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TUDOR JARDA ªI BRAªOVUL
Compozitorul clujean Tudor Jarda, dupã o lungã ºi fructuoasã viaþã (n. 11 februarie 1922 - m. 14
august 2007), dar mai ales dupã o strãlucitã ºi prodigioasã carierã ca muzician de excepþie, a lãsat în
urmã, pentru posteritate: numeroase ºi frumoase lucrãri, diversificate ca gen ºi formã; ele reprezintã
ºi sunt rezultatul muncii asidue a peste ºase decenii.
În cele ce urmeazã ne vom referi la o bunã parte din creaþiile compozitorului, pentru ca cititorul
sã aibã o imagine completã asupra lor ºi a autorului, iar mai apoi, detaliat, legãtura lui Tudor Jarda cu
Braºovul, cu Teatrul Muzical – actualmente Operã –, cãci despre aceasta este vorba.
De la început trebuie sã menþionãm cã lucrãrile compozitorului au fost aºternute pe portativ cu
multã ºtiinþã de carte în domeniu, autorul având deci o solidã bazã profesionalã, dobânditã cu un real
ºi autentic talent de la profesorii lui, pe drumul foarte spinos al tânãrului muzician în devenire, în
perioada în care a urmat studiile muzicale la Conservatoarele din Cluj ºi Timiºoara (1941-1945;
1945-1948); dintre aceºtia amintim: Traian Vulpescu (teorie-solfegiu), Mihail Andreescu Skeletti
(armonie, contrapunct compoziþie), George Simonis (istoria muzicii), Dumitru Cãrbunescu
(trompetã), Augustin Bena ºi Lucian Surlaºiu (ansamblu coral ºi dirijat), Anton Ronai (dirijat
orchestrã).
Totodatã, a urmãrit ºi cursurile de filosofie de la Universitatea din Cluj, avându-i ca profesori pe
Lucian Blaga, D. D. Roºca ºi Liviu Rusu.
A activat ca: trompetist în Orchestra Operei Române din Cluj (1945-1948), profesor de armonie
la Conservatorul din Cluj (1949-1984), secretar al Filialei Uniunii Compozitorilor din Cluj
(1954-1957), profesor ºi ºef de catedrã la Institutul Pedagogic din Târgu Mureº (1967-1972),
director al Operei Române din Cluj (1975-1981). A întreprins ºi alcãtuit multe ºi importante culegeri
de folclor în comuna Leºul Ilvei, judeþul Nãsãud (1952), apoi în bazinul Someºul-Mare (1955), în
Þara Oaºului, Maramureº, Bihor, notând ºi prelucrând cântece populare în scrierile sale, conducând
ºi instruind formaþii corale þãrãneºti ºi ansambluri de triºcari. A scris ºi publicat articole, studii, eseuri
în revistele „Muzica”, „Contemporanul”, „Utunk” (Cluj) etc.
Pentru merite deosebite ºi contribuþia muzicianului la cultura naþionalã ºi în special la cea
muzicalã, a fost distins cu titlul Ordinul Muncii cls. III (1959), cu titlul de Artist Emerit (1964), cu
Ordinul Meritul Cultural cls. IV (1959) ºi premiul Uniunii Compozitorilor (1964).
În cele ce urmeazã vom reaminti unele din cele mai semnificative creaþii ale prodigiosului
compozitor:
– în domeniul simfonic: 3 simfonii, un concert pentru flaut ºi orchestrã – prezentat publicului în anul
1963, dupã mai bine de un deceniu de la prima audiþie, de cãtre Orchestra Filarmonicii clujene, având
ca solist pe distinsul profesor ºi muzician Dumitru Pop;
– în domeniul muzicii de camerã: Trio pentru oboi, violoncel ºi pian; Trei piese mici pentru pian;
Suitã pentru pian;
– în domeniul muzicii vocale: Cântece pe versurile lui Mihai Eminescu, St. O. Iosif, Maria Banuº,
Dumitru Micu ºi alþii.
În colaborare cu Celestin Cherebeþiu ºi Erwin Junger, în anul 1963, a apãrut la Editura Didacticã
din Bucureºti un Curs de armonie, extrem de util ºi necesar studenþilor.
Valorificând melosul þãrãnesc într-un mod cum nimeni altul nu a fãcut – având un stil aparte ºi
inconfundabil – ºi fiind un excelent cunoscãtor al cântecului popular transilvãnean, Tudor Jarda ºi-a
consacrat aproape întreaga creaþie dramaticã, coralã ºi vocalã acestuia, impunându-se prin caracterul
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original al armoniilor modale, dar mai ales prin tratarea ineditã a ritmicii corurilor ºi a colindelor
nãsãudene (Tudor Jarda s-a nãscut ºi a copilãrit în acest spaþiu mioritic transilvãnean, al marelui poet
George Coºbuc) ºi maramureºene.
A fost ºi rãmâne un admirator intransingent ºi consecvent al tradiþiilor corale clasice din secolul
al XIX-lea (Dima, Musicescu Vidu, Mureºianu), dar ºi maeºtrilor clujeni contemporani (Augustin
Bena, Celestin Cherebeþiu); Tudor Jarda poate fi considerat pe drept cuvânt un neoclasic prin
scriitura omofonã/heterononã sau contrapuncticã, înveºmântatã în armonii modale sau polimodale,
cu ºi prin desele apeluri la isoane proprii cântecului þãrãnesc, ceea ce îi conferã muzicii sale un farmec
particular, inconfundabil.
În multe din lucrãrile sale compozitorul apeleazã la intrumente de suflat ca fluierul, triºca,
cavalul, obþinând culori sonore surprinzãtoare, îmbinate cu vocile feminine.
Valorificând mai ales balada popularã ºi cântul bisericesc specific cântãrii de stranã
transilvãnene, în baletul Luceafãrul de ziuã ºi Liturghia în stil greco-oriental, aceste lucrãri s-au
bucurat de preþuiri aparte.
Ritualul folcloric, la care a apelat în Luceafãrul de ziuã, Priveliºtile lumii, rãmâne o altã trãsãturã
caracteristicã a creaþiei lui Tudor Jarda, scoþând în evidenþã, în lucrãrile sale scenice, caracterul
oratorial ºi mai puþin conflictual, prin contraste dramatice puternice.
Din creaþiile sale lirice putem aminti, în ordine cronologicã: Neamul ªoimãreºtilor (1956), operã
în trei acte (ºase tablouri ºi un prolog), libretul de Ilie Balea, dupã romanul lui Mihail Sadoveanu;
Cocoºelul neascultãtor (1959), piesã pentru copii, libretul de Ion Lucian (muzica în colaborare cu
Paul Hurmuzescu); Pãdurea vulturilor (1960, rev. 1964), operã într-un act, libretul de Corneliu Rusu
ºi Pompiliu Gâlmeanu; Dreptul la viaþã (1965), alegorie liricã în douã acte ºi un prolog, libretul de
Daniel Drãgan; Irinca (1968), balet cu cor în trei acte (8 tablouri), libretul de Isidor Rîpã ºi Ion
Cãpuºianu, dupã o baladã maramureºeanã; Cu þurca (1969), tablou coral–coregrafic, libret de Tudor
Jarda; Luceafãrul de ziuã (1978), balet în trei acte (variantã revizuitã a baletului Irinca), libretul de
Isidor Rîpã; Priveliºtile lumii (1984) balet; Înger ºi demon (1988) operã în patru acte, libretul de
Nicolae Pârvu ºi Tudor Jarda – dupã poemul lui Mihai Eminescu.
Prin opera liricã Neamul ªoimãreºtilor, numele compozitorului Tudor Jarda este legat de
Braºov, respectiv, prin punerea în scenã a acesteia la Teatrul Muzical din acest oraº.
Dupã o discuþie a semnatarului acestor rânduri cu autorul, ce a avut loc la Cluj, în ianuarie 1972
(compozitorul fiindu-mi profesor de armonie la Conservator), putem spune cã am contribuit
substanþial la punerea în scenã a operei mai sus amintite, fãcând demersuri pe lângã oficialitãþile de
culturã din Braºov. În acelaºi timp, conducerea artisticã a Teatrului Muzical a fost încântatã de ideea
introducerii în repertoriu a acestei autohtone opere. Punerea ei în scenã venea dupã o relativã absenþã
a premierelor, deºi colectivul artistic al teatrului se gãsea într-o creºtere calitativã a spectacolelor
prezentate.
Premiera, care a avut loc în martie 1973, a fost rodul muncii asidue de peste un an a colectivului
artistic braºovean, cu o distribuþie de excepþie: tenorul Vasile Pop, care a încântat publicul cu timbrul
fermecãtor ºi cald al vocii sale, prin interpretarea naturalã a rolului lui Tudor ªoimaru, cu o vãditã
intuiþie scenicã, Eugenia Voinescu (Magda), Carmen Hanganu (Aniþa), Ion Ghitan (Moº Mihu) a dat
personajului, printr-o interpretare adecvatã, cãldurã ºi forþã prin amplul sãu glas, foarte bine nuanþat
ºi timbrat, Eugen Todea a conturat cu grijã caracterul hangiului Chirilã, iar rolul boierului Stroie a
fost interpretat de Paul Nicolaescu, care a impresionat prin timbrul sãu cald de bariton, gândind
personajul prin efecte dozate, dar ºi prin perfecta muzicalitate a sa.
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Corul, pregãtit minuþios ºi cu profesionalism de maestrul Vlad Sava, interpretând corurile
Murguleþ, murguleþul meu sau Ridicã paloºul dreptãþii, a rãsunat la unison ca un imn, în ultimul
fragment al operei.
Scenografia i-a fost încredinþatã lui Valeriu Vasilescu, realizând un cadru potrivit în
desfãºurarea acþiunii, cu maximum de expresivitate.
Stela Fericeanu – regizoarea spectacolului – a avut meritul de a fi înþeles ºi transmis intenþiile
compozitorului ºi ale libretistului.
Dar despre toate cele enunþate mai sus sã-l lãsãm pe maestrul Tudor Jarda – care, la premierã, s-a
aflat la pupitrul orchestrei ºi a condus cu competenþã întregul spectacol – sã ne vorbeascã despre
opera Neamul ªoimãreºtilor pusã în scenã la Teatrul Muzical din Braºov, într-un Interviu pe care
l-am realizat cu puþin timp înaintea premierei ºi pe care îl reproducem:
„În stagiunea actualã colectivul Teatrului Muzical din Braºov ºi-a propus sã înscrie în
repertoriul sãu câteva opere atât din literatura muzicalã universalã, cât ºi cea naþionalã, conferind
astfel conþinutului o deosebitã varietate. Dupã premiera operei Tosca de Puccini, teatrul propune
spectatorilor opera Neamul ªoimãreºtilor, a compozitorului clujean Tudor Jarda, artist emerit, cãruia
i-am solicitat un interviu.
– Opera dumneavoastrã Neamul ªoimãreºtilor a intrat în patrimoniul muzicii lirice româneºti.
Vã solicitãm câteva date asupra genezei sale.
T. J.: Am scris aceastã lucrare între anii 1953 ºi 1956. Subiectul ei se desfãºoarã potrivit unei
piese dramatice cu un conflict pregnant, care se preta la o îmbinare fireascã cu muzica. La acest sens
aº vrea sã spun câteva cuvinte despre subiectul romanului istoric care m-a atras, îndemnându-mã sã-l
transpun în muzicã. De fapt ºi în scrierile lui Grigore Ureche se aminteºte de o rãscoalã a rãzeºilor,
condusã de Ionaºcu, tatãl lui Tudor ªoimaru eroul principal al dramei. În aceastã operã se suprapun
douã conflicte: unul social foarte puternic – boierii acaparau pãmânturile cu forþa de la rãzeºi – ºi al
doilea, cel liric. Conflictul social impune o anumitã rezolvare a conflictului liric (Tudor ªoimaru
renunþã la Magda ºi rãmâne în satul sãu).
– Autorul romanului, Mihail Sadoveanu, a descris în cele mai mici amãnunte întâmplãrile
istorice. Cum a realizat libretistul sinteza amintitã de dumneavoastrã fãrã sã ºtirbeascã din subiect?
T. J.: Ilie Balea a reuºit sã rezolve ideile de bazã, respectând cât se poate de fidel cele scrise în
roman.
– Cum este construitã aceastã operã?
T. J.: Fiecare personaj ºi fiecare idee literarã sunt însoþite de câte un laitmotiv. Acest procedeu
uºureazã urmãrirea dar mai ales înþelegerea de cãtre spectator a discursului muzical. Existã o temã a
rãzbunãrii cu care începe opera, un motiv al înscãunãrii boierului Tomºa, motivul lui Stroie, tema lui
Mihu, a Magdei, motivul Aniþei º.a.m.d. Deºi se aflã în centrul acþiunii lirico-dramatice, fiind
personajul principal, Tudor ªoimaru nu are un laitmotiv pentru cã evolueazã pe parcursul
desfãºurãrii conflictului în situaþii diferite.
– Atunci cum aþi rezolvat muzical personajul Tudor?
T. J.: Am cãutat sã utilizez intonaþia, care mi s-a pãrut mai potrivitã fiecãrui moment al operei, în
parte, urmãrind evoluþia acestui personaj. De asemenea, Simion Bîrnoavã ºi Cantemir Bei nu sunt
însoþiþi de un laitmotiv muzical precis, ci de o intonaþie care sã caracterizeze gândirea lor, reflectatã
tot timpul în conºtiinþa lui Tudor ªoimaru.
– Ce limbaj aþi folosit în conþinutul muzical al operei?
T. J.: Am utilizat intonaþii pe care le gãsim în jocurile noastre româneºti, în doine ºi balade, în
general în întreaga noastrã creaþie popularã. Am cãutat ca muzica sã sune acronicã, dând patina epocii
în care se petrece acþiunea.
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– ªtim cã, în urmã cu mai bine de un deceniu, opera dumneavoastrã a fost montatã, în premierã
absolutã, pe scena Operei Române din Cluj. Existã vreo deosebire faþã de actuala montare a Teatrului
Muzical din Braºov?
T. J.: Faþã de prima punere în scenã de la Cluj, în actuala montare am renunþat la anumite
lungimi muzicale care fãceau sã treneze acþiunea, aceasta devenind acum mai condensatã atât din
punct de vedere muzical, cât ºi al desfãºurãrii întregii acþiuni dramatice.
– Pânã în ziua premierei aþi fost oaspetele Teatrului Muzical. Ce impresie v-a fãcut activitatea
colectivului artistic braºovean, fiind aproape de el în zilele pline de efervescente repetiþii?
T. J.: Am participat la repetiþii împreunã cu dirijorul Lucian Gropºianu – care va rãmâne la
conducerea tuturor spectacolelor operei mele –, care s-a identificat, într-un timp foarte scurt, cu
concepþia muzicalã a operei – adicã, bineînþeles, cu a mea. Teatrul are un colectiv inimos, soliºti cu
reale calitãþi vocale ºi scenice, un cor omogen, foarte bine instruit de maestrul Vlad Sava ºi o
orchestrã care urmãreºte pe dirijor cu multã atenþie. Au existat ºi anumite greutãþi obiective, orchestra
fiind incompletã în raport cu viziunea mea orchestralã, dar aceste probleme s-au rezolvat prin
colaborarea unor instrumentiºti de la Filarmonica „Gheorghe Dima”.
– Despre concepþia regizoralã a spectacolului braºovean ce ne puteþi spune?
T. J.: Regia încredinþatã Stelei Fericeanu a încercat sã respecte sugestiile mele, astfel cã
montarea întregului spectacol m-a satisfãcut ºi din punct de vedere regizoral.”
Dupã premierã, nu ºtiu din ce motive, au fost puþine spectacole cu opera Neamul ªoimãreºtilor a
compozitorului clujean Tudor Jarda, dar este cert cã debutul de stagiune la Teatrul Muzical din
Braºov, în anul 1977, era promiþãtor, pentru cã, în seara ridicãrii cortinei, am vãzut reluarea operei
mai sus amintite, dupã câþiva ani, la care s-a muncit cât pentru o premierã, în sensul recondiþionarii
aproape integrale a spectacolului, redându-se luminii rampei, una dintre operele distincte ale
repertoriului nostru contemporan – dupã cum, la timpul cuvenit, i se dedica acestui spectacol un
comentariu în termeni elogioºi –.
De aceea suntem îndreptãþiþi cã atunci, în 1977, colectivul teatrului muzical se gãsea într-o
continuuã ascensiune artisticã, dupã cum se exprima criticul muzical Luminiþa Vartolomei – cu o altã
ocazie – în Contemporanul din 22 aprilie 1977, cã: „Spectacolele stimuleazã ºi descoperã plenar
marile resurse nu doar vocale, ci ºi actoriceºti, de care beneficiazã colectivul artistic al Teatrului
muzical din Braºov”.
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Tudor Jarda und Braºov
Zusammenfassung
Der Klausenburger (Cluj-Napoca) Komponist Tudor Jarda, nach einem langen und fruchtbaren
Leben, hat kürzlich 85 Jahre erreicht (geb. 11 Febr. 1922), aber vor allem nach einer ausgezeichneter
Karriere als hochbegabter Musiker, ist er stolz auf das, das was er den Nachkommen hinterläßt:
zahlreiche und schöne Werke, die so unterschiedlich sind als Genre und Form. Sie sind das Ergebnis
von einer mehr al sechs Jahrzehnten emsiger Arbeit.
In diesem Beitrag wird über das Schaften des Komponisten berichtent, damit der Leser ein
vollständiges Bild über sie und den Autor hat, und detailliert über die Verbindung Tudor Jarda´s mit
Kronstadt (Braºov), bzw. mit dem Musik-Theater – der heutigen Oper.
Durch die lyrische Oper „Neamul ªoimãreºtilor“ (Das Geschlecht der ªoimaru), ist der Name
des Komponisten Tudor Jarda mit Kronstadt verbunden und zwar durch die Aufführung der Oper im
Musik-Theater.
Die Premiere, die im März 1973 stattfand, war die Frucht von über ein Jahr langer eifriger Arbeit
des künstlerischen Kronstädter Teams, mit einer ausgezeichneten Besetzung.
Die Leitung des gesamten Ensembles hatte der Komponist Tudor Jarda selbst.
Einen Monat vor der Veranstaltung, machte ich ein Interview mit dem Künstler, das ich im
vollen Wortlaut, in der Zeitschrift „Astra“ veröffentlichte.
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