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U11: CULTURAL          Folclor românesc   

 
Lexic 
baladă/e (f) 
cătănie/i (f) 
colindă/e (f) 
doină/e (f) 
folclor (n) 
horă/i (f) 
popular, ă, i, e  
şezătoare/ori (f) 
 

Prefixe 
etnomuzicolog 
inimitabil 
însoţi 
preistorie 

Sufixe 
fix, fixat 
interpret, interpretare  
itinerar(iu), itinerant 
melodie, melodic 
ornament, ornamental  
ritm, ritmic  
a trece, trecere 
 

Sinonime 
•cătănie = armată 
•interpret = cântăreţ 
•lax = lejer  
•miraculos = fermecat, 
magic 
•protector =  păzitor 
•rânduială = organizare  
•trai = viaţă  
•virtuozitate = talent 
 

Antonime 
anterior ≠ posterior 
cunoscut ≠ necunoscut 
imitabil ≠ inimitabil 

 

Familii de cuvinte  
•limită, a limita, limitat 
•rând, a rândui, 
rânduială, rânduit 
•suflet, sufletesc, a 
însufleţi 
•spirit, spiritualitate, 
spiritual  
•Bizanţ, bizantin 

 

Expresii 
ieşit din comun = 
neobişnuit 

 

 

În preistorie, cuvântul însoţit de muzică şi dans a fost un protector 

miraculos al omului în faţa necunoscutului şi a forţelor naturii. 

Cântecul folcloric românesc izvorăşte din însuşi felul de viaţă al 

ţăranului. El însoţeşte etapele importante din viaţa unui om, cu rânduielile sale, 

cu trecerile sale: naşterea, reprezentată prin cântecul de leagăn; cătănia, prin 

cântecul de cătănie şi prin cântece vechi ce erau interpretate pe diferite fronturi 

de război; nunta, prin hora miresii; moartea, prin balada „Mioriţa” sau bocet, 

iar viaţa spirituală legată de sărbători, prin colinde. 
   

Hora cu noduri (hora lungă sau doina maramureşeană – cum este 

cunoscută printre etnomuzicologi) – este o manieră de interpretare prin care 

ţăranul îşi mărturiseşte cele mai profunde trăiri. Melodia nu are o formă fixă, 

conturată, iar durata este limitată doar de context, de starea sufletească a 

interpretului, permiţând anumite improvizaţii melodice, ritmice sau 

ornamentale, în funcţie de virtuozitatea interpretului vocal. Relaţia dintre 

melodie şi cuvinte este, aşadar, una laxă, acelaşi text putând fi cântat în locuri 

diferite şi în momente diferite pe melodii diferite. Melodiile nu sunt fixate de 

anumite texte, având un caracter „itinerant”. 
        

        Şezătoare 

Hora cu noduri este cântecul de unul singur şi se cântă pe 

deal, în cătănie, la nuntă sau în şezători. Din păcate, se 

mai păstrează doar în câteva sate din Maramureş şi Ţara 

Lăpuşului. Accentul personal, lipsit de armonii gratuite, 

apropie această muzică de cea bisericească-psaltică 

bizantină (care a avut la origine muzica tradiţională din 

Asia Mică şi Balcani). 

De fapt, hora cu noduri nu este tocmai o categorie specială, un gen, ci, 

mai degrabă, o manieră de interpretare a doinei obţinută printr-o tehnică vocală 

guturală, „nodurile” fiind lovituri de glotă executate prin crisparea muşchilor 

gâtului, în care, anterior unui punct de bază, se emit două sunete aproximative 

din punct de vedere intonaţional, pe durate foarte mici, unul mai jos, al doilea 

mai sus, faţă de punctul real. 

Hora lungă cu noduri este cântată mai ales de bătrânii de pe Valea 

Marei, Valea Izei, şi, mai cu seamă, de cei din Ţara Lăpuşului, pitoresc ţinut 

transilvănean.  

La începutul secolului al XX-lea, Béla Bartók, fascinat de descoperirea 

horii lungi maramureşene, dar şi de dificultăţile tehnice ale execuţiei aces-

teia, cu totul ieşite din comun, spunea: „Este un cântec inimitabil de către 

alţii.” 

* 

 

Grigore Leşe sau Grigore a li Ion Opriş, cum îi spun ţăranii din Stoiceni 

(Lăpuş), deşi a urmat Academia de Muzică din Cluj, a păstrat această manieră 

interpretativă învăţată în satul său.  

„Sunt mândru că sunt absolventul unui institut de folclor care se cheamă 

Ţara Lăpuşului, mărturiseşte Grigore Leşe. Cine sunt, de fapt, profesorii 

acestui institut? Sunt oamenii minunaţi pe care i-am întâlnit de-a lungul anilor 

acolo şi care aveau în sufletul lor nişte cântece deosebite, pe care le consider a 

fi cele mai reprezentative pentru spiritualitatea noastră românească: doinele, 

horile cu noduri şi alte cântece din ceremonialul de nuntă, de cătănie, din viaţa 

păstorească etc.”   
                                                      (După  www.spiritromanesc.go.ro) 
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I. Activităţi lexicale  
 

1. Formaţi cuvinte noi cu prefixul 
pre-:           
istorie         > preistorie 

modern       >................................... 

creştinism   >................................... 

sentiment    > .................................. 

simţire        > .................................. 

şcolar          > .................................. 

judecată      > .................................. 

aviz            > .................................. 

2. Formaţi cuvinte noi cu 
sufixul -esc:  
suflet      > sufletesc 

român     > ............................... 

păstor     > ............................... 

negustor > ............................... 

tânăr        > .............................. 

prost       > ............................... 

înger        > .............................. 

diavol     > ................................ 

3. Formaţi antonime cu 
prefixul - ne:  
 

cunoscut  ≠ necunoscut 

văzut ≠  .......................... 
auzit ≠  ........................... 
simţit ≠ ........................... 
întâlnit ≠ ......................... 
ştiut ≠ .............................. 

înţeles ≠ ........................... 
 

A. Adjective în -bil: a imita > imitabil   
 

La începutul secolului al XX-lea, Béla Bartók, fascinat de descoperirea horii lungi maramureşene, dar 

şi de dificultăţile tehnice ale execuţiei acesteia, cu totul ieşite din comun, spunea: „Este un cântec 

inimitabil de către alţii.” 
 

4. Transformaţi după model:   
a imita / de imitat                         > imitabil 

a repeta / de repetat           > ................................. 

a fredona / de fredonat                              > ................................. 

a modela / de modelat               > .................................. 

a realiza  / de realizat               > .................................. 

a considera / de considerat               > .................................. 

a aprecia / de apreciat                > .................................. 

a rezolva / de rezolvat               > .................................. 

 

cântec imitabil 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

 
II. Structuri gramaticale şi textuale 
 

B. Comparaţia  G 1.5.5.; 2.10 
a. mai... decât/fată de...; foarte/cu totul/total...; cel/cea/cei/cele mai... (din/dintre)... 
  

•Hora cu noduri (hora lungă sau doina maramureşeană) este o manieră de interpretare prin care ţăranul 

îşi mărturiseşte cele mai profunde trăiri.  

•De fapt, hora cu noduri nu este tocmai o categorie specială, un gen, ci, mai degrabă, o manieră de 

interpretare a doinei obţinută printr-o tehnică vocală guturală. Nodurile sunt lovituri de glotă executate 

prin crisparea muşchilor gâtului, în care, anterior unui punct de bază, se emit două sunete 

aproximative din punct de vedere intonaţional, pe durate foarte mici, unul mai jos, al doilea mai sus, 

faţă de punctul real.  

•Béla Bartók a fost fascinat de descoperirea horii lungi maramureşene, dar şi de dificultăţile tehnice 

ale execuţiei acesteia, cu totul ieşite din comun.  
 

b. ca + subst. 

• ... mireasa Măriei Sale e cu păr galben ca aurul, cu ochii ca mura câmpului, cu dinţii ca 

mărgăritarele, cu buzele roşii ca cireşele, cu trup ca o leoaică, cu piept ca gâsca, degetele mai gingaşe 

decât ceara şi faţa mai strălucitoare decât soarele şi luna...                            (S. Fl. Marian, Nunta la români) 

 

• „Sorcova, vesela,  Tare ca piatra, 

Să trăiţi, să-mbătrâniţi  Iute ca săgeata, 

Ca un păr, ca un măr,  Tare ca fierul, 

Ca un fir de trandafir,  Iute ca oţelul. 

       La anul şi la mulţi ani!”  (Sorcova românească) 
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5. Construiţi enunţuri comparative ca în model:   
a. nuntă:  A fost o nuntă ca-n poveste. 

b. colindă:  ....................................................................................................................................... 

c. trăire:  ....................................................................................................................................... 

d. mireasă:  ...................................................................................................................................... 

 

C. Prepoziţii şi locuţiuni prepoziţionale cu genitiv 
protector (...) în faţa necunoscutului 
 

6. Construiţi enunţuri în care să folosiţi substantivele la forma de genitiv cu prepoziţiile 
corespunzătoare: în faţa, în spatele, de-a lungul, de-a latul, în susul, în josul, împotriva: 
 
a. (istorie):  De-a lungul istoriei, omenirea a încercat diferite modalităţi de adaptare la natură. 

b. (vale):  ................................................................................................................................. 

c. (natură): ................................................................................................................................. 

d. (ţinut): ................................................................................................................................. 

e. (şezătoare):  ................................................................................................................................. 

f. (descoperire): ................................................................................................................................. 

g. (deal):   ................................................................................................................................ 

 

D. Pronumele relativ şi dublarea acuzativului:  ... pe care  l-/o/le-/i- ...  
 

Sunt oamenii minunaţi pe care i-am întâlnit de-a lungul anilor acolo şi care aveau în sufletul lor nişte 

cântece deosebite, pe care le consider a fi cele mai reprezentative pentru spiritualitatea noastră 

românească: doinele, horile cu noduri şi alte cântece din ceremonialul de nuntă, de cătănie sau din 

viaţa păstorească.   
 

7. Completaţi spaţiile libere cu pe care l-/o/le-/i-:  
 

Nunta populară este a doua trecere importantă din viaţă ......... omul ......  sărbătoreşte cu mult fast. Şi 

în cazul nunţii se vorbeşte despre un ritual .............. ţăranii .......... respectă şi azi. Nunta înseamnă 

trecere dintr-o etapă în alta în viaţa omului, adică dintr-o lume a inocenţei copilăriei şi adolescenţei în 

cea a adultului responsabil. Personajul central al nunţii este mireasa ...........   ... fură nuntaşii la un 

moment dat. Nunta este momentul de trecere ................. mirii şi- ..... amintesc peste ani cu bucurie şi 

tristeţe. 
 

E. Precizarea: de fapt, ... nu tocmai, ci, mai degrabă, ... G 2.5. 
•Hora cu noduri este cântecul de unul singur şi se cântă pe deal, la cătănie, la nuntă sau în 

şezători. (...) De fapt, hora cu noduri nu este tocmai o categorie specială, un gen, ci, mai degrabă, o 

manieră de interpretare a doinei obţinută printr-o tehnică vocală guturală, (...). 

•Sorcova este un obicei popular de Anul Nou. Uatul cu sorcova e mai cu seamă bucuria 

copiilor. Aceştia poartă în mână o crenguţă înmugurită de copac sau o sorcovă 

confecţionată dintr-un băţ în jurul căruia s-au împletit flori de hârtie colorată. Înclinată 

de mai multe ori în direcţia unei persoane, de fapt, sorcova joacă întrucâtva rolul unei 

baghete magice, înzestrate cu capacitatea de a transmite vigoare şi tinereţe celui 

sorcovit. Textul urării, care aminteşte de o vrajă, nu face decât să întărească efectul 

mişcării sorcovei.   
 

 

8. Recitiţi textul Folclor românesc şi explicaţi care este specificul horei maramureşene.   
 

9. a. Citiţi următoarea legendă din Maramureş:  
 

O legendă consemnată la începutul secolului al XX-lea, referitoare la tema ‚stâna prădată de hoţi’, 

vorbeşte despre performanţa fetei unui cioban de a transmite oamenilor din sat avertismentul că stâna 

a fost prădată de hoţi folosindu-se doar de sunetele unei trâmbiţe (instrument pastoral, arhaic, de forma 

unui tulnic, lung de circa trei metri). Din sunetele trâmbiţei se desprindeau clar următoarele cuvinte: 
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Ină, tată, ină! 

Oile furate, 

În ţară mânatu 

Pe mine legatu! 

Eşi, tată, afară, 

Oile-s pe ţară! 

 
(T. Papahagi, 1925, legendă consemnată în loc. Sat Şugatag, 1923) 

b. Redaţi conţinutul legendei, folosind stilul indirect: Legenda consemnează/ spune/ zice că/Cică ...  
 

10. Ştiaţi că în Maramureş există un cimitir ... vesel!? 
Cimitirul vesel a dus faima satului Sapânţa peste tot în 

lume. Este astăzi protejat ca sit UNESCO. Sutele de cruci, 

colorate în acel albastru specific, se aliniază tăcute în faţa 

bisericii de piatră de la 1886. Pe măsură ce te apropii de ele 

şi începi să desluşeşti versurile încrustate în lemn, îţi dai 

seama că au multe de spus.                                                               

Crucile gravate şi colorate de meşterul Stan Pătraş şi de 

ucenicii săi reprezintă ironic, dar fără răutate, viaţa celui 

răposat, atât prin realizările sale, cât şi prin obiceiurile rele 

ale acestuia. 
( http://www.askmen.ro/Sapanta_si_Cimitirul_Vesel-a1051.html) 

(http://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83p%C3%A2n%C5%A3a,_Maramure%C5%9F) 
 

11. Intre muzica populară şi muzica cultă 
 

Muzica populară este, pe de o parte, cea mai veche formă de creaţie a muzicii 
românesti, caracterizată de o mare vitalitate până în zilele noastre, iar pe de altă 
parte, este sursă pentru creaţia muzicală cultă, atât religioasă cât şi laică. În 
conservarea muzicii populare un rol important l-au avut, pe lângă audienţa 
permanentă, marii artişti. Unul dintre ei este Gheorghe Zamfir, care este celebru 

astăzi în lume, făcându-se cunoscut prin interpretările la un instrument tipic românesc, naiul.  
                                         (După http://www.ici.ro/romania/ro/cultura/m_istorie.html) 

Bartok Béla (1881-1945), compozitor, pianist, muzicolog şi folclorist de origine maghiară, născut la Sânnicolau 
Mare, jud. Timiş, a acordat o atenţie deosebită folclorului românesc care a avut un impact puternic asupra 
creaţiei sale componistice. Din culegeri, care însumează cca 3000 de cântece, a alcătuit colecţii: Cântece 
poporale româneşti din Comitatul Bihor (371 melodii), Muzica populară a românilor din Maramureş (339 melodii), 
Melodiile colindelor româneşti (484 melodii) din vechile judeţe Alba, Arad, Bihor, Cluj, Hunedoara, Mureş, Satu 
Mare, Someş, Timiş-Torontal, Turda. Primul său studiu teoretic: Dialectul muzical al românilor din Hunedoara. 

 (După http://www.banaterra.eu/romana/node/1032) 

12. a. Citiţi cu dicţionarul:   
     

ORCHESTRA NAŢIONALĂ RADIO  
  Înfiinţată în 1928, formaţia a susţinut numeroase concerte, începând din 1932, sub denumirea de 

Orchestra Radio, pentru ca, în ultimul deceniu, să primească o nouă titulatură – Orchestra Naţională Radio. Este 

cel mai vechi dintre cele şase ansambluri muzicale ale Radiodifuziunii Române, având un dublu rol: de a asigura 

înregistrările necesare programelor de radio şi de a prezenta stagiuni de concerte săptămânale.   

La pupitrul formaţiei au evoluat nume de referinţă precum Wilhelm Mengelberg; Herman Scherchen, 

Leopold Stokowsky, Igor Markevish, Kurt Masur; Ghenadi Rojdestvenski, dar şi dirijori români importanţi, 

printre care Horia Andreescu, Ion Baciu, Ludovic Bacs, Cristian Mandeal ş.a. În concerte extraordinare au fost 

invitaţi solişti de marcă: Yehudi Menuhin, David Oistrah, Sviatoslav Richter, Li Ming Quiang, Placido 

Domingo, Angela Gheorghiu, Luciano Pavarotti etc. 

 Repertoriul orchestrei include opusuri de anvergură din epoci şi stiluri diverse, de la preclasici la 

moderni, un loc aparte fiind rezervat creaţiei româneşti contemporane. 

 Sutelor de ore de muzică înregistrate pentru radio li s-au adăugat înregistrări pentru LP-uri sau CD-uri 

realizate la case de discuri din România şi Franţa, incluzând şi integrala opusuriloe simfonice de George Enescu. 

O parte din acestea au fost răsplătite cu premii prestigioase. 

b. Încercaţi să identificaţi informaţii din text, punând menţiunea adevărat A sau fals F:   
1. Orchestra a primit numele de Orchestra Naţională Radio în anul 1932. F 
2. Orchestra Naţională Radio are şi a avut numai dirijori români. F 
3. Orchestra interpretează numai creaţii muzicale româneşti. F 
4. Înregistrările au apărut doar la case de discuri din România. F 

 

http://www.askmen.ro/Sapanta_si_Cimitirul_Vesel-a1051.html
http://ro.wikipedia.org/wiki/S%25
http://www.banaterra.eu/romana/node/1032

