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Cuvinte cheie: Sabin Drăgoi, operă, Năpasta, I. L. Caragiale,  folclor, colinde, coruri. 

 

Alături de activitatea mea de artist liric, am dorit să mă specializez și în arta dirijorală 

și în acest sens am urmat studiile masterale, în prezent având și calitatea de dirijor de cor în 

cadrul Facultății de Muzică și Teatru din Timișoara.  

 Abordând un repertoriu în care creațiile lui Sabin Drăgoi au avut o pondere deosebită,  

am considerat adecvat să cercetez și să pun în lumină contribuția creatoare a celui mai 

important muzician al acestor meleaguri bănățene, compozitor care a contribuit atât la 

consolidarea școlii muzicale timișorene, cât și la afirmarea școlii naționale românești în 

context universal.  

 Am ales ca temă cea mai importantă lucrare scenică a sa – opera Năpasta, creație prin 

care compozitorul a deschis un drum nou în drama lirică românească, axându-mă cu 

precădere pe scenele corale.  

 Teza de doctorat este structurată în șase capitole, pornind de la prezentarea vieții și 

activității compozitorului, cu menționarea celor mai importante momente care i-au marcat 

evoluția creatoare. 

 

1. Prezentarea parcursului existenţial și indici de evoluţie 

                         a personalităţii lui Sabin V. Drăgoi 

Instruit în ţară dar şi la Praga, Sabin Drăgoi s-a bucurat până la sfârşitul vieţii de un 

renume naţional, nu numai regional-bănăţean, fiind cunoscut şi în anumite medii profesionale 

internaţionale. 

În realizarea prezentei teze am considerat necesar să facem o sinteză a principalelor 

repere biografice (componistice şi interpretativ-dirijorale, legate de apariţiile sale publice, de 

planificare profesională şi luare a deciziilor, existenţiale, privitoare la sensibilitatea sa, familia 

sa etc.) fără de care înţelegerea prezenţei lui Sabin Drăgoi în spaţiul cultural românesc ar fi 

fost anevoioasă şi, eventual, superficială. 

Am insistat asupra perioadei sale petrecute la Timişoara, deoarece în acest răstimp 

cantitatea şi calitatea strălucirii sale în nişa temporal-istorică a Banatului a reprezentat un 

procent considerabil dintr- un total de factori valorici. A afirma despre Sabin Drăgoi că este 

un mare compozitor bănăţean nu poate fi considerată o exprimare exagerată, ţinând cont de 

numeroasele realizări profesionale pe aceste meleaguri. 
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Dorinţa de a cunoaşte, în general, şi curiozitatea faţă de frumosul arhaic s-au manifestat 

la Sabin Drăgoi încă din primii ani de viaţă. Folclorul a devenit element definitoriu pentru 

carierea sa de muzician, în special colindul impregnând o importantă orientare în creaţia sa.  

Anii de școală au marcat momentul conștientizării valorii și importanței muzicii, a 

pieselor de teatru şi, în general, a înclinației către tot ceea ce este conex cu arta sunetelor.   

O primă recunoaștere a valorii sale are loc odată cu decernarea Premiul Enescu pentru 

partea I a cvartetului său de coarde, în anul 1921.  

Următorii doi ani i-a dedicat în special culegerilor de folclor – colinde şi jocuri populare 

bogăţia cantitativă şi calitativă a acestor culegeri asigurându-i baza inspiraţională pentru a 

compune Suita de dansuri populare româneşti, pentru pian - lucrare cu care a câştigat Premiul  

Enescu în anul 1928. 

În anul 1924, tânărul compozitor se stabilește în Timișoara, orașul marilor sale 

împliniri.  

Principala activitate aferentă anului 1924 a fost pentru Sabin Drăgoi culegerea 

folclorului, activitate pe care compozitorul o desfăşura cu acea curiozitate şi nerăbdare a 

artistului convins că undeva în miezul inspiraţiei populare zace un mare potenţial de creaţie. 

Sabin Drăgoi s-a dedicat activității de identificare și culegere a melodiilor  populare, 

repere melodice specifice culturii şi istoriei regiunii, care vor avea să fie piatra de temelie pe 

care își va clădi întreaga activitate de compozitor, folclorist, pedagog și formator de discipoli. 

Sub imboldul unui puternic sentiment de iubire, compozitorul  va continua, neîntrerupt, 

munca de tezaurizare a folclorului, până în anul 1958.  

Între cele mai importante culegeri ale sale se numără volumul 303 colinde, pentru care i 

se decernează în 1933, la propunerea lui George Enescu, Premiul Năsturel al Academiei 

Române, un premiu de excelență ce îi mai fusese anterior acordat doar lui Vasile Alecsandri 

în anul 1880 şi lui Liviu Rebreanu în anul 1921. 

Anul 1926 va marca primele mari realizări timișorene în domeniul compoziției. 

Puternica amprentă dramatică a Liturghiei în mi minor pentru cor bărbătesc, a determinat 

realizarea, un an mai târziu, a operei Năpasta. Premiera a avut loc la București în primăvara 

anului 1928, bucurându-se de un succes deosebit. Un an mai târziu s-a realizat și montarea 

clujeană, an în care colectivul Operei din Cluj a reprezentat-o și pe scena teatrului timișiorean. 

În anul 1928, două premii i-au confirmat consacrarea în compoziție: Premiul pentru cea 

mai bună operă scrisă de un român, pe care i l-a acordat Consiliul de administraţie al Operei 

Române din Bucureşti, şi Premiul I de compoziţie „George Enescu”, acordat pentru 

Divertisment rustic. 
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Următoarea lucrare scenică a fost opera Constantin Brâncoveanu, montată la Opera 

Română din București în anul 1935. Acesteia i-a urmat opera, Kir Ianulea, apreciată la 

vremea aceea de compozitorul Mihail Jora și pusă în scenă la Cluj în anul 1938, cu prilejul 

jubileului de 20 de ani de la Marea Unire. A compus apoi opera Horia, care însă nu a văzut 

luminile rampei niciodată. 

Prima mare lucrare simfonică a fost Povestea neamului, compusă în 1936, cu ocazia 

inaugurării frescei Ateneului Român, care evocă momente importante din istoria neamului. În 

acelaşi an creează Liturghia solemnă, pe care a dedicat-o corului Crai Nou.  

Sabin Drăgoi și-a împărțit timpul între compoziție, activitatea didactică și dirijorală, 

fiind în același timp un animator și coordonator al vieții muzicale bănățene. La sfârşitul anului 

1925 a fost numit director al Conservatorului Comunal din Timișoara. În perioada  refugiului, 

muzicianul a fost profesor și director al Conservatorul din Cluj-Timișoara.  

După plecarea Conservatorului clujean, Sabin Drăgoi, susținut de o serie de muzicieni și 

oameni de cultură, s-a implicat în înființarea Intitutului de Artă, prima instituție de învățământ 

artistic superior din Timișoara, al cărui rector a devenit. 

În a doua jumătate a anului 1950, compozitorul ia decizia de a prelua atât funcţia de 

director al Institutului de Folclor din București, cât şi pe aceea de profesor de folclor la 

Conservatorul „Ciprian Prorumbescu” din capitală – unde s-a mutat definitiv. Aici avea să 

scrie ultima sa lucrare scenică în anul 1955, opera Păcală, care va fi montată pe scena Operei 

din Timișoara în 1962. 

 

2. Configurații și influențe stilistice 

Tendinţa de a rămâne inclus în ambianţa stilistică a muzicii populare româneşti a 

evoluat în paralel cu o bază romantică. Stilul lui Sabin Drăgoi se concretizează sonor în aceste 

două maniere de lucru îngemănate de-a lungul vieţii. 

Compozitorul se remarcă într-o perioadă de afirmare a şcolilor naţionale. Spre deosebire 

de contemporanii români, aplecaţi asupra folclorului de pe poziţiile unor muzicieni formaţi în 

şcoala occidentală (de la cult spre folclor), Sabin Drăgoi se deplasează invers, în sensul că, 

fiind în prealabil absorbit de matricile autentice ale originilor, parcurge drumul către o 

desăvârşire cultă europeană în tehnica sa de compoziţie (de la folclor spre cult). 

Lirismul perceput în structura muzicală are sorginte romantică. Preferinţa pentru vocea 

umană şi pentru ansamblul coral, raportată la totalul compoziţiilor, este convergentă cu 

duioşia lucrărilor sale. Efuziunea romantică a urmărit întreaga creaţie a compozitorului, 

manifestată încă din lucrările de început. 
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Foarte cantabil în conturul melodiilor, scriitura instrumentală are alură vocală în 

comparaţie cu conturul preponderent instrumental al melodiilor enesciene. Sabin Drăgoi, la 

fel ca Béla Bartók, are trei poziţii faţă de sursa folclorică: citează fidel sursa; preia sursa şi o 

prelucrează; compune în maniera sursei, îndepărtându-se de punctele ei discrete. 

Monodia este acompaniată omofon, iar armonia (nu melodia) este cromatizată 

abundent. Omofonia este cea care îi oferă un mod adecvat de a-şi exprima lirismul melodic. 

Deşi cunoştea varietatea cromatică a modurilor populare autohtone, a ales cu precădere 

moduri diatonice, nu cromatice. 

Ca orchestrator, Sabin Drăgoi n-a făcut combinaţii timbrale excentrice, nu a 

experimentat nici sonorităţi noi, nici construcţia netemperată a unor instrumente populare sau 

fascinaţia percuţiei din tradiţia orală.  

Compozitorul a rămas fidel tradiţiei clasice europene şi compartimentelor, grupurilor 

uzuale. Aspectul timbral, ce a generat puternice discuții, este, de altfel, și unul dintre aspectele 

definitorii ale personalitații compozitorului. Sabin Drăgoi utilizează particularitatea cântului 

coral, menajând instrumentele prin folosirea rară a registrelor extreme, creând astfel un 

element stilistic vrednic de luat în considerare. Personalitatea sa se remarcă și din faptul că și-

a respectat tipul de scriitură, fără a apela la coloristica sau la căutarea punctelor culminante de 

factură neoromantică.  

Programatismul este bine reprezentat în creaţia lui Sabin Drăgoi: 1. în genul vocal 

(operă, requiem, liturghie), vocal-simfonic (oratoriu), vocal-cameral (lied) şi coral (miniaturi 

corale); 2. lucrările amprentate programatic datorită unui titlu generator de emblemă 

semantică; 3. dansurile în esenţă programatice datorită sensului ritualic; 4. lucrările la care 

programul extramuzical preexistent creaţiei muzicale impulsionează iniţiativa demersului 

strategiei componistice. 

Compozitorul a apelat de multe ori la citate, deşi abilitatea de a scrie în caracter 

popular i-ar fi înlesnit originalitatea creaţiei în mod constant, dacă ar fi decis aşa. A abandonat 

căutările în includerea în substanţa sa creatoare a motivelor şi modurilor cromatice, care i-ar fi 

îmbogăţit limbajul muzical. 

Sabin Drăgoi a moştenit cultural un bagaj al valorilor neamului din care face parte, al 

mentalităţii fundamentale ţărăneşti nealterate de niciun factor urban. Scriitura lui ne vorbeşte 

despre un om cult, înzestrat cu o autentică sensibilitate folclorică, despre un muzician format 

în spiritul muzicii universale, aplecat însă spre a gândi şi a simţi conform sensibilităţii 

poporului său. Acest tandem de factori îi caracterizează peremptoriu creaţia. 
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3. Considerații privind opera Năpasta de Sabin V. Drăgoi 

Opera Năpasta de Sabin Drăgoi a fost compusă după drama omonimă a lui Ion Luca 

Caragiale, pe un libret aparţinând compozitorului, la Timişoara, între 1 ianuarie şi 29 

octombrie 1927. Tânărul compozitor, în vârstă de 33 de ani, a abordat genul liric după o serie 

de compoziţii camerale, vocale şi corale, această primă operă devenind cea mai reprezentativă 

din întreaga sa creaţie, după cum afirmă chiar compozitorul: „Am ales puternica dramă a lui 

Caragiale pentru subiectul ei profund popular, acţiune concentrată, conflict veridic şi uman, 

cu personaje care pătimesc năpăstuite de soartă fără vina lor”.1  

    Opera, care surprinde cele mai importante momente ale dramei lui Caragiale, folosește 

un limbaj muzical izvorât din lumea satului, bazat pe elemente ale cântecului popular, atât la 

nivelul melodicii, al ritmicii, cât și al planurilor sonore. Constantin C. Nottara în Dimineața 

din 3 iunie 1928 remarca: „Domnul Drăgoi întrebuințează motivul popular cu mult succes 

izbutind pe deplin într-o ritmică interesantă și nici prea ușor de executat în coruri și dansuri, 

pline de culoare locală. Lucrarea judecată în întregul ei este un prim document de adevărată 

muzică românească tratată în mod cult”. 

 Drama muzicală  Năpasta se remarcă prin plasticitatea cu care sunt zugrăvite muzical 

personajele, precum și momentele dramatice ale acțiunii, încordarea crescândă a conflictului 

dramatic. Aparținând stilului tradițional, limbajul muzical al acestei lucrări folosește elemente 

ale cântecului popular, împletite cu pasaje de inspirație proprie. Melodica operei, adeseori sub 

forma unor motive evocatoare, este bazată – în mare măsură – pe modurile utilizate în 

folclorul românesc. 

 Sabin Drăgoi a reuşit prin această operă să dovedească valenţele folclorului românesc, 

să demonstreze artistic posibilitatea ca modurile populare, organizarea melodică şi ritmică a 

dansului şi cântecului popular să stea la baza unor genuri şi forme culte de mare anvergură. 

 În această creație, recitativul este concentrat, plin de varietate și ilustrează cele mai 

fine nuanțe ale graiului românesc, reușind să pună în valoare conținutul afectiv al textului. Cu 

referire la ritm, se remarcă polimetria care domină discursul muzical prin schimbările de 

măsură, dar și prin formulele ritmice specifice cântecului și – mai ales – a  jocului popular. 

Compozitorul manifestă aceeași grijă pentru păstrarea specificului modal al muzicii noastre 

naționale, aspect ce se remarcă și în tratarea armonică.  

Ariile soliştilor şi corurile, cu trimitere directă la melosul românesc, se caracterizează 

prin melodicitate, expresivitate, claritate şi forţă emoţională, puterea de evocare a discursului 

 
1 Rădulescu, Nicolae: Sabin V. Drăgoi, Editura Muzicală, București, 1971, p. 112. 
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muzical datorându-se şi complexităţii textului, dar şi acompaniamentului orchestral ce 

formează un valoros subtext al dramei. 

Evenimentele cuprinse în acestă dramă se petrec într-un sat de munte românesc, la 

sfârșitul secolului al XIX-lea, la cârciuma lui Dragomir. Personajele sunt: Dragomir, 

cârciumar (tenor), Gheorghe, învățător (bariton), Anca, soția lui Dragomir (soprană), Ion, 

ocnaș (bas), un unchiaș (bariton), țărani, țărănci, tineret. 

Opera Năpasta s-a bucurat de mai multe montări. Premiera absolută a acestei drame 

muzicale, în 3 acte (4 tablouri), așa cum am mai amintit, a avut loc la Opera Română din 

București, la 30 mai 1928. Primită de public cu mare entuziasm, această primă dramă 

muzicală autentic românească, de o mare forță emoțională, s-a menținut constant pe afișul 

Operei bucureștene până în anul 1946 bucurându-se de un succes continuu în permanentă 

ascensiune și care a i-a marcat definitiv consacrarea.  

La un an de la premiera bucureșteană, Năpasta a fost montată la Opera Română din 

Cluj. În anul 1930, opera Năpasta a fost prezentată de către clujeni în două spectacole.  

În anul 1968, publicul timișorean are ocazia de a reasculta opera Năpasta, la 40 de ani 

de la premiera absolută, de această dată în montarea colectivului Operei Române din 

Timișoara, înființată în anul 1946.  

 

4. Opera Năpasta – analiza stilistică, formală și interpretative 

Actul I. Scena I. Opera debutează cu o introducere orchestrală în tempo Allegro, în do 

minor, într-un ritm sincopat. Primul moment coral din actul I, Corul țăranilor, contrastează cu 

dramatismul operei. Este o introducere în lumea satului românesc, cu care Sabin Drăgoi a 

intrat în contact în desele sale deplasări soldate cu culegeri de folclor. Scris în Allegretto 

giocoso, sol mixolidian, în măsuri alternative are 3 intervenții solistice cu accente satirice. Cel 

de-al doilea moment - Dansul tinerilor țărani și corul, în do minor, tot în tempo Allegretto 

giocoso, aduce și el un ton de veselie generală în deschiderea operei. Scena II. Scena a II-a 

este în drama lui Caragiale, scena de debut, în care se decupează trei dintre personajele 

principale: Dragomir, Anca și Gheorghe. Este o scenă de largă întindere în care dialogul 

personajelor este structurat în general în replici de mici dimensiuni. Întreg momentul este o 

ceartă conjugală între Anca și Dragomir, nefericit cu viața trăită alături de ea și bănuind că 

soția lui are suspiciuni legate de moartea lui Dumitru, fostul ei soț.  Scris într-un do minor 

melodic, în Allegro, terțetul are o muzică statică din punct de vedere armonic și ritmic. 
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Acompaniamentul susține cantabilitatea vocilor, fără a prezenta însă un material muzical 

evolutiv. 

 Actul II - Scena III – Monologul lui Ion a fost singura arie compusă de Sabin Drăgoi 

până la momentul premierei, ulterior compunând și aria Ancăi din finalul actului II. Întreaga 

scenă este compusă din monologul lui Ion, o arie de mare amplitudine și respirație vocală, în 

care frumusețea liniei melodice se îmbină perfect cu acompaniamentul orchestral. Aria 

vizează un stil componistic romantic, prin fraze de largă respirație, molto cantabile, într-un 

tempo lent în care orchestra acompaniază dens, participând activ la accesibilitatea 

momentului. Toate acestea, dar și elementele de agogică ce îmbogățesc aria fac trimitere la 

romantismul târziu în care linia vocală a solistului este susținută de o amplă scriitură 

orchestrală.  Întreaga povestire tălmăcește într-un mod deosebit de sugestiv starea psihică a lui 

Ion, compozitorul învestind colindul cu o puternică forță dramatică în caracterizarea acestui 

personaj. Scena IV. Scrisă într-un tempo Allegretto, cu dese sforzando-uri, cu contraste 

dinamice de la forte la piano, într-un caracter agitat, această introducere pregătește momentul 

întâlnirii dintre Anca și Ion. Întreaga scenă se constituie într-un dialog de largă dimensiune, în 

care orchestra participă activ la discursul vocal-dramatic. Scena V. Duetul dintre Gheorghe și 

Anca este o scenă amplă, cu aceeași alcătuire structurală, doar că introducerea orchestrală 

depășește ca amploare și consistență introducerile anterioare. Un interludiu orchestral scris în 

Allegretto, cu o dinamică ce pornește din piano și culminează în forte, face legătura între cele 

două scene. Scena VI. Această mare scenă este structurată în mai multe părți, având forma A-

B-A.  Secțiunea corală A - La crucea di vale, B - arioso Dragomir și din nou A – moment 

coral peste care se suprapune dialogul dintre Dragomir și Anca. Întoarcerea lui Dragomir de la 

petrecerea din sat este unul dintre cele mai frumoase momente componistice ale operei. După 

o dispută violentă între cele două personaje, finalul actului II aduce aria Ancăi, încărcată de 

un real dramatism. 

 Actul III – Scena VII. Întreaga scenă este bazată pe planul Ancăi de ucidere a lui 

Dragomir, căci moartea fostului ei soț este încă nerăzbunată. În scriitura armonico-modală a 

scenei, compozitorul deschide ca într-un evantai posibilitățiile tehnice ale intențiilor sale 

creatoare, valorificând unisonul în variate spații modale. Gândurile Ancăi exprimate vocal 

sunt acompaniate cu trei gesturi orchestrale: 1.„motivul condamnării” cu care începe actul al 

III-lea; 2. un fragment din arioso-ul lui Dragomir, din actul II, reluat de cor; 3. un 

acompaniament acordic susținut de un ostinato de șaisprezecimi cu caracter ritmic. Scena 

VIII. În această scenă intervine Dragomir care se trezește după un coșmar, scena încheindu-se 

cu apariția lui Ion în fața lui Dragomir - care se prăbușește terifiat. Un motiv descendent 
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suspendat funcțional datorită unor trisonuri mărite, este atribuit acompaniamentului orchestral 

cu atmosferă producătoare de mister. În această atmosferă, Anca reia subiectul care a 

frământat-o atâția ani la rând: adevărul despre moartea primului ei soț. Prin gesturile 

orchestrei se creează un plan estetic, o materializare muzicală a unor trăiri inițiale ale 

personajelor. Scena IX se constituie ca scenă de climax dramaturgic. Este momentul în care 

Ion intră în scenă, contribuind astfel la o emulație interpretativă a celor trei personaje. 

Intervenția parlato al lui Ion, cu indicația „liber și vorbit”, este un moment aparte, ce aduce 

discontinuitate în evoluția muzicală. Prin această rupere, neobișnuită în genul de operă, Sabin 

Drăgoi iese din liric și intră în dramatic. Cu un moment de solo parlato cu silenzio orchestral, 

compozitorul include un moment deosebit de expresiv în zona de culminație dinamică. În 

nunanța fortissimo se aduce din nou motivul condamnării. Scena X. Înspre finalul scenei, 

Dragomir îi propune lui Ion să fugă amândoi în lume pentru a scăpa astfel de ocnă. Scris în 

Allegro, orchestra continuă un discurs muzical bazat tot pe motivul justițiar al condamnării, cu 

o dinamică ce pornește din piano și culminează în fortissimo. Schimbul de replici este bazat 

pe monodii de tip modal fără personalitate melodică. Scena XI. În cadrul acestei scene, 

compozitorul plasează încă o zonă de culminație dramatică, sinuciderea lui Ion creând un 

efect de surpriză în libretul operei. Ion a murit, Dragomir și Anca rămân martori ai acestui 

eveniment, iar corul din culise este folosit cu intenția de a crea o conotație liturgică. Întreg 

momentul este o culminație expresivă prin participarea celor trei compartimente: corul 

intonează mut, iar Anca vorbește pe un suport orchestral diafan cu semnificații religioase. 

Scena XII. Ambiguitatea creată în întreaga lucrare între personalitatea unei scriituri de tip 

arie și comentariile recto tono este înclinată în această scenă în favoarea recitativului. Anca 

intonează textul literar pe sunetul la, repetat pe o suprafață întinsă de opt măsuri specifică 

recitativului. Recitativul Ancăi este întrerupt de replicile scurte ale lui Dragomir. Scena XIII. 

Această scenă cuprinde unisonuri, aspecte polifonice și gesturi orchestrale, cu motive 

inversate, schimbări de registru, în care se fac prezente și în continuare tremolo-uri ce 

reliefează neliniște și tensiune sufletească. Tensiunea se acumulează treptat spre finalul 

acestei scene, după mărturisirea crimei săvârșite de Dragomir, iar Anca poate să-și pună în 

aplicare răzbunarea.  Scena XIV este ultima scenă a operei Năpasta, deznodământul prin care 

orice faptă nedreaptă nu rămâne nepedepsită. Scena debutează la orchestră cu un interval de 

cvintă perfectă, susținut în forte de un tremolo la interval de octavă perfectă în registrul grav. 

Dacă la actul II acest interval de cvintă (incipitul leitmotivului lui Ion) avea sensul unei 

revelații mistice în cadrul halucinațiilor lui Ion, aici i se atribuie sensul de condamnare - 

capătul de drum pentru Dragomir. 
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5. Corul în opera Năpasta 

 Prin introducerea scenelor de masă în dramaturgia lucrării lui I. L. Caragiale, Sabin 

Drăgoi reușește să îmbogățească acțiunea operei. Momentele corale de mare amploare 

zugrăvesc obiceiuri și atitudini specifice țăranului român, oglindind aspecte esențiale din viața 

satului: petrecere populară cu dans și joc, înrolarea în armată a flăcăilor din sat și despărțirea 

de iubitele lor, spiritul mucalit al țăranului român, aspectul liturgic al corului, element al 

coeziunii și forței mulțimii. 

 Demnă de remarcat este maniera în care compozitorul tratează momentele corale,  

reușind cu reală măiestrie să folosească melodii populare – majoritatea cântecelor fiind culese 

de el însuși. Întâlnim cele trei modalități de valorificare: folosirea citatului folcloric, folosirea 

melodiilor populare – ca atare sau prelucrate – pe care le include în teme de inspirație proprie 

și crearea de melodii în stil popular. 

Activitatea de folclorist i-a fost de un real folos, deoarece, descoperind și studiind cântecul 

popular românesc, a reușit să-l înveșmânteze în așa fel încât să-i păstreze spiritul și 

autenticitatea. 

Abordând cu precădere scriitura corală, a valorificat intonațiile, bogăția și frumusețea 

folclorului țărănesc. Corurile din Năpasta sunt încă o dovadă a modului în care Sabin Drăgoi 

a pus la temelia muzicii de operă melodii simple din popor, într-o perioadă în care nu puțini se 

îndoiau de reușita acestui demers.  

1. Corul țăranilor este un cor mixt de formă bistrofică compusă, structurată în patru 

secțiuni:  

    introducere        A                 B            A          Bv    tranziție 

   A –     B  –    A      codă                A  –     B   –    A     codă          

 După o introducere orchestrală în Allegretto giocoso, ce anticipează tema secțiunii 

corale, odată cu intrarea corului, compozitorul ne introduce într-un spațiu modal, în care 

treapta a VII-a este mobilă.  

  Prin intermediul accentelor de pe timpul 2 (în 3/4) și de pe a doua jumătate a timpului 

1 (în 2/4) se creează false sincope, în spiritul ritmului popular, ce dau în același timp un 

caracter jucăuș acestei secțiuni. 

 Limbajul melodic al secțiunii A se reduce la două modalități de creație a structurilor 

motivice: una dinamică cu desen melodic improvizatoric, și una statică plasată la diferite voci, 
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ce se alătură ca parte opusă mobilității melodice. Această secțiune îmbină stilul armonic cu 

cel polifonic, aspect des întâlnit în creația corală a lui Sabin Drăgoi. 

 În secțiunea B se conturează un nou motiv tematic adus la sopran și tenor, preluat prin 

imitație (variat) de alto și bas pe fondul unui dublu ison la octavă (sopran, tenor).  

 Din punct de vedere armonic, nu în mod surprinzător relațiile sunt plagale. Se 

conturează două fraze cu motive ce construiesc în continuare forma. Este prezent procedeul 

componistic de a înveșmânta diferit o linie melodică la fiecare reluare, ce se întâlnește cu 

precădere în creațiile de inspirație folclorică ale lui Béla Bartók. 

 În plan modal, discursul muzical prezintă o mare varietate, o serie de inflexiuni fiind 

prezente și în suportul orchestral.   

 Reluarea da capo a A-ului este statică, discursul muzical continuând cu o prelugire 

cadențială de 8 măsuri, specific modală.  

 Alcătuit din patru perioade, recitativul – strofa B – are formă monostrofică.  

 După o primă frază alocată orchestrei, urmează un solo de bariton, o melodie în stil 

popular. Ornamentată cu apogiaturi, sunetele prelungite prin coroană dau o și mai  mare 

libertate ritmică solistului, pe fondul scriiturii poco rubato. Intervențiile celor trei „unchiași” 

amplifică densitatea vocală a acestei secțiuni.  

 O tranziție orchestrală, în tempo Moderato, face trecerea către reluarea statică a strofei 

complexe A.  În această tranziție se regăsesc o serie de aspecte neomodale, ce dau o 

sonoritate aparte acestei secțiuni. Între acestea se remarcă prezența bicordei pe diferite sunete, 

atât pe orizontală cât și pe verticală. Ca interval armonic poate fi interpretat drept o apogiatură 

într-o relație de simultaneitate cu sunetul real, fenomen denumit „bătaia de secundă” în 

armonia muzicii modale a secolului XX.  

De asemenea, sunt prezente acordurile desfășurate de cvartă, ce creează ambiguitate în 

ceea ce privește spațiul tonal/modal, precum și structuri acordice construite pe principiul 

simetriei.  

 Se reia apoi variat strofa B scrisă în același tempo Andante, în care alternează pulsația 

metrică binară cu cea ternară (măsuri de 4/8 cu 6/8). La această reluare variată, solistul – 

același „unchiaș” – nu mai are libertatea rubato-ului anterior, linia melodică derulându-se 

într-un giusto silabic, lucru impus și de caracterul noului text. Neschimbată este însă 

intervenția celor trei „unchiași”.  

 În ceea ce privește aspectele dirijorale, accentele puse inclusiv pe părți de timp, 

ritmul aksak, formulele ritmice excepționale cu legato, alernanța treptelor mobile, desele 
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schimbări de masură și de pulsație, scriitura care devine polifonică, nuanța scăzută pe o 

țesătură înaltă a vocilor și crescendo-urile din pianissimo până la nuanța forte  au făcut dificilă 

intonarea și executarea corectă a acestei partituri. Accentele plasate de compozitor pe timpi 

tari, slabi, sau pe jumătăți de timp, cu schimbări dese de pulsație, au pus probleme relativ 

însemnate în interpretare. 

Corul țăranilor din opera Năpasta rămâne una dintre paginile de referință ale creației 

corale ale lui Sabin Drăgoi. Compozitorul demonstrează și de această dată valențele muzicii 

populare românești, capabilă de a fi inclusă și de a fi sursă de inspirație pentru oricare dintre 

genurile muzicii culte.  

2. Dansul tinerilor țărani și corul este al doilea moment coral din actul I, precedat de o 

secțiune orchestrală, o adevărată dezlănțuire tumultoasă, ce se constituie într-un interludiu 

orchestral între cele două momente corale. 

Tema corului, o melodie jucăușă adusă de sopran, în contrast cu partea orchestrală, este 

plină de veselie, care îmbie la dans, creând o atmosferă de voie bună generală. 

Acest moment coral are o formă de rondo vienez: 

Introducere A  B  Av 
  C  Av1

  Bv Av2 

 Strofa A în do minor debutează cu tema expusă la vocea de sopran în nuanța piano, în 

plan tonal fiind prezentă o inflexiune dorică, ce se poate regăsi și în partea de introducere 

orchestrală, precum și în liniile vocilor corale.  

Strofa B debutează cu o melodie de joc popular, de această dată orchestra preluând 

rolul conducător. Corul intervine la finalul fiecărei perioade cu acorduri incomplete de „tip 

semnal”. 

Strofa Av readuce melodia inițială, de această dată la alto, în fa minor, cu o inversare a 

liniei melodice între sopran și alto care preia tema.  

Cadența finală a strofei este plagală: II7 - I. În scriitura corală, tonica este un acord 

eliptic de terță, terță care este adusă printr-o întârziere doar la orchestră (cadență picardiană).  

În strofa C – o temă muzicală nouă ia naștere în același tempo, dar într-o nouă 

tonalitate – si bemol major. 

Din punct de vedere coral, strofa Av1, este o reluare identică a A-ului inițial, adus tot în 

do minor, dar pe un text diferit. 
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Se reia apoi, într-o formă mai condensată, strofa Bv. În ultimele măsuri, spațiul tonal 

translatează în do minor, fiind înlocuit cu omonima sa majoră, astfel pregătindu-se ultima 

reluare a A-ului. 

Strofa Av2 este mai amplă, fiind în do major. Readucerea unor fraze/perioade din alte 

strofe, în tonalități diferite, ne-a determinat inițial să considerăm această strofă compusă drept 

o nouă secțiune: D. Motivul pentru care am renunțat la acestă idee a fost faptul că perioadele 

din A se regăsesc de trei ori, impunând-se în această strofă concluzivă.  

Aspecte dirijorale. Elementul surpriză al acestui cor este caracterul vesel al textului și 

tempo-ul Allegretto giocoso, ce contrastează cu spațiul sonor desfășurat într-o tonalitate 

minoră. Sabin Drăgoi aduce totuși varianta melodică, tetracordul major format prin alterarea 

treptelor VI și VII contrabalansând terța mică a minorului. Cele două sunete vor oscila pe tot 

parcursul strofei între bemol și becar, cu precădere treapta a VI-a. În munca depusă cu corul, a 

trebuit să fie bine fixat acest joc al treptelor VI și VII, solicitându-se în special siguranță în 

emisie.  

Dificilă a fost și cea de-a treia intrare a corului în unison pe re bemol, datorită 

înlănțuirilor armonice anterioare, ce conțin note melodice în pasaje cromatice. 

Această secțiune cu elemente polifonice a pus probleme de acuratețe a intonației, 

datorită liniilor melodice ce suprapun moduri/tonalități diferite, precum și a salturilor mari 

descendente. 

 3. Corul țăranilor – La crucea din vale – actul II, scena a VI-a – cu solo. Alaiul de 

feciori și fete se întoarce în miez de noapte de la o petrecere și trece prin fața cârciumii, 

intrând în dialog cu Dragomir.  

Formal, momentul coral din scena a VI-a este structurat în felul următor: 

  Preludiu  A  B   Interludiu   BV   C   BV1    Interludiu    AV1  

Strofa A. Corul mut intonează o melodie veselă, ușor nostalgică, în ritm aksak, ce ne 

amintește de colindele tradiționale românești. În această secțiune omofonă, prin imitații, 

compozitorul creează spații armonico-polifonice, specifice stilului său de compoziție. 

Tema muzicală deja expusă de orchestră în strofa A, este preluată și dublată de vocea 

sopranului, în strofa B. Textul aferent strofei B este de factură populară, hexasilabică, doar 

două versuri fiind octosilabice. Este posibil ca Sabin Drăgoi să fi folosit sub formă de citat, 

parțial sau integral, creația populară.  
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  Cvintele goale de la bas, aduse într-un dublu ison întrerupt, cât și constanța ritmului 

asimetric, scot și mai mult în evidență influența colindului manifestată în numeroase pagini 

muzicale din această lucrare scenică.  

Strofa BV are o singură perioadă alcătuită din două fraze a câte patru măsuri, spre 

deosebire de B-ul inițial care are două perioade.   

Strofa C are o structură complexă, cuprinzând un dialog între solist (Dragomir) și cor. 

Forma acestei strofe este tripartită/tristrofică: a - b – a.  

Strofa Bv1 este o reluare variată a strofei B, la scriitura corală păstrându-se identic atât 

aspectul melodic cât și textul. Variațiunea este la nivelul scriiturii orchestrale, dar și la partea 

solistică. În această strofă este inclus dialogul dintre cei doi soliști, Dragomir și Anca, 

suprapus peste partea corală. 

Strofa Av1 continuă dialogul celor doi soliști, în continuare suprapus peste corul mut, 

ca în A-ul inițial. Este momentul în care țăranii au părăsit scena și cântă în culise, 

„îndepărtându-se”.  

Aspecte dirijorale. Cea de-a treia mare intervenție a corului se integrează în 

dramaturgia lucrării prin dialogul corului cu Dragomir din secțiunea C.  Atât strofa A, cât și 

strofa B sunt de factură populară, compozitorul pornind de la un text din folclorul românesc.  

Corul mut al strofei A prezintă o dificultate aparte datorită cântului cu gura închisă în 

nuanță foarte scăzută. Lipsa susținerii corecte a pasajului, impostația defectuoasă și sunetele 

strânse (strangulate) datorate folosirii incorecte a coloanei de aer au condus la coborârea 

intonației. O altă dificultate tehnică întâmpinată a fost la frazările lungi de câte patru măsuri, 

pe ritm aksak. Momentul s-a dovedit a fi unul extrem de dificil intonational, datorită faptului 

că cele două componente – corul și orchestra - deși suprapuse, nu se susțin reciproc, aducând 

două melodii distincte, ca linie melodică și ritm. 

Dificultatea strofei A este dată per ansamblu de nuanța foarte scăzută de execuție pe 

întreaga durată a strofei (ppp), de ritmul aksak, a cărui dificultate este accentuată și de legato-

urile dintre anumite note, ce riscă să ducă la imprecizie ritmică. 

În strofa Bv, în care dialogul dintre Anca și Dragomir se suprapune peste cor, se creează 

un moment de mare dificultate prin polimetria pe verticală, soliștii și acompaniamentul având 

metrul 2+2+3, iar corul 2+3+2. 

Putem vorbi aici despre o suprapunere de trei planuri, în care replicile scurte și tăioase 

ale celor doi soliști, tema corului în molto legato, se suprapun peste acompaniament.   
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6. Volumul 303 colinde – sursă de inspirație în realizarea              

ansamblurilor corale din opera Năpasta 

Sabin Drăgoi a ales piesa lui Caragiale ca sursă de inspirație pentru prima sa operă, nu 

doar datorită forței dramatice a acțiunii, ci și datorită faptului că acțiunea se petrece în lumea 

satului, lume pe care compozitorul o iubea și o cunoștea atât de bine. Născut și crescut în 

mediul rural, a învățat de copil să respecte și să îndrăgească obiceiurile și datinile de la sat. 

Dintre toate acestea, sărbătorile de iarnă au fost cele care i-au marcat copilăria și ulterior 

creația.  

Cum acțiunea Năpastei se petrece într-un sat de munte, Sabin Drăgoi a simțit că este 

un teren propice creării unei opere autentice românești, prin intermediul căreia avea 

posibilitatea să folosească melodii populare, fie sub forma citatelor, fie prelucrate. Și într-

adevăr, compozitorul a folosit în mare parte melodii populare, în special colinde, dar și 

cântece de joc, bocete sau cântece de copii.  

O serie de citate sau motive din folclorul românesc, preluate ca atare sau prelucrate, se 

regăsesc în părțile ansamblurilor de masă. Când nu folosește citatul folcloric, Sabin Drăgoi 

reușește să creeze melodii în caracter popular, care cu greu pot fi diferențiate de cele de 

proveniență autentică. Prin folosirea materialului folcloric ca element de bază în construcția 

unei lucrări de asemenea anvergură, compozitorul a reușit într-un mod admirabil să 

demonstreze bogăția și forța expresivă a melodiilor populare românești, faptul că folclorul 

românesc este cel puțin la fel de variat și de bogat în mijloace de expresie ca muzica populară 

a altor popoare cu tradiție în genul liric.  

În demersul nostru științific, am cercetat volumul celor 303 colinde culese și notate de 

Sabin Drăgoi, pentru a identifica o parte din sursele folclorice folosite de compozitor în 

realizarea momentelor corale din opera Năpasta.  

Pentru primul cor din opera Năpasta, ce pare un pretext pentru zugrăvirea unei 

petreceri sătești, care poate figura în orice operă ce se petrece la țară, am identificat ca sursă 

de inspirație 12 colinde din culegerea mai sus amintită, preluate ca atare sau variat, parțial sau 

total, după cum urmează: 87, 190, 77, 138, 301, 186, 201, 209, 219, 227, 231, 34, acestea 

fiind culese din județele Hunedoara, Alba și Arad. 

 Pentru Dansul tinerilor țărani și corul au fost identificate următoarele colinde drept 

surse de inspirație: 81, 134, 137, 175, 206, 123, 251, 253, 154, 247, 275, 189, colinde culese 

din județele Hunedoara, Alba, Sibiu și Făgăraș. 

 Momentul coral La crucea din vale din actul II a fost inspirat de colindele 9, 23, și 33 

– culese din județele Timiș și Arad. 
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 Chiar dacă subiectul ultimului capitol a fost colindul ca sursă de inspirație pentru 

ansamblurile corale din opera Năpasta, am făcut referire și la aria lui Ion - „punct de greutate” 

al acestei lucrări scenice deoarece, ori de câte ori se face referire la colind ca sursă de 

inspirație, majoritatea cercetătorilor fac trimiteri la această arie și la colindul 285. Extinzând 

cercetarea, am indetificat pe lângă acest colind și altele, după cum urmează: 130, 59 și 89, 

culese din județele Treiscune (Covasna), Hunedoara și Arad. 

Evident că aspectul ritmico-melodic al cântecului popular este relevant pentru 

demersul unui compozitor care își propune să apeleze la folclor pentru creațiile proprii. Totuși 

ni s-a părut intersant să urmărim și tipologia colindelor ce s-au regăsit în sfera de interes a lui 

Sabin Drăgoi în realizarea operei Năpasta. În acest sens am apelat la volumul Colida 

românească a Monicăi Brătulescu, la care am făcut trimiteri atunci când a fost cazul. 

 

Prin introducerea ansamblurilor în opera Năpasta, Sabin Drăgoi și-a propus să 

reliefeze momente importante din viața tăranilor, cum ar fi: întoarcerea de la munca câmpului 

și oprirea la birtul din sat; luarea în derâdere a necazului ce prin voie bună și optimism poate 

fi alungat; hora sătenilor; plecarea flăcăilor la armată și despărțirea de iubitele lor; momentul 

liturgic ce sugerează corul bisericii; autoritatea și forța mulțimii în fața nelegiuirii și a 

nedreptății. În toate aceste momente sunt introduse cu precădere elementele muzicale de 

proveniență populară, dar și în arii, duete, terțete, ansambluri sau părți orchestrale.  

Prin citatele folclorice incluse în lucrare, a reușeșit să pună în valoare valențele de 

netăgăduit ale folclorului autentic românesc, capabil să exprime cele mai intense trăiri 

omenești. 

 Deosebita frumusețe a liniilor melodice, ritmul aksak, textul zeflemitor, plin de 

încărcătura înțelepciunii populare, au fermecat auditoriul prezent la premiera bucureșteană 

într-o așa de mare măsură încât, încă de la finele primului act, succesul Năpastei era garantat.  

În opera Năpasta, compozitorul a folosit cu precădere cântecul tradițional de Crăciun – 

colindul, reușind să creeze prin acest gen o anume unitate stilistică de sorginte populară, pe 

carel-al învestit cu o puternică forță expresivă. 

Năpasta, această operă profund națională, a produs un puternic impact asupra 

compozitorilor noștri, care indiferent de genurile abordate s-au îndreptat ulterior către 

folclorul autentic românesc ca sursă de inspirație. 
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