reprezentat de nuanţa p, însoţită de poco a poco cresc., fără o altă indicaţie 
de intensitate notată până la fi nalul secţiunii. 

Începând cu măsura 144 se instalează Coda care cuprinde trei fraze și o concluzie. 
Cele trei subsecţiuni ale Codei sunt construite din punct de vedere intonaţional pe scara celor 12 

sunete, realizată din suprapunerea a două scări aferente fi ecărui instrument. 

Din punct de vedere interpretativ, discursul muzical în această secţiune se dinamizează, prin di-
minuarea valorilor utilizate. 

Ultimele două subsecţiuni ale lucrării aduc un aer tonal refl ectat prin structurile acordice și a 
liniei melodice fără alteraţii accidentale. 

Ultimele două măsuri ale lucrării aduc un pasaj descendent în linia melodică a  clarinetului, into-
nat pe acordul pianului cu structura insinuantă a tonalităţii  Sib major. 

Ex. măs. 172-175

Concluzii
În cadrul lucrării La sat a compozitorului Vasile Ijac se regăsesc particularităţi de limbaj compozi-

ţional precum: alternarea măsurilor, etalarea unui motiv de două, trei sau patru ori în sens ascendent 
și descendent în registre diferite, ambitus larg, utilizarea registrelor extreme ale pianului și ale clari-
netului, structuri acordice desfășurate în poziţie largă, alternarea motivelor melodice contrastante, 
utilizarea diviziunilor excepţionale, precum și utilizarea dinamicii reduse. 

Liniile melodice ale instrumentelor se remarcă prin profi lul predominant descendent, iar struc-
turile intervalice și acordice au la bază intonaţii modale realizate din suprapuneri de secunde, terţe, 
cvarte și cvinte. 

Compozitorul delimitează secţiunile prin translatări ale sistemelor intonaţionale, alternări ale in-
dicaţiilor metrice și agogice, elemente de stil proprii regăsite în întreaga sa creaţie. 

Ca elemente compoziţionale noi, lucrarea se caracterizează prin discursul muzical dinamizat re-
fl ectat prin apariţia desfășurărilor scalare și arpegiate în fi guri de șaisprezecimi și treizecidoimi, pre-
cum și a caracterului melismatic impus de utilizarea ornamentelor. 
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Discursul muzical devine mult mai dens la nivel melodic și ritmic, aspect ce conduce la amplifi ca-
rea planului dinamic și apariţia nuanţelor de f, ff , ff  con grandezza. 

Lucrarea La sat pentru clarinet și pian, o prelucrare a piesei cu același nume dedicată pianului solo, 
este o lucrare în care compozitorul experimentează conceptul tonalităţii lărgite prin utilizarea unui lim-
baj polimodal, a scărilor de 11 și de 12 sunete, ancorând astfel lucrarea în sfera valorifi cării folclorului. 
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