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Rezumat 
 

După cum se ştie,  în folclorul coregrafic românesc 
întotdeauna dansul este secondat de melodie chiar dacă ea 
este cântată vocal.  De multe ori  această melodie poate fi 
comună pentru două sau mai multe dansuri, suferind uneori 
doar schimbări de tempo. De exemplu, Hora  în ritm binar, 
prin accelerarea tempoului devine Sârbă ,  sau  Învârtita rară  
în ri tm binar (adică De-nceput de pe Someş sau În două 
laturi  din C. Transilvaniei)  devine Învârtită iute  în ri tm 
binar (adică Hărţag sau Haţegană) deşi motivele cinetice 
sunt aceleaşi,  etc.  După cum aţi  reţinut este vorba aici de 
dansuri în ritm binar .   

În lucrarea de față noi semnalăm un tip de dans ce are la 
bază ritmul sincopat amfibrahic descendent  (        ) și este 
comun pentru un dans tradițional din trei  zone folclorice 
îndepărtate și diferite: zona Huedin, Valea Prahovei și zona 
Ghimeș (la ceangăi) .  
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Descending Amphibraic Syncopated Rhythm in 
Choreographic Musical Context 

 
Summary 

 
As it  is  known, in Romanian choreographic folklore,  the 
dance is always seconded by the melody, even if it is sung 
vocally. Often this melody can be common for two or more 
dances,  sometimes undergoing only tempo changes.  For 
example, the binary rhythm Hora dance, by accelerating the 
tempo, becomes Sârbă (Serbian dance), or the Învârtita rară 
(slow Învârti tă) in binary rhythm (i .e.  De-nceput from 
Someş or În două laturi  in C. Transylvania) becomes fast 
Învârtită in binary rhythm (i.e. Hărţag or Haţegană couple 
scattered dances) even though the kinetic motifs are the 
same. As you may have noticed, these are binary rhythm 
dances. 

In this study, we point out a type of dance based on the 
descending amphibraic syncopated rhythm (        ) and is 
common for a traditional dance from three distant and 
different folk areas: Huedin area,  Prahova Valley and 
Ghimeș area (The Csángós).  
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Ritmul sincopat amfibrahic descendent în  
context muzical coregrafic 

 

 
După cum se ştie,  în folclorul coregrafic românesc întotdeauna ri tmul 

este secondat de melodie chiar dacă ea este cântată numai vocal.  De multe ori  
această  melodie poate f i  comună pentru două sau mai  multe  dansuri  ea 
suferind câteodată doar schimbări de tempo. De exemplu, Hora  în ri tm binar,  
pr in accelerarea tempoului  devine Sârbă ,  sau Învârt i ta  rară  în  r i tm binar 
(adică De-nceput de pe Someş sau În două laturi  din C. Transilvaniei) devine 
Învârtită iute  în ritm binar (adică Hărţag sau Haţegană) deşi motivele cinetice 
sunt  aceleaşi  e tc .  După cum aţ i  reţ inut  este  vorba aici   de dansuri  în         
ritm  binar .  

În lucrarea de față noi semnalăm din cadrul ri tmului sincopat,  varianta 
          -  Ritmul  s incopat  amfibrahic descendent  motiv  simplu indivizibi l ,  
comun și  frecvent  pentru unele melodii  ș i  dansuri  t radi ț ionale,  pornind din  
bazinul Meseş până pe Valea Prahovei.  După cum vom vedea putem afirma că 
acest motiv este specific folclorului românesc şi  poate cel mai arhaic2.  

Mai întâi  dăm un exemplu de melodie în care se evidențiază acest ri tm 
pe tot  parcursul  e i .  Este  vorba de melodia corespondent  la  dansul  de t ipul 
„Învârt i ta  dreaptă în  grup mic” din Chiuieșt i  -  zona Lăpuș.  Dansul  es te  în              
r i tm binar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Zamfir, Dejeu,  Dansuri tradiţionale din Transilvania, Cluj - Napoca, Ed. Clusium, 2000, pag. 30, 35.
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Urmează apoi  exemplele  muzical  coregraf ice  care  conț in  în  s t ructura  lor 
r i tmică motivul  respect iv              -  amfibrah+spondeu sau               -  
amfibrah+dacti l .  

Despre dansul Fecioreşte des  ne aminteşte pentru prima dată folcloristul  
G.I .Flinţiu în lucrarea sa ‘’Coregrafie românească’’ editată la Târgovişte în 
1936. El spunea: “Alte variante ale jocului  Fecioreasca mai sunt în judeţele 
Cluj ,  Mureş ,  Năsăud,  Someş,  precum şi  în  Crişana (probabi l  se  referă  la 
local i tă ţ i le  din  zona Meseş  ş i  Codru care  au apar ţ inut  în  t recut  regiuni i  
Crişana,  n .n . ) .  În  general  Fecioreasca de a ic i  se  deosebeşte  de  cea din 
cele la l te  regiuni  pr in  aceea că  are  un r i tm grăbi t  ş i  în  unele  păr ţ i  l ipseşte 
plimbarea. În ceea ce priveşte zicătura (adică melodia), ea se aseamănă uneori  
cu cea a învârti telor repezi (vezi ,  Învârti ta deasă sau iute şi  Româneşte des 
din  Bazinul  Meseș ,  Roata din Chiuieş t i ,  Dubla rară ș i  deasă din din  zona 
Ghimeș - Ceangăime ,  Feciorescul des (Răpăguşul sau Bărbuncul iute din zona 
Dealurile  Gilăului,  Clujului şi Dejului,  n.n .) ,  iar privitor la strigături  se poate 
spune că se str igă mai puţin şi  de multe ori  nu se respectă r i tmul zicături i”.  

Fecioreşte le  des  es te  un dans bărbătesc  de mare vir tuozi ta te .  În 
desfăşurarea  lui  în  cerc  sau pe loc ,  p las t ica  mişcăr i lor  ş i  r i tmul  se  îmbină 
organic în forme aproape desăvârşite.  Privitor la t ipul de melodie în discuţie 
avem de-a  face cu dansul  Fecioreşte  des  în  r i tm s incopat  amfibrahic 
descendent ,  pe  care  î l  în tâ lnim în  unele  dansur i  d in  local i tă ţ i le  aşezate  pe 
linia  Meseș-Cluj-Turda .  Ca şi  construcţie compoziţională el a rămas încă într-
o formă arhaică.  Acolo unde nu au existat  formaţii  de dansuri , t ip- Cântarea 
României  -  care  să  uniformizeze pontur i le  ş i  succesiunea lor,  încă,  mai 
depinde de inspira ţ ia  de  moment  a  dansator i lor  mai  ta lentaţ i ,  chiar  dacă 
pl imbarea sau int roducerea rămâne în  general  aceeaşi ,  pontur i le  cuprind o 
largă “gamă de mişcări  cu caracter at let ic care incubă o armonie somatică”.  
Dansul este alcătuit  din figuri  (ponturi)  complexe,  materialul  nou făcându-şi  
prezenţa de la pont la pont,  chiar şi  în concluzie.  Succesiunea figurilor este 
de mod mobil  al ternat sau l iberă,  ca şi  forma dansului de altfel .  În alte cazuri  
însă,  forma mai poate f i  înlănţuită sau cu refren.  Când se dansează solist ic  
aproape că nu l ipseşte niciodată pl imbarea,  iar  unele ponturi ,  prin repetare 
constantă,  ţ in loc de refren.  

În  contextul  c inet ic  se  impune tehnica  de lovire  cu palmele  pe 
segmentele picioarelor.  Cel mai frecvent se bate călcâiul  cu piciorul  r idicat  
înapoi şi  genunchiul îndoit .  Urmează bătaia gambei cu piciorul ridicat înainte 
pe diagonală şi  genunchiul îndoit .  Scade ca frecvenţă bătaia coapsei.  Apogeul 
mişcări i  în  motivele f inale  este  marcat  pr in bătaia  gambei  în săr i tură ş i  cu 
forfecarea picioarelor.  Sări turi le  mari ,  f lexiunile adânci ,  diferi tele bătăi  pe 
sol ,  balansuri le  picioarelor  cu răsucir i  plus bătăi  în acord cu “şuruburi” se 
fac  cu ampli tudine mare.  Şi  bătă i le  în  pinteni  pe  sol  sau în  aer  sunt  de  o 
f recvenţă  mai  mare.  Putem af i rma as t fe l  că  mişcăr i le  combinate  pe re la ţ ia 
armonică braţ-picior  sunt foarte bogate la acest  t ip de dans.  

În  Câmpia Transi lvaniei ,  Fecioreşte le  des  se  aseamănă din  punct  de 
vedere cinet ic  cu Fecioreştele  rar  (Târnăveana) ,  rămânând să f ie  deosebi te 
însă prin r i tm și  prin tempo. 
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Măsura în care se notează acest tip de dans este de 2/4. Motivele ritmice 
determinante rezultă din jocul celulelor binare cunoscute la care s   adaugă şi   
motivul  r i tmic s incopat  amfibrahic  descendent                ( . )  Remarcăm la  
unele  variante de  dans  prezenţa lanţului  de sincope (Ex din Tritenii  de Jos,  
Cluj) ,  care se naşte din succesiunea auftactului  sincopat ,  considerat  aici  ca  
fapt de st i l .  Se observă totodată un joc bine ordonat între  pulsaţi i le de     ş i   
  ,  deşi   în ponturi le  de  f inal   de  mare  virtuozitate,  apare în cazul  bătăilor  
mărunte  pe  picioare  şi  șaisprezecimea-    mai ales în dansurile interpretate 
de ţ igani .  În  acest   dans  str igături le  sunt  pe plan secundar.  În iureşul  lui  
însă,  dansatorii  dau glas multor interjecţii  cu rol dinamizator.  Ca dimensiune, 
Fecioreştele  des  este parţial  concordant pentru că dansul are ponturi  ce întrec 
de multe ori  frazele de opt măsuri  ale melodiei .  Ritmul  s incopat amfibrahic  
descendent  este prezent numai în melodiile de la variantele din zona Dealurile 
Gi lăului ,  Clujului  ş i  Dejului ,  ident ic  cu a l  dansului  în  s ine .Semnalăm ț i   
prezenţa auftactului  s incopat  ce coincide de multe ori  cu cel  din dans.  Cât  
priveşte şuierături le şi  aici  ele se execută în contratimp. 

Aceste fapte de st i l  ce vizează în principal  ritmul sincopat amfibrahic 
descendent  specif ic  folclorului  românesc ş i  s t ră in folclorului  coregraf ic  a l  
popoarelor  vecine,  argumentează întru totul  identi tatea acestui  t ip de dans.  
El este un dans românesc,  dansat  şi  de rromi şi  unguri   pe melodii  româneşti ,  
Aceştia din urmă, învăţându-l  scolastic i-au dat  o formă cristal izată cu figuri  
sofist icate şi  o dimensiune concordantă.  I-au schimbat până şi  motivul r i tmic  
cadenţ ia l .  Astfe l ,  dact i lu l  (ş i  e l  specif ic  dansur i lor  româneşt i )  a  deveni t  
spondeu      ,  eventual  anapest         ( . )  
În  ul t imul  t imp,  dansul  Feciorescul  des  în  r i tm s incopat  amfibrahic 
descendenta  a  deveni t  apanajul  celor  mai  ta lentaţ i  in terpreţ i ,  dată  f i ind 
dificultatea rezolvări i  problemelor de tehnică ce le r idică.  
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Consemnat  pentru  pr ima dată  de mine3 acest  t ip  de  dans  numit  a ic i  
Învârti tă deasă sau Învârti tă iute ,  iar  în Râşca ,  sub Vlădeasa,  De-a doua, pe 
Valea Almaşului ,  Agrijului-Româneşte iute ,  se joacă în perechi,  sub o formă 
destul  de veche .   

Învârt i ta  deasă în  r i tm s incopat  amfibrahic  descendent  es te  de 
construcţie dezvoltată,  iar  motivele cinetice de dimensiunea unei măsuri  de 
8/8  se  succed înt r-un mod l iber.  Astfe l ,  ş i  forma dansului  es te  în  general  
l iberă.  Totuşi  se delimitează două părţ i :  partea de învârtire a perechilor şi  o 
aşa-numită “pauză”,  când dansatori i  continuă să execute paşi  de bază pe loc,  
înainte sau înapoi, bărbatul ţinându-şi partenera “pe după cap”. Nu există însă 
o  ordine s tabi l i tă  a  a l ternanţei  celor  două păr ţ i .  Motivele  c inet ice 
determinante sunt: învârtirile bilaterale, în final partenerii răsucindu-şi corpul 
3 Zamfir, Dejeu, Folclor  muzical  de pe  Valea  Drăganului. Studiu monografic (Cluj-Napoca, Casa Creaţiei  
Populare, 1976 - 195 pag.).  
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în  di recţ ia  de  rot i re ;  to t  la  sfârş i t  de  f raze coregraf ice ,  bărbatul  execută 
pinteni  în  aer,  mai  rar  lovi tur i  cu palmele  pe pic ior,  iar  femeia  execută 
piruete .  Dintre  paşi i  de  bază remarcăm: paşi  vârf- toc ,  paşi  de  rot i re  (cu 
stângul spre dreapta şi  cu dreptul  spre stânga),  paşi  glisaţi  şi  bătăi  pe sol .  

Motivele r i tmice de bază sunt:  
 

           sau 
             

 
În  t impul  dansului ,  bărbaţ i i  când nu s t r igă  şuieră ,  mai  a les  în 

contratimp. Strigături le sunt comune şi  uneori  declamate şi  cu interjecţi i  pe 
auftact .  Acest  t ip de dans este  concordant cu  melodia,  care  este  frazală.   
Astfel ,  motivul r i tmic                   este comun atât  pentru dans,  cât  şi  pentru 
melodie sau acompaniament,  acolo unde interpretul  bate la tobă sau “cântă” 
cu broanca.  

În dansul  Româneşte iute  de pe Valea Almaşului  ş i  în dansul  Cioarsa  
(Turdeana)  din  câteva local i tă ţ i :  Feleac,  Ceanu Mic,  Ai ton,  Ceanu Mare,  
Frata,  Mociu,  Tuşinu,  Dâmbu, r i tmul sincopat  a suferi t  o involuţie în t imp, 
primind un caracter binar.  Au rămas însă în r i tm sincopat melodii le,  comune 
şi  acestea cu ale Feciorescului  des ,  iar  din dans,  auftactul  sincopat şi  pasul 
schimbat .  Unele  e lemente  c inet ice  sunt  împrumutate  din  Învârt i ta  dreaptă 
deasă  (Hărţag).  Se întâlnesc foarte rar loviturile pe picior.  Melodiile dansului  
Cioarsa  sunt  cântate  de  muzicanţ i i  d in  zonă ş i  la  nuntă ,  când se  merge pe 
drum cu mireasa.  
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În ult imele cercetări  acest  t ip de melodie am identificat-o şi  la ceangăii  
de  pe Valea Ghimeşului ,  jud.  Harghi ta ,  sub denumirea de Dubla  deasă  iar  
ritmul sincopat amfibrahic descendent  este și  în dansul Dubla rară și  în Dubla 
deasă. Precizăm că melodiile dansului Dubla rară  sunt în ritm binar.  În tempo 
rar,  par tener i i  se  pr ind de mâini  la teral  ş i  se  deplasează în  cerc ,  în  sensul 
invers  rot i r i i  acelor  de  ceasornic .  Dubla  deasă se  dansează în  formaţ ie  de 
perechi în rotire și  în tempo mai iute ca şi  în zona Huedin-Ciucea.  În acest  
caz,  partenerii  se prind de talie,  respectiv de umeri şi  sunt si tuaţi  faţă în faţă.  
Dansat  l iber,  dar și  în coloană de perechi pe orizontală seamănă cu dansul Ca 
la Breaza din Muntenia subcarpatică.  
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În marea majoritate a cazurilor r i tmul dansului  se formează pe bază de 

amfibrah+spondeu :                      Această  formulă  es te  a tâ t  de  legată  de 
Brează,  încât  uni i  cercetă tor i  s -au grăbi t  să  susț ină  că  î l  s ingular izează4.  
„(Restul  t răsătur i lor  r i tmice sunt  mai  puț in  importante .  Le menț ionăm în 
t reacăt .  Am văzut  că  cele la l te  celule  r i tmice de bază sunt  amfibrahul  ș i  
spondeul ;  mul t  mai  rar  apar  dohmiacul  ș i  anapestul ,  ș i  mai  rar  dipir icul .  
Valorile divizionare ale fiecărui motiv sunt de obicei în număr de 5 : 3 pătrimi 
și  2 optimi;  nu am întâlnit  niciodată doimi și  șaisprezecimi.  În sfârși t  se mai 
remarcă ș i  accentul  în  contra t imp,  de  a l t fe l  caracter is t ic  tu turor  motivelor 
introduse prin „vârf-toc”)”. La Brează există în toate variantele o concordanță 
absolută între motivul coregrafic și  fraza muzicală.  Strigăturile sunt comune. 
Din formule ritmice, tempo, structura mișcărilor ,evoluția în spațiu a grupului  
sau a unei singure perechi,  etc. ,  reiese dinamica și  expresivitatea st i lului .  

Din materialul  nostru reiese însă că acest  r i tm este comun pentru mai 
multe dansuri  atât  din Transilvania cât  și  din Muntenia subcarpatică 
 
 
 
 
 
 
 
 
4  Andrei, Bucșan, Breaza, Revista de folclor Anul III București, 1958, pag. 51.
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Și în Dubla deasă  după cum se observă în majoritatea cazurilor, motivul 
c inet ic  începe cu pas  vârf- toc ,  impregnându-se  as t fe l  r i tmul  s incopat 
amfibrahic  descendent .  Măsura  es te  cea de 8/8 .  Este  prezent  însă  ş i  pasul 
schimbat .  Al  II- lea  motiv coregraf ic  ce este  cont inuat  cu pas pe t imp,  este 
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identic cu principalul  motiv coregrafic de la Învârti ta şchioapă  din Bazinul 
Meseș,  ce are la bază ăn dans ritmul sincopat asimetric5:  
 

       È È..   .. sau 

               È .  .    .. 

     
 
 
 
 

5  Zamfir, Dejeu, Ritmul sincopat asimetric în muzica și dansul tradițional românesc, Anuarul Institutului de 
Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, Serie Nouă, Tomul 23, 2012 pag. 249. 
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În  concluzie  acest  r i tm specif ic  românesc sau cel  puţ in  carpat ic 
demonstrează originea comună a dansurilor de mai sus cu dansul Breaza din 
Muntenia subcarpatică,  Acesta s-a făcut cunoscut şi  în Transilvania datori tă 
t ranshumanţei  ce  a  avut  loc  în  t recut ,  dar  mai  a les ,  cu r i tmul  exis tent  în 
refrenele colindelor,  genul cel  mai vechi din tradiţ ia românească.   

De remarcat  însă  că  dansul  Dubla deasă  d in  Ghimeş es te  cel  mai 
complex.  El  are  e lemente  c inet ice  a tâ t  de  la  Ca la  Breaza  (par tener i i  
prinzându-se de mâini lateral  şi  deplasându-se în cerc,  în sensul invers acelor 
de  ceasornic)  cât  ş i  de  la  Învâr t i ta  deasă  din  zona Huedin ( învâr t i r i le 
bi laterale)  şi  ceva pe deasupra:bătăi  ale bărbaţi lor  cu picioarele în pământ,  
acestea  din  urmă ţ inând de s t i lu l  moldovenesc.  Dar  însfârș i t  care  es te 
apartenența originară a acestor jocuri ,  care ar  f i  f i l iera lor,  apărând în zone 
extreme fără nici-o continuitate teri torială? Oricum apartenența morfologică 
a lor este foarte clară6: fie o veche legătură, astăzi,  întreruptă, fie o dezvoltare 
independentă  care  a  dus  întâmplător  la  acelaș i  rezul ta t  morfologic ,  f ie  un 
împrumut  recent .  Subl ini ind că  odinioară  români i  dansau pe melodi i le  de 
colindă am putea crede deci ,  că originea acestui  t ip de ri tm-ritmul sincopat 
amfibrahic descendent  să f ie în r i tmul din refrenele colindelor7.  
 
 
                                              
 

6 Ibidem, pag. 54.
7 Dejeu, Zamfir,  Caracterul dansant al unor colinde ( Metode si instrumente de cercetare etnologica – Stadiul 
actual si perspectivele de valorificare, Cluj - Napoca, Editura EFES, 2011, P. 511-518). 
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