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MIJLOACELE DE EXPRESIE MUZICALĂ
Melodia, ritmul, modul, armonia,  
registrul, timbrul, tempoul, nuanţele dinamice

Fiecare gen de artă îşi are expresivitatea sa, care se datorează mijloace-
lor ce o reprezintă. Astfel, pictorii redau tabloul lumii înconjurătoare prin 
desene şi culori; sculptorii — prin lemn, piatră, marmură ş.a.; prozatorii şi 
poeţii — prin cuvinte şi versuri. Ce le rămâne compozitorilor? Sunetele mu-
zicale! Acestea, combinându-se într-o melodie, creează magia muzicii care 
ne captivează prin vraja ei.

Prin muzică se transpun în imagini sonore scene eroice sau dispoziţii 
lirice, meditative; tablouri miraculoase sau veselia şi elanul. Acest lucru se 
datorează faptului că sunetele muzicale în melodie pot fi interpretate puternic 
sau încet, rapid sau lent, grav sau acut. Astfel, melodia şi ritmul, modul şi 
armonia, registrul şi timbrul, tempoul şi nuanţele dinamice constituie mij‑
loace de expresie muzicală.

MELODIA

Melodia1 prezintă o succesiune de sunete într-o voce, diferite ca înălţime 
şi durată, ce exprimă un gând muzical concis (finit). Ea stă la baza oricărui 
gen — fie cântec, arie, piesă instrumentală, creaţie simfonică ş.a. De aceea 
melodia este considerată factorul principal al expresiei muzicale.

După profilul lor, melodiile pot fi cantabile (cantilena) şi recitative, iar 
după sursa de emisie — vocale sau instrumentale.

Melodia cantabilă este lină, curgătoare şi foarte expresivă.

1 Din limba greacă „melos“ înseamnă „cântec“ şi „odi“ — „intonare“.
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Romanţa Mai am un singur dor

Melodiile în care mişcarea lină se combină cu declamaţia se numesc 
recitative. Foarte des, recitativul anticipă o arie.

Recitativul lui Ivan Susanin din opera 
O viaţă pentru ţar de M. Glinka

Melodiile vocale sunt compuse pentru voce sau voce şi acompaniament 
instrumental. Ele au o structură clară, ambitusul corespunde sunetelor emise 
de vocea umană şi, de regulă, se memorizează uşor.  Drept exemplu poate 
servi orice cântec, romanţă sau arie.

Cucul, cântec popular estonian

Lent. Solemn

Andante
Versuri: M. Eminescu
Muzică: I. Şorban
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Melodiile instrumentale sunt concepute pentru instrumente muzicale. 
Ele pot avea un ambitus foarte larg, o structură complicată cu salturi mari, 
mişcări cromatice, apogiaturi, mordente ş.a. Un exemplu inedit în acest sens 
este Nocturna în Mi-bemol major de F. Chopin.

Atât muzica clasică, cât şi folclorul fiecărui popor constituie un izvor 
nesecat de melodii celebre.

RITMUL

Succesiunea organizată a sunetelor de înălţime şi durată egală sau diferită 
se numeşte ritm.1

Ritmul reprezintă o structurare a duratelor sonore care se desfăşoară 
în timp.

Particularităţile desenului ritmic influenţează puternic caracterul me-
lodiei. Prevalarea duratelor omogene şi un tempo lent îi atribuie un caracter 
calm, liniştit şi meditativ.

Cântec de leagăn

1 Din limba greacă „rithmos“ înseamnă „curgere“.
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Divesitatea duratelor poate să confere melodiei un caracter voios, jucăuş 
şi graţios.

Printre văi, cântec popular

O melodie expusă în afara desenului ritmic (cu aceleaşi durate şi fără 
măsură) îşi pierde expresivitatea.

A ruginit frunza din vii

Din exemplul precedent putem concluziona că melodia în afara ritmului 
nu poate exista.

Importanţa ritmului în crearea imaginilor muzicale este enormă, mai 
ales atunci când el capătă o forţă expresivă aparte. Spre exemplu, începutul 
Simfoniei nr. 5 în do-minor de L. Beethoven, unde caracterul ameninţător 
al muzicii se datorează anume desenului ritmic. Însuşi compozitorul a spus: 
„Astfel bate la uşă soarta“.

Versuri: A. Stavri
Muzică: D. I. Kiriac
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L. Beethoven, Simfonia nr. 5 în do minor, introducere

Deseori compozitorii utilizează posibilităţile expresive ale ritmului când 
vor să redea prin mijloacele muzicale mişcarea, dinamica, zborul ş.a.

Ritmul poate exista şi în afara melodiei, de exemplu, atunci când inter-
pretul execută anumite ritmuri la diferite instrumente de percuţie.

Unele dansuri ale popoarelor Asiei şi Africii nu au melodie, în schimb 
au un bogat şi complicat desen ritmic, care devine baza mişcărilor de dans 
acompaniate la instrumente de percuţie.

MODUL

Unul dintre cele mai puternice mijloace expresive este modul. Anume 
el determină caracterul melodiei: prin major se sugerează dispoziţia veselă, 
luminoasă,

Foaie verde de cicoare, cântec popular

prin minor — dispoziţia tristă şi melancolică.

S-a dus cucul de pe-aici, cântec popular
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Îmbinarea modurilor major şi minor se întâlneşte des în muzica fol-
clorică. Pe parcursul desfăşurării discursului muzical, melodia îşi schimbă 
culoarea modală. Spre exemplu, începând în major, larg şi luminos, ea se 
termină în minorul paralel — culorile vesele dispar şi, spre final, melodia 
sună trist şi meditativ:

Hora

Diferenţa dintre major şi minor se simte puternic. În următorul exemplu 
una şi aceeaşi melodie, în funcţie de conţinutul textului poetic, sună în major, 
apoi în minor. Autorul utilizează modul major pentru a reda culorile vii, vesele 
şi calde ale verii:

Cântec, strofa I

Şi câtă tristeţe, melancolie se resimte în aceeaşi melodie interpretată în 
minor:
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Cântec, strofa II

Posibilităţile expresive ale modului minor şi major sunt folosite aici pentru 
exprimarea diferitelor dispoziţii şi stări sufleteşti.

ARMONIA

În melodie sunetele se succed consecutiv (unul după altul), realizând o 
linie melodică. Armonia însă apare atunci când mai multe sunete se combină 
pe verticală, formând un acord.1

Acordurile şi succesiunile de acorduri realizează o armonie.
Armonia este în strânsă legatură cu melodia. Cel mai simplu exemplu de 

combinare a melodiei cu armonia poate fi un cântec cu acompaniament.

Frunza nucului, cântec popular

Susţinând melodia, armonia devine fundalul pe care aceasta sună mai 
profund, mai bogat, capătă nuanţe expresive noi. Drept exemplu poate fi piesa 
Boala păpuşii din Albumul pentru copii de P. Ceaikovski.
1 Din limba italiană „accordo“ înseamnă „înţelegere“.
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Interpretând melodia fără acompaniament armonic, se pierde expre-
sivitatea muzicii. Şi numai combinând melodia cu armonia, piesa capătă 
profunzime şi expresivitate.

Uneori compozitorii folosesc armonia ca un mijloc expresiv aparte. Drept 
exemplu, S. Rahmaninov „construieşte“ introducerea la Concertul nr. 2 pentru 
pian şi orchestră numai din succesiuni armonice.

REGISTRUL

Scara muzicală conţine o mulţime de sunete cu diferită înălţime. După ca-
racterul sunării, ele se împart în trei registre: acut, mediu şi grav. Fiecare dintre 
aceste registre îşi are expresivitatea sa.

Registrul mediu sună moale şi clar. Sonoritatea registrelor grav şi acut 
este mai reliefată — sunetele de jos sună apăsător, greoi, sumbru, iar cele de 
sus — gingaş, expresiv.

De exemplu, celebrul compozitor P. Ceaikovski în piesa Cântecul ciocârliei 
(din Albumul pentru copii) foloseşte sunetele registrului acut pentru a reda 
ciripitul păsărilor:

P. Ceaikovski, Ciocârlia (fragment)

Caracterul apăsător şi tragic al muzicii din Preludiul nr. 20 în do minor de 
F. Chopin se datorează, în mare parte, utilizării sunetelor registrului grav.
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Fr. Chopin, Preludiu nr. 20

TIMBRUL

Timbrul este însuşirea prin care distingem sunetele emise de instrumentele 
muzicale ori de vocile umane. Acelaşi sunet interpretat la pian sau vioară, 
acordeon sau trompetă, violoncel sau fagot se deosebeşte prin sonoritatea 
instrumentului respectiv. Culoarea sonoră a instrumentului constituie, de 
fapt, timbrul.

Şi vocile omeneşti îşi au, fiecare, timbrul lor  — anume de el depinde 
expresivitatea vocală. Datorită timbrului, vocile cântăreţilor se separă pe 
partide. De regulă, vocile se diversifică în patru categorii:

voci feminine — soprano şi mezzo-soprano,
voci bărbăteşti — tenor şi bas.
Soprano şi tenorii au un timbru clar şi luminos. Mezzo-soprano şi başii 

se evidenţiază printr-un timbru profund.
Bogăţia nuanţelor timbrale este o modalitate expresivă importantă a 

muzicii atât în creaţiile vocale cât şi în cele instrumentale.

TEMPOUL

Gradul de mişcare — mai rar sau mai accelerat — cu care se execută 
piesele muzicale se numeşte tempo. El se notează la începutul lucrării (sau al 
unei părţi a ei) deasupra portativului, de obicei în limba italiană.

Există trei feluri de mişcări: rare, mijlocii, repezi.
Cel mai des utilizate sunt următoarele tipuri:
Mişcări rare:

— Largo — larg
— Lento — lent, lin, domol
— Adagio — rar, aşezat, liniştit.



14

Mişcări mijlocii:
— Andante — potrivit de rar
—  Moderato — moderat, potrivit
—  Allegretto — repejor.

Mişcări repezi:
— Allegro — repede
— Vivace — iute, vioi
— Presto — foarte repede
— Prestissimo — cât se poate de repede.

Tempoul are un rol important în determinarea caracterului muzicii. 
Largo, Lento, Adagio sunt caracteristice pieselor meditative de o profunzime 
aparte. Andante şi Moderato reflectă un caracter calm. Allegro, Vivace, Presto 
aduc dinamică şi vioiciune. 

Mai există şi termeni auxiliari pentru exprimarea tempoului:
Largo ma non tropo — nu prea larg;
Molto adagio — mult mai liniştit, rar;
Poco adagio — puţin mai liniştit, rar;
Allegro ma non tropo — nu prea repede etc.
Există şi termeni care indică mişcarea liberă, ce rămâne la aprecierea şi 

alegerea interpretului:
Rubato — liber;
Ad libitum — după voie, la alegere;
A piacere — după plac etc.

NuaNţe diNamice

Însuşirea prin care sunetul executat puternic se deosebeşte de sunetul 
executat slab se numeşte intensitate.

Gradul de intensitate la care este interpretat un fragment muzical con-
stituie nuanţele dinamice. Ele reprezintă unul din elementele principale de 
expresie muzicală. 

Nuanţele dinamice sunt indicate prin termeni luaţi din limba italiană. 
Ele se împart în două categorii: fixe şi tranzitorii.

1. Nuanţe dinamice fixe, care indică o intensitate constantă pentru o 
anumită porţiune a discursului muzical:

— piano — p — încet,
— pianissimo — pp — foarte încet,
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— pianissimo posibile — ppp — cât se poate de încet,
— mezzo piano — mp — nu prea încet,
— mezzo forte — mf — nu prea tare,
— forte — f — tare,
— fortissimo — ff — foarte tare, foarte puternic,
— fortissimo possibile — fff — cât se poate de tare,
— mezzo voce — cu jumătate de voce,
— sotto voce — cu voce stinsă, slabă.
— mormorando — murmurând, şoptind.
2. Nuanţe dinamice tranzitorii, care indică o schimbare continuă în 

sensul creşterii sau descreşterii intensităţii între două nuanţe fixe:
— crescendo — cresc. sau < — crescând intensitatea din ce în ce mai 

mult,
— diminuendo — dim. sau > — micşorând intensitatea din ce în ce 

mai mult.

• Melodii — cantabile, recitative, vocale, instrumentale
• moduri — majore, minore
• ritmuri — marş, vals, horă, sârbă
• S. Rahmaninov. Introducerea la Concertul nr. 2 pentru pian 

şi orchestră
• F. Chopin. Preludiul nr. 20 în do minor
• P. Ceaikovski. Ciocârlia din Albumul pentru copii
• E. Grieg. În peştera regelui munţilor — Peer Gynt
• Creaţii pentru vioară, trompetă, pian, cor ş.a.

Audiere

1. Ce este melodia?
2. Care este funcţia ritmului?
3. Prin ce se deosebeşte melodia de armonie?
4. Descrie caracterul modului major şi al celui minor.
5. Defineşte timbrul.
6. Defineşte tempoul.
7. Câte registre sunt şi cum se numesc ele?
8.  Ce fel de nuanţe dinamice cunoşti?

Răspunde


