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RELA!IA DINTRE TEXT ªI MUZICÃ ÎN CREA!IA LUI IACOB MUREªIANU

Zusammenfassung: Das musikalische Werk des in Kronstadt geborenen Komponisten Iacob
Mureºianu (1857-1917) ist zum größten Teil während seiner Tätigkeit in Blasendorf (Blaj)
entstanden und umfaßt vor allem Vokalmusik. Ein großer Teil seiner musikalischen Arbeiten: Opern, 
Operetten, Vaudevilles, Oratorien, Balladen, Chorgesänge, Kunstlieder und Kinderlieder, haben
literarische Texte als Vorlagen. Auf Grund deren Konstruktion gewinnen die Musikstücke Dynamik
und Dramatik. Die musikalischen Dialoge aus den umfangreichen Werken oder aus den kleineren
Chorstücken bilden eine kennzeichnende Besonderheit für das Schaffen des “Meisters von
Blasendorf”.
Von den Stücken mit großer Besetzung (Das Kloster Argesch, Brancoveanu Constantin, Erculeanul)
bis zu den Werken mit nur zwei Solisten-Personen (Brumarelul, Naluca – Das Gespenst, Doina
iubirii – Liebeslied, ªoimul ºi floarea fragului – Der Falke und die Erdbeerblüte, Muieruºca din
Braseu – Das Kronstädter Weibchen, die beiden Duett-Kanons u.a.) verwirklichen die musikalischen 
Arbeiten von Iacob Mureºianu dramatische Situationen, sie beschreiben Personen, sie verbinden und 
entbinden die den die Handlung erzählenden Teil Auch die beschreibenden Passagen, die sich meist
am Anfang der Werke befinden, bringen zusätzliche Farbe, sie tragen bei zur Festlegung des
Rahmens der Handlung und führen den Zuschauer in die allgemeine Atmosphäre des vom
Komponisten geschaffenen Schönen.
Die von Iacob Mureºianu für seine musikalischen Werke verwendeten Texte haben folgende
Herkunft:
– bekannte Dichter (Vasile Alecsandri, George Coºbuc, Carmen Sylva), weniger bekannte Dichter
und auch unbekannte Dichter;
– Volksdichtungen aus verschiedenen Sammlungen und aus eigener Feldforschung.
– eigene Verse
– Texte für religiöse Musik, Liturgien, biblische Texte, Psalmen, Abendmahlslieder,
Weihnachtslieder.
Iacob Mureºianu achtete bei der Auswahl seiner Textvorlagen darauf, daß sie von unbezweifelbarer
Qualität waren, die dem Komponisten dazu verhalfen, originelle Werke von wahrem künstlerischen
Wert zu schaffen. Die Verse seiner musikalischen Schöpfungen können leicht im Gedächtnis
behalten werden und so kann seine Musik den Zuhörern leicht vermittelt werden.

Domeniul în care Iacob Mureºianu s-a dovedit a fi maestru neîntrecut este cel al muzicii corale,
în care predominã o scriiturã de facturã polifonicã. Talentul sãu viguros, solida-i pregãtire
universitarã, cât ºi bogata sa fantezie creatoare ne-au lãsat un valoros patrimoniu de muzicã coralã,
vocal-simfonicã ºi vocalã, memorabile opusuri concretizate în lucrãri de operã, operete (vodeviluri),
oratorii, balade, piese corale, lieduri ºi cântece pentru copii. Toate acestea au la bazã texte literare
culte, în versuri sau în prozã, librete dramatice sau versuri populare. Sarcina dificilã a lui Mureºianu a 
constat tocmai în selec!ionarea celor mai potrivite texte literare pentru demersul sãu creator, pentru
contopirea fireascã a acestora cu muzica. Datoritã acestei construc!ii, lucrãrile sale capãtã unitate,
dinamism ºi dramatism. Dialogurile din lucrãrile mai ample sau din piesele corale de dimensiuni
reduse creeazã o particularitate definitorie pentru crea!ia „maestrului de la Blaj”. De la distribu!ii
numeroase (Mãnãstirea Argeºului, Brâncoveanu Constantin, Erculeanul) la crea!ii cu doar douã
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personaje solistice (Brumãrelul, Nãluca, Doina iubirii, ªoimul ºi floarea fragului, Muieruºca din
Braºeu, cele 2 canon-duete º.a.), lucrãrile lui Mureºianu realizeazã situa!ii dramatice, contureazã
personaje, leagã ºi dezleagã ºirul narativ al ac!iunii. Chiar ºi pasajele descriptive, pe care le gãsim, de
obicei, la începutul lucrãrilor sau al pãr!ilor, aduc un plus de culoare, contribuie la stabilirea cadrului
de desfãºurare al ac!iunii, introduc ascultãtorul în atmosfera generalã a frumosului artistic creat de
compozitor. 

Sã analizãm câteva dintre situa!iile enun!ate. Latura descriptivã este bine reliefatã muzical.
Desigur cã ºi suportul literar este generos. De obicei, aceste introduceri descriptive sunt repartizate
corului, care realizeazã ºi rolul de narator. 

Exemple: 
Mãnãstirea Argeºului: „Pe Argeº în jos, 

Pe un mal frumos...”
Erculeanul: „Plecat-au în zori, trei surori la flori, 
 Sora cea mai mare s-a dus înspre mare, 

Sora cea mezinã, pe mal, în grãdinã, 
Sora cea mai micã ºi mai sãlbã!icã, 
S-a dus, mãri, s-a dus, pe Cerna în sus...”

Brumãrelul: „Într-o verde grãdini!ã, 
ªade-o dalbã copili!ã
Pe-aºternut de calomfiri, 
La umbrã de trandafiri...”

Într-o vale latã: „Într-o vale latã, cu flori semãnatã
Trece-un fluturel, mic ºi sprintenel...”

Nãluca: „Frunzã verde alunicã, 
Mircea suie pe poticã
ªi-ntâlneºte o feticã
Ce purta cofi!a-n mânã
Cu apã, de la fântânã.”

În privin!a dialogurilor din crea!iile corale de tip „Baladã”, deºi acestea sunt în general
scurte, concentrate în minimum de cuvinte, sunt sugestive, edificatoare, pline de sensuri. 

Exemple: 
Brumãrelul: Duet Sopran – Tenor     

„– Spune-mi, dragã copili!ã, cu rumena ta guri!ã,    
Eºti nevastã, ori eºti fatã, ori zânã din cer picatã? 
– Nici nevastã sunt, nici fatã... 
Ci sunt floarea garofi!ã, rãsãditã-n grãdini!ã. 
Dar tu voinicele, spune: eºti însurat ori eºti june?”

Muieruºca din Braºeu: Duet Sopran – Bariton 
„– Oh! drãgu! bãrbatul meu, ajuta-!i-ar Dumnezeu, 
Eu to!i mun!ii i-am cãlcat, murã-albastrã n-am aflat... 
– Muieruºcã din Braºeu, murã-albastrã-i ochiul tãu...”

ªoimul ºi floarea fragului: Duet Tenor 1 – Tenor 2
„– Floricicã de la munte, eu sunt ºoim-ºoimu! de frunte... 
– Du-te-n cale-!i, mergi cu bine, fãrã-a te gîndi la mine...”
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În alte crea!ii corale ºi vocale, între care ºi cele douã canon-duete pentru care a ob!inut, în anul
1882, la Leipzig, „Premiul Mendelssohn”, gãsim considera!ii de naturã existen!ial-filosoficã:  

Exemple:  
Ce-a fost a fost: „– Ce-a fost a fost ºi nu mai este

E ce am azi ºi stãpânesc, 
Ce o sã fie e poveste
ªi ca s-o ºtiu nu mã muncesc.”

Cum n-ar fi fost: „– Cum n-ar fi fost tu ai uitat
Speran!ele ce mi-ai dat, 
Cum n-ar fi fost s-au stins, s-au dus
Cuvintele ce mi-ai spus…” 

Doina iubirii: „Trece vara cea-nfloritã
Trece vara cea iubitã
ªi cu dânsa-n altã lume
Se duc florile din lume.”

Floarea-n câmp când veºtejeºte: „Floarea-n câmp când veºtejeºte
Altã-n locu-i înfloreºte, 
Dar în pieptul omenesc
Florile când veºtejesc
Cade roua în zadar
Alte-n loc nu mai rãsar. 

Crea!ia popularã a jucat, de asemenea, un rol important în opera lui Iacob Mureºianu. Texte
populare, mai ales în versuri, cunoscute de compozitor de la diverºi interpre!i vocali ai timpului
(rapsozi populari), fiindu-i astfel „împãrtãºite”, sau prin culegere directã, au o frumuse!e deosebitã,
un parfum specific, sunt uºor de localizat, mai ales datoritã limbajului dialectal de provenien!ã: 

Exemple:  
Dorule, odorule: „Cãtre mine te jurai, 

Dorule, odorule, 
Cã pe nimeni nu mai ai, 
Dorule, odorule.
M-ai fãcut de te crezui, 
Dorule. Odorule, 
Dar cu altul te vãzui, 
Dorule, odorule.”

Jelui-m-aº ºi n-am cui: „Jelui-m-aº ºi n-am cui, 
Jelui-m-aº codrului, 
Codru-i jalnic ca ºi mine, 
Cã nici frunza nu-i rãmâne.”

Cucuºor: „Cucuºor ce cân!i prin nuci, 
Vara vii, vara te duci, 
Mã mir, iarna ce mãnânci...”

Sub rãchitã: „Sub rãchita rãmuratã
ªade-o babã supãratã, 
ªi-mprejur iarbã uscatã.”
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Între crea!iile literare proprii ale compozitorului, realizate din lipsã de material didactic
corespunzãtor, gãsim produc!ii adresate cu precãdere ºcolarilor. Acestea se înscriu, în general, în
poetica vremii. 

Exemple: 
Copilul ºi pãrin!ii: „Doamne cât este de bine 

Când e mama lângã mine. 
Doamne cât este de rãu
Când nu-l vãd pe tatãl meu. 
Tata, mama, mã iubesc, mã îmbracã, mã hrãnesc, 
ªi-mi dau tot ce eu doresc.”

Om, om eram: „Om, om, om, om eram eu, om. 
Om eram eu mai-nainte, sãnãtos ºi-ntreg la minte, 
Om, om, om, om eram eu, om.”

Vinovatul: „Cât de dulce armonie dormia cândva-n pieptul meu, 
Cum ºtia toate sã !ie nesmintit acordul sãu.”

În ceea ce priveºte crea!ia religioasã, textele folosite sunt cele canonice pentru muzica liturgicã
(Liturgia Sfântului Ioan Gurã de Aur), psalmi, pricesne, colinde religioase, colinde laice, texte
populare º.a. 

Exemple:  
Cu vrednicie: „Cu vrednicie ºi cu dreptate este a ne închina

Tatãlui ºi Fiului ºi Spiritului Sfânt...”
Irmosul Sf. Maria Mari: „Neamurile toate te fericesc pe tine, 

una de Dumnezeu nãscãtoare, Maria.”
Troparul Naºterii, vers IV: „Naºterea ta Cristoase Dumnezeul nostru

 rãsãrit-au lumii lumina cunoºtin!ii, 
 cã prin dânsa ceia ce serveau stelelor, 
 de la stea s-au învã!at sã se închine "ie...”

Ochiul inimii mele: „Ochiul inimii mele îl ridic cãtre tine, Doamnã; 
Nu trece cu vederea pu!ina mea suspinare
în ora când va judeca Fiul tãu, lumea.”

Colindã: „La nunta ce s-a-ntâmplat în Cana Galileii, 
 Fost-a ºi Isus chemat, în Cana Galileii...” 

Am putea concluziona cã, dupã provenien!a textelor literare, de obicei în versuri, în crea!ia lui
Iacob Mureºianu, distingem: 

1. Autori de versuri (poe!i consacra!i) – Mureºianu a manifestat o afinitate deosebitã, o aten!ie
specialã fa!ã de lirica româneascã ºi germanã de calitate, fa!ã de poe!i care s-au consacrat în !arã ºi în
strãinãtate: Vasile Alecsandri, George Coºbuc, Ioan Neni!escu, Dimitrie Bolintineanu, Andrei
Bârseanu, Carmen Sylva º.a. 

Compozitorul a apelat, într-o mãsurã mai micã, ºi la crea!ii ale unor poe!i de restrânsã circula!ie,
mai pu!in cunoscu!i, în principal pentru lucrãri ocazionale: Maria Pruncul, Emanuel Geibel, E. Sabo,
Carol Scrob, Petre Dulfu º.a.          

 2. Versuri populare. Iacob Mureºianu a folosit versuri populare preluate identic din crea!ia
popularã (Dorule, odorule, Doinã din Bihor, Trecui valea º.a.) sau versuri „arangiate” de cãtre el,
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dupã necesitã!ile estetice ale momentului ºi ale structurii muzical-dramatice a lucrãrii (Murgule!ul,
Întoarcerea rândunelei, Cucuºor º.a.). 

 3. Versuri proprii. Compozitorul a apelat ºi la acest mijloc de crea!ie, deºi mai rar. Exemple:
Cântec de varã ºi cântecele pentru ºcolari. 

 4. Texte pentru muzica religioasã: liturgice, biblice, psalmi, pricesne, colinde, texte proprii.
Exemple: Liturghia în sol major, Lãuda!i, Plâng ºi mã tânguiesc, Îngerul a strigat, Ochiul inimii
mele, Colind de Florii, Colindã, Imn pentru arhiereu, º.a. 

De remarcat faptul cã Iacob Mureºianu noteazã de obicei, în revista sa „Musa Românã”, numai
numele poetului (Exemple: Poesia de Negruzzi, Poesia de Bolintineanu), alteori numele ºi prenumele 
prescurtat (Exemple: Poesia de V. Alecsandri, Poesia de C. Boliac) ºi în mai pu!ine cazuri numele ºi
prenumele complete (Exemple: Poesia de Iosif Vulcan, Poesia de Carol Scrob). 

     
Index selectiv de provenien!ã a textelor literare din crea!ia muzicalã a lui Iacob Mureºianu

Autori de versuri (poe!i) 
Vasile Alecsandri, 21 iulie 1821, Bacãu – 22 aug. 1890, Mirceºti (Iaºi)
Mureºianu a folosit cu precãdere volumul de care a putut face rost în acel timp:
Poesii populare ale românilor, edi!ia 1866, de Vasile Alecsandri, a cãrui crea!ie o aprecia în

mod deosebit. Volumul acesta îl considera a fi un adevãrat giuvaer, un dar de mare pre!. Crea!ia
poetico-dramaticã a lui Alecsandri este dominantã în muzica de operã, operetã (vodevil),
vocal-simfonicã, cameralã, vocalã ºi în aceea pentru copii. 

– Mãnãstirea Argeºului, operã
– Erculeanul, oratoriu
– Brâncoveanul Constantin, oratoriu
– Brumãrelul, baladã1

– Nãluca, baladã
– Muieruºca din Braºeu, baladã
– ªoimul ºi floarea fragului, baladã
– Doina iubirii, baladã
– Doinã, cor bãrbãtesc
– Dor de cãlãtorie, cântec2

– În ce loc, unde se duc? cântec 
– Rodica, cor pentru copii
– Soare ºi flori, cor mixt
– Peneº Curcanul, cor mixt
– Flori de nufãr, lied
– Întoarcerea în !arã, lied
– Surorii mele, cântec
– Scrânciobul, lied
– Douã suflete, lied
– Pilotul, lied
– Maiblumen/Flori de mai, lied
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2 Cântece pentru ºcolari, de obicei pentru o singurã voce.



– 7 operete: Milo, director (cu orchestrã mare), Rusaliile, Florin ºi Florica, Nunta !ãrãneascã,
Rãmãºagul, Cinel-cinel, Scara mâ!ii (cu pian); 

Ioan Neni!escu, 11 apr. 1854, Gala!i – 23 febr. 1901, Buzãu  
– Ce-a fost a fost, Canon-duete pentru sopranã ºi tenor
– Cum n-ar fi fost    
– În grãdinã, cântec
– De când, lied
– Nu plânge, lied
– Dor de mare, lied
– Tu n-ai iubit, lied
– Departe clopotul rãsunã, lied
– Cântec de fericire, lied
George Coºbuc, 20 sept. 1866, Hordou (Bistri!a-Nãsãud) – 9 mai 1918, Bucureºti
– Drapelul, cor bãrbãtesc
Matilda Culger-Poni, 2 aprilie 1851, Iaºi – 9 octombrie 1931, Iaºi
– Floarea-n câmp când vestejeºte, 2 voci egale
– Întoarcerea rândunelei, 3 voci egale
– Fluturaºul, cor bãrbãtesc3

– Iarna, cor de femei
Andrei Bârseanu, 17 octombrie 1858, Dârste (Braºov) – 17 august 1922, Bucureºti
– Imnul Astrei, cor bãrbãtesc
Dimitrie Bolintineanu, 1819, Bolintin Vale (Giurgiu) – 20 august 1872, Bucureºti 
– Într-o vale latã, cântec
– La o rândunicã, 2 voci egale
– Viorica, 2 voci egale
Ion Pop-Reteganul, 10 iunie 1953, Reteag (Bistri!a-Nãsãud) – 3 aprilie 1905, Reteag

(Bistri!a-Nãsãud)
– Neicã, neiculi!ã, cor de femei4

Carmen-Sylva, pseudonim literar al Reginei Elisabeta a României, 29 decembrie 1843,
Neuwied, Germania – 2 martie 1916, Bucureºti (Curtea de Argeº)

– Ciclu de 6 lieduri. 
– Wehmuth/Melancolie, lied
– Du wunderschone Megdlein/Tu, feti!ã minunatã, lied 
R. Torceanu (date neidentificate)
– Traum/Vis, lied
Th. ªerbãnescu, 29 decembrie 1839, Tecuci – 2 iulie 1901, Brãila
– Windeswehen/Adiere de vânt, lied
Ioan A. Lapedatu, 6 iulie 1844, Colun (Sibiu) – 6 aprilie 1878, Braºov
– Primãvara, ter!et pentru sopranã, tenor ºi bas
Maria Pruncul (Rudã a compozitorului, stabilitã la Bucureºti. Date neidentificate.) 
– Ein bescheidener Wunsch/O dorin!ã modestã, lied
– Die Vogel/Pasãrea, lied
Emanuel Geibel, poet german, 17 octombrie 1815, Lubeck – 6 aprilie 1884, Lubeck
– Herbstgefuhl/Sentiment de toamnã, lied
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Cezar Boliac, 23 martie 1813 – 25 februarie 1881, Bucureºti
– Rândunica, cântec
Vasile Cârlova, 4 februarie 1809, Buzãu – 18 septembrie 1831, Craiova 
– Un pãstor tânãr, cântec
Tãutu (date neidentificate)
– Primãvara, cor mixt
E. Sabo (Profesor la Blaj. Contemporan cu I. Mureºianu. Date neidentificate.) 
– Adio de vacan!ã, 3 voci de femei
– Imn, cor mixt
Gheorghe Sion, 22 mai 1822, Cernãu!i – 1 octombrie 1892, Bucureºti 
– Rãsãritul soarelui, cântec
Iosif Vulcan, 31 martie 1841, Holod (Bihor) – 8 septembrie 1907, Oradea
– Rãsplata, cântec
Vasile Bumbac, 7 februarie 1837, Cernãu!i – 14 februarie 1918, Cernãu!i
– Cântecul ºcolarilor, cor bãrbãtesc 
Petre Dulfu, 10 martie 1856, Tohat (Sãlaj) – 1953
– Mi-e dor de satul meu, cor bãrbãtesc cu solo de bas
Iacob Negruzzi, 31 decembrie 1842, Iaºi – 6 ianuarie 1932, Iaºi
– Vântul muge, cântec
A. Domâi (date neidentificate)
– Furnica îngâmfatã, cântec
Carol Scrob, 21 iulie 1856, Sãbãoani (NT) – 17 ianuarie 1913, Sãbãoani (NT)
– Plin de jale privesc cerul, 2 voci egale
N. Ionescu (date neidentificate)
– "iganca, 3 voci egale  
Sever Sepe!an (Profesor la Blaj. Contemporan cu I. Mureºianu. Date neidentificate.) 
– Colindã (culegãtor), cor mixt

Versuri populare (Preluate identic sau aranjate de cãtre muzician) 
– Dorule, odorule, cor mixt
– Trecui valea, cor mixt
– Murgule!ul, lied
– Sub rãchitã, cor mixt
– Cucuºor, cor bãrbãtesc
– Jelui-m-aº ºi n-am cui, cor bãrbãtesc cu solo de tenor
– Doinã din Bihor, cor mixt

Crea!ii cu autor necunoscut
– Reîntoarcerea acasã, cor bãrbãtesc
– Soarele juniei mele, cântec
– La mijloc de codru des, 2 voci egale
– Corb, corb, 3 voci egale
– Cãluºelul, cântec
– Puiºorul, cor de femei
– Muzicã de scenã la piesa de teatru Moise Pãcurariu, pian
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În crea!ia lui Iacob Mureºianu textul ºi muzica formeazã un tot unitar. Importan!a sau prevalen!a
variazã de la piesã la piesã, în func!ie de morfologia construc!iei muzicale, de caracter ºi mesaj.
Varia!ia ºi numãrul mare de autori de versuri sau texte dramatice abordate de compozitor relevã
permanenta cãutare a unui suport literar capabil sã se constituie în vector pentru muzica sa ºi invers.
Valoarea crea!iei sale se bazeazã, aºadar, ºi pe originalitatea versurilor, pe modul de alegere a celor
mai potrivite, în func!ie de scopul estetic propus. 

Iacob Mureºianu a fost bun cunoscãtor al crea!iei literare populare ºi culte a timpului sãu, de care 
s-a folosit cu mult talent ºi mãiestrie componisticã.
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