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INTRODUCERE 

În general, în perioada de maturitate, orice violonist își pune câteva întrebări 

legate de instrumentul său. Ce este, de fapt, din punct de vedere tehnic și acustic 

vioara? Cum a apărut ea și cum s-a impus în muzică? Dar în România? Cum reușește 

ea după atâta timp să-și mențină un rol de lider între instrumentele muzicale? Cum 

putem analiza și identifica un instrument?  

În peisajul violonisticii românești actuale, încă se resimte o lipsă a 

materialelor științifice legate de răspunsurile la aceste întrebări, aspect care 

impune o necesitate a completării unor informații în această direcție, informații 

care, deocamdată, sunt insuficiente sau incomplete. Aceste aspecte ar trebui să 

limpezească un parcurs istoric, tehnic și repertorial într-un domeniu pe care, cu 

mândrie, am putea să-l prezentăm ca pe o avangardă a culturii muzicale 

românești și ca pe unul dintre cele mai valoroase exponate culturale naționale: 

școala națională de vioară. 

În ceea ce privește o parte a acestor răspunsuri, după cum am menționat mai 

devreme, învățământul muzical violonistic românesc se confruntă deocamdată cu o 

bază informațională insuficientă, atât din punct de vedere istoric, cât și repertorial. 

Sistemul nostru muzical mai cuprinde informații încă neactualizate, unele existente 

din perioada anilor ’50-’60, când cercetarea muzicală internațională de recuperare a 

fenomenului baroc și a începuturilor viorii era într-o fază incipientă, fără să pună un 

accent pe rolul viorii în muzică. Orientarea învățământului românesc de vioară a 

vizat orientarea cu precădere către segmentele stilistice care cuprindeau perioadele 

clasică, romantică, postromantică, modernă sau a școlii naționale muzicale de vioară 

românești – fără să trecem cu vederea aspectul legăturii ei cu vechiul sistemul 

sovietic de învățământ, sistem care viza în special noul, ideologii privind trecutul 

muzical baroc ca fiind asociat indirect altor orientări socio-politice. Acest aspect va 

genera un impact asupra repertoriului violoniștilor români, unul major: dacă în 

concertele sau recitalele sale George Enescu prezenta publicului aproape întotdeauna 

lucrări baroce, în timp, la noi, repertoriul baroc a ajuns să fie abordat ca o parte a 

unui repertoriu de formare a tinerilor violoniști, aceștia orientându-se,  ulterior, către 

marile lucrări pentru vioară postbaroce. Una din consecințe a fost că marii noștri 

violoniști- soliști nu au avut acces și nu cuprind în repertoriul lor suficiente lucrări 

de factură barocă. În consecință, nici publicul român nu a beneficiat suficient de 

aceste bijuterii ale muzicii. 

Repertoriul baroc violonistic românesc vizează cu precădere lucrările lui J.S. 

Bach: Sonatele și Partitele pentru vioară solo – și astăzi abordate ca fiind 

fundamentale pentru formarea unei gândiri muzicale arhitecturale și polifonice, sau 

cele două concerte de vioară. Trebuie amintit celebrul Album de sonate preclasice 

editat de prof. Manoliu, album care cuprinde lucrări de Leclair, Veracini, Tartini, 
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Haendel, Vivaldi, Vitalli etc., una din puținele reușite de la noi în editarea 

repertoriului baroc de sonate din perioada anilor 1960-1970. Ciclul Anotimpurile și 

alte câteva concerte ale lui Vivaldi sunt, de asemenea, prezente în viața muzicală 

românească. În ceea ce-l privește pe Corelli, avem o serie de sonate da chiesa și La 

Follia, lucrări poate perpetuate și prin prisma memoriei marelui G. Enescu. Dacă ne 

aplecăm puțin asupra lui Tartini, vom observa că repertoriul cel mai abordat cuprinde 

Variațiunile pe o temă de Corelli și cele două sonate Didona Abandonata și Trilul 

Diavolului. Dacă la noi Corelli și Vivaldi sunt mai cunoscuți și mai prezenți în arta 

violonisticii românești, Giusepe Tartini este încă un compozitor cvasinecunoscut, un 

creator menționat în general doar prin prisma lucrărilor mai sus amintite sau a 

sistemului de intonație bazat pe sunetul combinator.  

Chiar dacă toți violoniștii români parcurg în pregătirea lor principalii 

violoniști-compozitori ai Barocului italian, adică axa Corelli-Vivaldi-Tartini, acest 

parcurs nu vizează neapărat stilistica și interpretarea barocă, fiind mai mult o 

apropiere repertorială generală, facilitată uneori chiar de o accesibilitate mai mare 

din punct de vedere al tehnicii instrumentale. Cu siguranță, abordarea ulterioară a 

acestui repertoriu, într-o perioadă în care instrumentistul va deține alte cunoștințe 

stilistice și istorice, va avea o altă viziune mult mai apropiată de cea reală, chiar dacă 

abordarea interpretativă nu ar presupune o interpretare în maniera stilistică exactă, 

adică cea realizată de muzicienii specializați în cântatul baroc.  

În consecință, la noi, în aria informațională generală a viorii, este necesară o 

aprofundare și o actualizare a informațiilor și a repertoriului baroc; probabil chiar de 

alcătuire a unei baze de date mai complexe, care să vizeze mai multe segmente: 

istoric, stilistic și repertorial. În muzicologia internațională încă se efectuează 

cercetări, se descoperă și se analizează manuscrise și materiale de epocă, 

îmbunătățindu-se și augmentându-se constant lista repertoriului baroc de vioară. Cu 

toate că astăzi aceste informații se accesează cu facilitate, ar trebui luată în 

considerare și posibilitatea unor traduceri specializate a diverselor lucrări majore cu 

trimitere directă la vioară. Pentru editarea lucrărilor inedite ar fi necesar accesul 

specialiștilor români la bibliotecile care conțin o serie de manuscrise autentificate ca 

originale, tipăririle noilor lucrări pentru vioară fiind momentan condiționate de 

curatori sau de editori și, deocamdată, utilizate în cercuri restrânse. 

Din punctul meu de vedere, vioara este unul din factorii concreți și majori 

care au influențat cultura română: intrând în spațiul românesc cel mai probabil prin 

filiera Imperiului Austro-Ungar, ea va trece la Iași și la București; aproape 

concomitent, lăutarii români vor începe să înlocuiască treptat instrumentele de 

factură turcească, introducând vioara ca pe un instrument solistic, uneori egal ca 

importanță cu vocea. Practic, putem spune că, în România, din punct de vedere 

muzical, o desprindere de influențele orientale și o asociere mai directă cu aspectele 

cultural occidentale i se poate datora viorii.  

În ceea ce privește aspectele tehnice, cele de cunoaștere și de identificare a 

unei viori, trebuie să amintim că, deocamdată, Romania nu a reușit să dețină o rețea 

complexă de lutieri sau să creeze în școală un sistem de familiarizare concret în 

vederea identificării sau autentificării unei viori de către un violonist. Evident că 
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acest aspect, asociat cu o lipsă informațională, atât practică, cât și științifică, generată 

de lipsa unor materiale – cărți sau cataloage de instrumente –, pune în dificultate o 

analiză eficientă a unui instrument. Din fericire, astăzi, accesul lutierilor noștri în 

Europa a permis însușirea ultimelor tehnici de restaurare a instrumentelor, 

colaborarea directă cu atelierele de lutierie occidentale, precum și achiziționarea de 

cataloage sau diverse lucrări din domeniu. Cu toate acestea, cu excepția practicii 

directe, deocamdată, violoniștii români încă nu au cunoștințe tehnice suficiente 

pentru a identifica, măcar parțial, un instrument. Materialele de specialitate actuale 

existente sunt puține și nu sunt traduse.  

În ceea ce privește istoria apariției „reginei instrumentelor” în spațiul 

european, de asemenea, se cunosc prea puține lucruri la noi, atât ca formare propriu-

zisă, cât și ca răspândire a instrumentului în statele europene. Decalajul dintre 

România și spațiul cultural european occidental, definit practic ca perioada dintre 

anii 1680-1849 (anul definitivării viorii lui Gasparo da Salo și până la ocuparea 

Bucovinei – anul 1849), perioadă de maximă expansiune austro-ungară, va rămâne 

un mare impediment în dezvoltarea și integrarea muzicii culte românești în cultura 

europeană, decalaj care se mai resimte uneori chiar și astăzi. Tocmai această filieră 

a facilitat prezența instrumentelor de construcție germană sau austriacă, uneori chiar 

ungurești în spațiul autohton, instrumentele italiene întâlnite fiind mai degrabă o 

excepție, în general, în cazul familiilor care întrețineau legături cu spațiul italian.  

Un alt aspect încă nu foarte clarificat pentru violoniștii români este și acela 

al rolului fundamental al viorii în dezvoltarea muzicii instrumentale, rol preluat de 

la instrumentele de suflat sau cu claviatură. Maleabilitatea, sunetul și posibilitățile 

tehnice ale noului instrument cu arcuș evoluat din vechea familie a violelor va 

permite o popularizare a muzicii instrumentale la un nivel neatins până atunci. Pentru 

a putea înțelege mai bine vioara, consider că este necesar să trecem sumar în revistă 

apariția muzicii instrumentale, o istorie care mai prezintă încă o serie de neclarități sau 

ambiguități, dar cu o poveste care, la finalul ei, va impune instrumentul muzical ca un 

factor primordial în muzică, aceasta orientându-se spre noi deschideri de ordin melodic, 

tehnic sau artistic, transformând vechea muzică de factură renascentistă în ceea ce 

numim noi muzica de astăzi. 

Prezentarea lucrării 

Ca o îmbunățire a celor expuse mai sus, lucrarea mea va încerca să vizeze 

două aspecte – și anume, vioara în Barocul muzical italian, precum și importanța lui 

G. Tartini în violonistica universală. Lucrarea cuprinde trei capitole, structurate după 

cum urmează: 

Capitolul 1. Prezentare perioadă istorică Baroc 

1. Delimitare și definiție a curentului Baroc.

2. Parcurgerea sumară a perioadei italiene – cele 3 perioade: barocul

timpuriu (1580-1630), barocul mediu (1630-1680) şi barocul târziu (1680-1730). 

Școlile baroce muzicale italiene. Barocul timpuriu în Italia (1580-1630). Barocul 

Mediu în Italia (1630-1680). Opera venețiană. Muzica instrumentală. Școala de la 

Bologna. Sonata ansamblu și solo sonata. 
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Barocul Târziu în Italia. 

Muzica barocă în Franța. Contrapunctul luxuriant și stilul concerto în 
creația italiană. 

Barocul târziu şi stilul rococo francez. 

3. Barocul francez târziu, stilul galant-rococo, ultima formă de manifestare 

a Barocului – sinteză a curentului și generatoare a noului curent, cel clasic. 

4. Apariția și dezvoltarea genurilor muzicale în care va excela vioara. Sonata 

și concertul pentru vioară. 

Capitolul 2. Vioara în Baroc 
Este un capitol care cuprinde:  

1. Descrierea tehnică a instrumentului: construcție – tipuri de lemn, 

dimensiuni și tipuri de lac. 

2. Istoria apariției și evoluției viorii.  

3. Școlile de lutierie italiene. 

Capitolul 3. Tartini 

Este structurat în trei secțiuni – și anume, generalități, tratate și repertoriu. 

1. Generalități – prezentarea activității muzicale a lui Tartini, rolul său în 

evoluția arcușului, importanța creării uneia dintre primele școli de vioară de renume, 

afinitatea pentru Teoria Afectelor. 

2. Activitatea științifică. Preocupările sale în cercetările acustice.  

Organizarea și clasificarea ornamentației – tratatul de ornamentică. 

Studiile sale acustice referitoare la sunetul combinatoriu – cele două Tratate 

de armonie. 

3. Repertoriul componistic. 

Trecerea în revistă a creației sale pentru vioară. 

Concertele D45 și D96, și cele 4 sonate selectate – prezentare și analiză. 

Rolul lui Tartini în pedagogia viorii, aportul său în definirea genului de concert 

solo pentru vioară, influența sa în stilistica interpretativă a concertelor mozartiene. 

4. Materiale – anexate – pentru Capitolul 3. 

Giuseppe Tartini - Tratatul de Ornamentică, ediția franceză și traducerea  în 

limba română – lector univ. Dr. Mihai Ene, Universitatea din Craiova 

Giuseppe Tartini - Tratatul de armonie, an 1767 – ediția italiană și traducerea 

în limba română – drd. Carmen Făgețeanu, Universitatea din Craiova 

Leopold Mozart – Violinschule – limba engleză și traducerea în limba 

română – asistent univ, dr. Oana Băluică, Universitatea din Craiova. 

Giuseppe Tartini - Concertele D45 și D96 – editate computerizat – știmă 

vioară solo, partituri generale, știme orchestră – corzi și clavecin. 

Două C.D., afișele și programele de sală cu prezentarea la public a repertoriului 

tartinian: a celor două concerte și a celor patru sonate. 
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CAPITOLUL I. 

BAROCUL MUZICAL 

1.1. Barocul – configurarea și dezvoltarea unui curent muzical 

În cadrul teoriei artei, barocul este reiterat pe baza a două definiții majore: 

prima accepțiune tratează fenomenul baroc în termenii unui curent artistic stabil, ale 

cărui determinări spațio-temporale sunt clare și imuabile1, în timp ce a doua definiție 

îl plasează pe aceasta pe coordonatele unui stil atemporal, insistând pe opoziția față 

de clasicism. Se remarcă astfel o contrapondere constantă; într-o anumită epocă dată, 

tendințele și idealurile barocului se vor opune celor clasice. Mai mult, romantismul 

însuşi este văzut de anumiţi teoreticieni ca un epifenomen al barocului2, dat fiind 

faptul că eclectismul mișcării se pretează unor interpretări multiple și, mai ales din 

perspectivă artistică (picturală și muzicală) se interiorizează și se includ teorii și 

reprezentări ce provin, în mod evident, din cultura barocă; un exemplu în acest sens 

îl constituie apetența artiștilor pentru frumusețea ne-canonică, ce imprimă 

trăsăturilor note de originalitate conferite de un anumit detaliu imperfect sau de o 

certă asimetrie – de altfel, însuși termenul de „baroc”3 (provenit pe filieră iberică) 

desemnează tocmai un anumit tip de imperfecțiune care, conjugată cu originalitatea 

artistică se transformă într-o operă cu atât mai originală. În esență, se poate afirma 

că toate curentele artistice cu adevărat importante beneficiază de acest aport al 

disruptivității conferite de baroc – dihotomia haos/echilibru, jocul de lumini și 

umbre, dinamism și tocmai acest aspecte îi conferă o certă importanță în melanjul 

teoriilor și curentelor artistice, mai ales având în vedere și faptul că barocul a 

dominat, practic, timp de un secol continetul european, așa cum a remarcat foarte 

bine și Neagu Djuvara: „De-a lungul secolului al XVII-lea și al unei părți din secolul 

al XVIII-lea, barocul este rege (în privința sculpturii, trebuie să remarcăm că 

modelele antice de care artiștii Renașterii se atașaseră nu erau atât cele ale 

«marelui secol», secolul lui Pericle, cât cele ale epocii elenistice, ea însăși 

1 În acest sens, fiind definit în mod general ca un stil care succedă stilului renascentist. 
2 Cu toate acestea, există și negări vehemente ale acestei apropieri, cum este cea oferită de Jean Rousset: 

„eul baroc este o intimitate care se arată, eul romantic este un secret care se revelează în singurătate. 

Romantismul, al cărui întreg efort tinde să dezgolească și să izoleze rădăcinile secrete ale eului 

individual, este separat printr-un abis de baroc care reușește să decentreze omul și să-i deplaseze 

centrul de gravitate în jurul lui, spre multiplele-i euri pe care și le compune” (1976: p. 255-256). 
3 Inițial, utilizarea termenului nu a fost lipsită de ironie și un anumit ton peiorativ: derivat din termenul 

baroco, a fost utilizat începând cu Evul Mediu târziu pentru a desemna orice formă de „pedanterie 

grotescă”, iar faptul că era corelat cu un element mundan precum perlele orientale (asimetrice și 

neregulat sub aspect formal) nu îi conferea același aer de noblețe ca denumirile asociate altor curente, 

(Cuddon 1999: 77). 
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întrucâtva «barocă»)” (Djuvara 2012: p. 136).  

Dintr-o perspectivă strict istorică, barocul apare în Italia, în perioada de final 

a Renaşterii (în jurul anului 1600) şi se extinde repede în Europa şi chiar şi în Statele 

Unite (până în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea); afirmat în primă instanță în 

cadrul arhitecturii, curentul își extinde influența și asupra celorlalte domenii, de la 

pictură și muzică, până la dans și decorațiuni interioare. Utilizarea termenului va fi 

însă plasată sub auspiciile unei retorici peiorative o perioadă îndelungată: clasicii, 

adversari redutabili ai fenomenului baroc, îl resping din principiu, considerând 

curentul ca fiind impregnat de vulgaritate, barbar, lipsit de rafinament artistic, 

nefiind apreciat de clasele aristocratice, mai ales în peisajul artistic francez, unde 

clasicismul era curentul dominant (merită menționat că de aceeași istorie plină de 

variabile interpretative va avea parte și un alt curent – cel roccoco). Reevaluarea 

curentului va avea loc abia odată cu publicarea, în perioada interbelică, a celebrei lucrări 

a lui Eugenio d’Ors – Barocul, care va percepe întreaga istorie a artei ca pe o alternanță 

între clasic și baroc, conferindu-i celui din urmă valoarea unei idei-eveniment. 

Înainte de a ne ocupa de barocul muzical, considerăm necesară punctarea 

câtorva repere istorice şi teoretice privind originea4, semnificaţiile şi caracteristicile 

fundamentale ale barocului în celelalte arte. O astfel de incursiune este necesară în 

cazul oricărui curent artistic, dat fiind faptul că, transgresând limitele artei propriu-

zise, curentele artistice imprimă (și declanșează) mentalități, convingeri, stiluri de 

viață și transformări socio-culturale; asfel, remarca lui Umberto Eco cu privire la 

romantism poate fi aplicată cu justețe curentelor în general, mai ales dacă acestea se 

manifestă cu forță și denotă originalități depistabile din incipit, dacă formează, în 

cele din urmă, o moștenire artistică și culturală: „Romantismul este un termen care 

nu denumește atât o anumită perioadă istorică sau o mișcare artistică precisă, cât 

un ansamblu de caractere, atitudini și sentimente, ale căror particularități constau 

în natura lor specifică și mai ales în relațiile originale pe care le stabilesc” (Eco 

2005: p. 299). În aceeași măsură, barocul, mai ales prin complexitățile pe care le 

implică, nu poate fi redus eminamente la o perspectivă artistică și atât: după cum 

punctam anterior, el înglobează, ca orice alt sitl complex5, convingeri, atitudini și 

apetențe (personale și colective), astfel încât reducerea lui la un curent artistic ar 

antrena după sine pierderea unui element important în orice fel de discurs critic: 

contextul. În acest sens, Carl J. Friedrich punctează faptul că: „asemenea goticului, 

barocul își află originea într-o expresie a propriului estetic și, mai mult, înțelegerea 

                                                           
4 După cum am punctat anterior, situarea barocului este astăzi un element care nu mai comportă 

ambiguitate, însă disputele cu privire la etimologia termenului încă persistă, iar o istorie a acestuia nu 

a fost niciodată publicată, după cum remarcă René Wellek (1946: p.77). Mai mult, deși în cultura 

populară este încetățenită o singură explicație etimologică (a se vedea supra), anumiți critici au propus 

o multitudine de explicații cu privire la termenul în sine: astfel, New English Dictionary îi stabilește 

etimologia ca fiind spaniolă, nu portugheză (derivat din barrueco), iar Karl Borinski și Benedetto Croce 

propun alte interpretări ale etimologiei, susținând că este legat de „nomenclatura scolastică a 

silogismelor” (apud Wellek, op. cit., p. 77). 
5 Complexitatea barocului rezidă în primul rând în faptul că reiterează câteva probleme de sitiare și 

receptare, ce vor fi clarificate abia în secolul XX; chiar și atunci, vor exista anumite anumite disonanțe 

și incongruențe între multiplele voci critice. 
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lui depinde în mod categoric de înțelegerea întrecului peisaj economic și cultural: 

fără a înțelege implicațiile perioadei Contrareformei de după 1550, fără a înțelege 

faptul că atitudinile europene erau extrem de conflictuale în momentul configurării 

unui astfel de curent, fără o bună comprehensiune asupra renașterii sentimentului 

religios sau asupra vieților duse sub diverse tipuri de absolutism de la curțile 

europene, nu vom înțelege barocul și implicațiile sale” (1962: p. 41-43).  

Relația dintre apariția și dezvoltarea barocului și fenomenele sociale şi 

politice ale perioadei, mai ales cele religioase, precum Reforma şi Contrareforma este de 

o importanță majoră; tensiunea spirituală şi conflictele religioase dramatice din secolele

XVI-XVII nu aveau cum să nu afecteze conştiinţele unei lumi foarte legate de ideea de 

sacru. De aici, – o conştiinţă a crizei care se dezvoltă în această epocă şi care caută 

debuşee și reiterări în artă. Barocul este, în acest sens, şi o expresie a acestei crize, care 

vine în urma conştientizării eşecului idealului renascentist de unitate şi armonie şi care 

se caracterizează prin forme bizare şi luxuriante, cultul dinamismului şi libertăţii estetice, 

interesul acordat temei morţii, pendularea între senzualitate şi austeritate, între idealism 

şi picaresc, de unde şi setea de iluzie şi visare („La vida es sueño”, cum sintetizează 

perfect titlul piesei lui Calderón de la Barca) şi crearea motivului „lumii ca teatru”, 

ilustrat magistral de William Shakespeare. 

Contextul social și cultural din Europa Centrală are, de asemenea, o pondere 

foarte mare în configurarea și dezvoltarea barocului, așa cum evidențiază Eberhard 

Hempel: evenimentele din Boemia, care au culminat în cele din urmă cu Războiul 

de Treizeci de ani, eroica apărare a Vienei împotriva turcilor și eliberarea acesteia 

de armata germano-poloneză în 1683 au fost principalele cauze ale apariției stilului 

baroc; toate acestea au determinat o perioadă de introspecție și un sens al unității 

naționale, consituindu-se în elemente fertile apariției unui curent care privilegiază 

ornamentația bogată, dar și suplețea și grația simplității (Hempel 1965: p. 24). Astfel, 

după cum notează cu mare acuitate și empatie Jose Antonio Maravall, „barocul nu 

desemnează în mod abstract o perioadă artistică, nici măcar o perioadă anume în 

istoria ideilor. A afectat și, în aceeași măsură a aparținut întregului parcurs al 

istoriei sociale și fiecare studiu al subiectului, chiar dacă va deveni, în mod legitim, 

specializat, trebuie să se devoaleze, proiectându-se în întreaga sferă a culturii” 

(Maravall 1986: p.19). 

Epoca barocă ne-a lăsat moştenire numeroase capodopere artistice în toate 

domeniile artei, aşa cum sunt fabuloasele edificii ridicate de arhitecţi precum Sir 

Christopher Wren (Catedrala Sf. Paul din Londra), Sir John Vanbrugh sau Nicholas 

Hawksmoor (în Anglia), numeroase palate şi domuri în Germania, precum Palatul 

Ludwisburg sau Zwinger (Dresda), în Spania şi Italia (de la celebra „Fontana di 

Trevi” în Roma până la diverse biserici şi palate în Sicilia), în Austria, Polonia sau 

Rusia (Palatul Peterhof), dar şi în America de Sud, clădiri construite în timpul 

dominaţiei spaniole.  

În artele plastice, stilul baroc este impus iniţial de sculptorul Gian Lorenzo 

Bernini, căruia îi urmează figuri centrale în istoria picturii, precum Velázquez, 

Rembdrandt, Rubens, van Dyck, Caravaggio, Poussin sau Vermeer. Este adevărat 

însă că au existat țări și regiuni care s-au opus categoric mișcării baroce, deși, în mod 
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paradoxal, tocmai în astfel de țări se impun maeștii acestui tip de artă: după cum 

subliniază celebrul istoric al artei, E. H. Gombrich, „în cursul secolului al XVII-lea, 

burghezii olandezi nu au acceptat niciodată cu adevărat stilul baroc răspândit în 

toată Europa catolică. Chiar și în arhitectură, preferau o anumită sobrietate, o 

anumită rezervă” (Gombrich 2016: p.413). Cu toate acestea, Rembrandt, una dintre 

figurile-cheie ale curentului, provine tocmai din rândul unor astfel de ținuturi, iar 

tehnicile pe care le-a patentat (acvaforte, spre exemplu) i-au permis realizarea unor 

tablouri în care elementul barochizant conferă întregii piese frumusețe, melancolie 

și grație tocmai prin evidențierea neretușată a urâtului și asimetricului, cum este 

cazul tabloului intitulat Împăcarea lui David cu Absalon, realizat în 1642, despre 

care Gombrich remarcă: „Rembrandt era, asemenea lui Rafael și Velázquez, un 

maestru în arta de a reda strălucirea materialelor prețioase. Totuși, rareori folosea 

culori tari. La prima vedere, cea mai mare parte a tablourilor sale frapează printr-

o tonalitate destul de întunecată, unde domină nuanțele de maroniu. Dar aceste 

tonuri estompate accentuau și mai mult contrastul cu cele câteva  tușe în nuanțe 

deschise și strălucitoare” (op. cit., p. 424). 

În literatură, barocul este epoca lui Shakespeare şi Milton, în Anglia, a lui 

Cervantes, Calderón de la Barca şi Lope de Vega, în Spania, a teatrului ca gen major 

al perioadei. Spre deosebire de Franţa, unde „Marele Secol” este clasic, perioada 

elisabetană în Anglia şi „Marele Secol” în Spania sunt dominate de stilul baroc. 

Ideile epocii sunt infuzate de gândirea unor René Descartes, John Locke, Thomas 

Hobbes, Francis Bacon, Gottfried Wilhelm Leibniz, Baruch Spinoza, Isaac Newton 

şi Galileo Galilei. 

În această atmosferă apare şi se dezvoltă şi barocul muzical. Acesta se 

caracterizează prin melodie clară şi liniară, dezvoltarea tonalităţii moderne, 

specificarea precisă a instrumentaţiei şi virtuozitate interpretativă. Cinci sunt 

conceptele centrale în creaţia barocă şi ele se vor regăsi şi în muzică: spaţialitate, 

teatralitate, ornamentalitate, mişcare şi monumentalitate. Barocul muzical este 

împărţit, în mod convenţional, în trei perioade care, deşi sunt strict delimitate, nu 

sunt perfect distincte, suprapunându-se reciproc: barocul timpuriu (1580-1630), 

barocul mediu (1630-1680) şi barocul târziu (1680-1730). De altfel, nici între muzica 

Renaşterii şi barocul muzical nu se poate trasa o distincţie temporală foarte clară, aşa 

cum ne arată exemplul lui Monteverdi, care va scrie în paralel madrigale 

renascentiste şi opere baroce. 

Există însă distincții formale, de interpretare, care sunt relevate mai ales în 

opera lui Berardi, Miscelenea Musicale (1689), în care acesta afirmă: „vechii maeștri 

[ai Renașterii] se bazau pe un singur stil și o singură practică, cei moderni au trei 

stiluri, bisericesc, de cameră și teatral și două practici, prima și a doua” (apud. 

Bukofzer 1947: p. 4). În concepția lui Berardi și a profesorului său (Scacchi), 

diferența esențială între prima și a doua practică era conferită de relația dintre muzică 

și cuvânt; „în muzica renascentistă, armonia este stăpâna cuvântului, în cea barocă, 

cuvântul este stăpânul armoniei”. Conform criticului Manfred F. Bukofzer, profesor 

de muzică la Universitatea din California, această subtilă, dar importantă distincție 

trasează un aspect fundamental al muzicii baroce, expresia muzicală a textului sau 
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ceea ce era cunoscut, la vremea respectivă ca expressio verborum (Ibidem). Prin 

redarea unor sentimente și trăiri cu mijloace muzicale specifice, barocul este direct 

răspunzător de apariția operei, una dintre inovațiile extraordinare ale epocii; fără 

această dialectică, fără dorința profundă și originală de a reda sentimente puternice 

prin intermediul textului și a reproducerii sale muzicale, specifică barocului, opera, 

așa cum o știm și percepem astăzi, nu ar fi existat. După cum remarcă și Bukofzer, 

distincția dintre muzica renascentistă și cea barocă nu poate fi mai evidentă decât în 

acest caz: „ artistul renascentist vedea în muzică o formă de artă autonomă, supusă 

doar propriilor reguli. Artistul baroc vedea în muzică o formă de artă heteronomă, 

subordonată cuvintelor și care, prin utilizarea elementelor muzicale, avea ca ultim 

scop chiar transcenderea muzicii” (Bukofzer,p.8). 

Principalele inovaţii la nivel ideatic şi tehnic ale esteticii muzicale baroce 

pot fi considerate următoarele: revenirea la ideea monodiei din muzica antică 

grecească, apărută ca o reacţie la stilul polifonic vocal complex al Renaşterii; 

cristalizarea tonalităţii, cu cele două moduri, major şi minor, preluate din modurile 

gregoriene, prezentată mai întâi în lucrarea lui Henrik Glareanus în Dodekachordon 

(1547) şi reluată de Nicola Vicentino în Muzica antică redusă la practica modernă 

(1555); legile armoniei vor fi fundamentate de Gioseffo Zarlino în tratatele sale, Bazele 

armoniei (1558) şi Demonstraţiile armoniei (1571), şi vor fi sintetizate şi 

structurate mai apoi în lucrarea compozitorului francez Jean-Philippe Rameau 

Tratatul de armonie (1722).  

Temperarea sonoră, apărută la sfârşitul secolului al XVI-lea graţie 

organistului şi teoreticianului german Andreas Werckmeister - autor al lucrărilor 

Musicae mathematicae hodegus curiosus… (1686) şi Musicalische Temperatur 

(1691) - împarte octava în 12 semitonuri egale, generând o nouă convenţie unanim 

admisă ulterior – el va fi urmat de J.S. Bach care, în Clavecinul bine temperat –, va 

confirma creator posibilităţile tonale, cât şi cele temperate (enarmonice) ale 

clavecinului. Emanciparea genurilor instrumentale se realizează datorită dezvoltării 

construcţiei de instrumente, generând ansambluri camerale, orchestre de coarde sau 

orchestre mixte, dar şi creaţii dedicate acestor ansambluri sonore; apariţia Operei, va 

pune în prim-plan nu doar melodia acompaniată spre emanciparea omofoniei, dar şi 

muzica acompaniată de instrumente (cf, Dediu 2010: en passent). 

Trăsăturile stilistice ale Barocului, caracterizate prin grandios, festiv, 

ornamentaţie încărcată şi ostentativă, nu sunt întru totul specifice muzicii din epoca 

Barocului, întrucât în muzică ele nu sunt generale. Muzica prezintă aspecte stilistice 

care ţin de spiritul renascentist şi, în general, de noul climat artistic al timpului. Din 

punct de vedere stilistic, muzica Barocului va îmbogăţi mijloacele de expresie şi va 

adânci dramaturgia muzicală prin construcţii sonore mai ample. Dacă lanţul de fraze 

al genurilor renascentiste reprezintă o succesiune de instantanee cu imagini izolate, 

statice, într-o oarecare măsură, în genurile Barocului apar structuri care tind să redea 

viaţa în mişcare şi trăirile omului în desfăşurarea lor. În opoziţie cu ideea divină din 

muzica renascentistă, barocul tinde spre redarea raţională a pasiunilor, sentimentul 

decurgând din puterea de imaginare a muzicii.  

În 1649, René Descartes publică lucrarea Les Passions de l’âme, în care va 
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distinge şase pasiuni „primitive” fundamentale: mirarea, iubirea, ura, dorinţa, 

bucuria şi tristeţea, restul fiind considerate derivate ale acestora. Aceste pasiuni erau 

mai uşor de evidenţiat în muzica vocală, datorită forţei expresive a cuvântului, dar şi 

a gesticii cântăreţului. 

Spre sfârşitul barocului, apar corespondenţe între teoria afectelor şi muzica 

instrumentală. În creaţia de început destinată viorii (primii ani ai secolului al XVII-lea), 

se regăsesc numeroase referiri la „affetto”, „con affetto” sau „affettuoso” în titluri de 

lucrări, precum Affetti musicali (1617) a virtuozului şi compozitorului italian Biagio 

Marini. Această corespondenţă nu va ţine doar de domeniul sonor absolut, ci şi de 

dansurile din suite. Johann Mattheson, în Der vollkommene Capellmeister (1739) va 

asocia dansurile franceze prezente în baletele de curte cu titluri ca: Réjouissance, 

Allegresse, Joie etc. marcând în lucrări ideea bucuriei, iar Réjouissance va fi preluată 

ulterior şi în lucrările unor compozitori precum R. Keiser, S. Kusser, Haendel sau 

Bach. Pe lângă aceste tipuri de afecte analizate de J. Mattheson, mai pot fi întâlnite 

în perioada barocă şi referinţe surprinzăoare la alte afecte, precum cele din titlurile 

lui S. Scheidt, Paduan dolorosa şi Courante dolorosa sau ale lui F. Couperin, Les 

barricades mistérieuses. Abia la sfârşitul secolului XVIII, ideea tematică principală 

a unei forme muzicale instrumentale va căpăta caracteristici suficiente pentru 

determinarea conţinutului şi a afectului predominant în lucrarea respectivă. 

Spre finalul perioadei baroce, se vor cristaliza câteva stiluri autonome în 

interiorul marelui curent baroc.  

Stilul galant, la origine francez, este corelat cu anumite cercuri sociale 

aristocratice şi va fi caracterizat prin diferite rafinamente şi bizarerii, ce par să creeze 

o similitudine cu manierismul. El va fi privit ca un stil superficial, deoarece pare să 

pună accentul mai degrabă pe farmec, fineţe, transparenţă, decât pe soliditatea 

discursului artistic. Semnele distinctive ale muzicii galante, prezente şi în stilul 

sensibil, arată o dorinţă de distanţare de stilul grav polifonic (baroc), caracterizându-se 

prin eleganţa melodiei şi a ornamentelor, naturaleţea şi cantabilitatea discursului muzical 

sau schimbarea rapidă de afecte. 

 Prezent în perioada barocă după 1720, stilul sensibil este generat de 

intensificarea stilului galant, fiind versiunea germană a acestuia. Limbajul muzical 

va fi colorat de subiectivitate, emoţie, simplificat în sensul preferinţei pentru 

polaritatea bas-melodie şi nu pentru complexitatea polifonică. Rolul melodiei este 

acela de a atinge şi a emoţiona direct auditoriul. Stilul sensibil poate fi privit ca 

replica rococo-ului din arhitectură şi artele plastice. Aceste stiluri muzicale din 

cadrul barocului – sensibil, galant – se vor configura în cadrul clasicismului timpuriu 

(sau al preclasicismului). Telemann sau Vivaldi sunt compozitorii cei mai 

recunoscuţi pentru adoptarea unei direcţii îndreptate spre clasicism. 
Pentru întruchiparea afectului muzical baroc, compozitorii vor face apel la 

figuri muzicale retorice: J.N. Forkel (1788) va delimita retorica muzicală de 
gramatica muzicală, propunând ordonarea semantică pe principiul muzicii ca limbaj 
cu funcţie de comunicare, iar teoria figurilor va deveni generatorul structurilor de 
construcţie semantică. Prin prisma construcţiilor şi a categoriilor de formă, gen şi 
stil, retorica muzicală poate fi analizată ca o analogie între vorbire şi muzică. Forkel 
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va categorisi forma, genul şi stilul ca domenii ce vor cuprinde tehnicile de scriitură, 
tehnicile muzicale, ştiinţa perioadelor şi gramatica muzicală. Conform Enciclopediei 
Grove, figurile muzicale baroce cele mai întâlnite la compozitori se grupează în: 
figurile repetiţiei melodice, figuri bazate de imitaţie fugato, figuri formate prin 
structuri de disonanţă, figuri intervalice, hypothyposis şi figuri sonore formate prin 
adăugiri de pauze.  

În muzicologia românească s-a utilizat, în special în secolul trecut, termenul 
de preclasicism pentru întreaga perioadă dintre Renaştere şi Clasicism, trecându-se 
peste aspectul că preclasicismul este un fenomen de scurtă durată, la mijlocul 
secolului al XVIII-lea, când se tatonează noul stil muzical, clasicismul, ce va 
coexista în paralel cu barocul. 

1.2. Barocul timpuriu în Italia (1580-1630) 

Perioada de sfârşit a Renaşterii este una agitată şi confuză nu doar politic, ci 
şi artistic, controversele şi căutările unor noi formule, a unor noi forme de expresie 
fiind caracteristice epocilor de final de ciclu istoric şi de tranziţie către noi paradigme 
socio-culturale. Astfel, o serie de elemente în același timp similare și paradoxale 
coagulează această perioadă a barocului timpuriu, după cum a argumentat foarte bine 
Rosariu Villari în studiul său dedicat perioadei în cauză: „Coabitarea dintre 
tradiționalism și căutarea noului, dintre conservatorism și revoltă, dintre iubirea de 
adevăr și cultul disimulării, dintre înțelepciune și nebunie, dintre senzualism și 
misticism, dintre superstiție și rațiune, dintre austeritate și consumism, dintre 
afirmarea dreptului natural și exaltarea puterii absolute reprezintă un fenomen 
pentru care pot fi găsite exemple nenumărate în cultura și în realitatea lumii baroce” 
(Villari 2000: p. 9). Acest gen de direcții și schimbări de paradigme au afectat 
întregul edificiu mentalitar și artistic, iar muzica nu putea fi exclusă din această 
pleiadă de schimbări la nivel cultural; ca atare, și în muzică se încearcă impunerea 
unor noi tehnici, stiluri şi chiar concepte care să configureze noua realitate artistică 
aflată încă în bruion. 

Cele mai importante centre culturale sunt, de altfel, şi cele în care Renaşterea a înflorit 
cel mai puternic: Florenţa, Roma şi Veneţia. Trei sunt muzicienii care contribuie decisiv la 
trasarea direcţiilor muzicii viitoare: Giovanni Gabrieli, maestru de muzică bisericească, Claudio 
Monteverdi, probabil figura cea mai complexă şi mai reprezentativă a întregului baroc timpuriu 
şi Girolamo Alessandro Frescobaldi, denumit şi „maestrul claviaturilor”. 

Giovanni Gabrieli (1557-1612), format de unchiul său, Andrea, la Veneţia, 
devine la 27 de ani organist la San Marco. Înainte de această perioadă, se pare că 
Gabrielli a cântat la München, în serviciul lui Orlando di Lasso. Creaţia sa antumă 
se remarcă prin relativ puține lucrări, printre care Partea I a Simfoniei Sacre (1597) 
ce conţine creaţii vocale şi instrumentale pentru 6 pană la 16 voci. Mai importantă 
este creaţia sa postumă, publicată în 1615, ce cuprinde o schimbare de stil definitorie. 
În aceste opere scrise după 1600 – şi dintre care amintim Canzoni e Sonate (de la 3 
la 20 de voci) şi Relique Sacrorum Concertum, care conţine şi lucrări de H.L. Hassler 
– la acestea vom întâlni mai multe inovaţii: design-ul melodic, fluiditate ritmică,
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tensiuni melodice şi ritmice, înclinaţia către cuvânt. În acest sens, Gabrielli va 
sublinia cuvintele importante prin acorduri diminuate, aceste tipuri de acorduri fiind 
întâlnite ulterior şi la Frescobaldi şi Schütz (adevăratul discipol şi continuator al lui 
Gabrielli), elemente de o importanță primordială în această fază pretonală a 
barocului. Creaţia sa va conţine lucrări pentru voci şi ansambluri instrumentale 
alcătuite din viori, cornetti (trompete de lemn), tromboni, fagoturi și viole bas. 

Cele trei tipuri care guvernează muzica italiană a barocului timpuriu sunt: 
structura multifuncţională, variaţiunile extinse în privinţa procedurilor melodice şi 
polaritatea dintre bas şi vocile superioare (discant). Şi muzica instrumentală poate fi 
împărţită tot în trei mari categorii: muzica de dans, forme derivate din muzica vocală 
şi forme idiomatice instrumentale ale caracterului rapsodic în compoziţiile cu cantus 
firmus. În ceea ce priveşte muzica de dans, ea va cuprinde dansurile prezervate din 
Renaştere, cărora li se adaugă noi tipuri în secolul al XVII-lea. Deşi dansurile 
erau scrise pentru un anumit mediu, având o combinaţie liberă de instrumente cu 
coarde și arcuș, în special viori, erau prezente și ansamblurile de suflători  
(cornetti, flauti sau fagoti), instrumente cu claviatură, chitare sau lăută. Un set de 
variaţiuni de bas şi melodie, precum monicha, ruggiero şi tenori da Napoli, a 
fost denumit impropriu Partita, acest termen devenind ulterior, în barocul târziu, 
sinonim cu Suita. 

În esență, multitudinea de stiluri și genuri, eclectismul și variația muzicală 
traduc, așa cum subliniază cercetătoarea Wendy Heller, predispozițiile culturale ale 
epocii și trasează, în același timp, în mod subtil, un modus vivendi în care elementul 
muzical este la fel de revelator ca orice alt aspect: „Într-adevăr, este foarte ușor să 
ne lăsăm distrași de luxul și de spectacolul muzicii baroce și să uităm de 
complexitatea care stătea la baza acestor procese sociale și culturale. În fapt, 
muzica avea o importanță crucială: muzica putea confirma alianțe, putea distra 
diplomați, putea incita disensiuni politice, inspira soldați pe câmpul de luptă, 
funcționa ca intermediar între diferitele curente religioase. Cu toate acestea, însăși 
multiplicitatea stilurilor muzicale provoca dispute între cei care militau pentru 
schimbare și cei care preferau vechile stiluri și valorile tradiționale asociate 
acestora” (Heller 2014: p.19). 

Girolamo Frescobaldi (1583- 1643), organist la San Pietro, Roma, va 
cultiva vechile forme de improvizaţie pe Cantus firmus gregoriene. În colecţia 
liturgică intitulată Fiori musicali (1635), Frescobaldi propune o înclinare 
contrapunctică completă. El va transforma contrapunctul tradiţional, aplicându-i 
cromatismul, dar, în ciuda armoniilor bogate, prezenţa modulaţiilor va fi 
nesemnificativă6. Din punct de vedere formal, lucrarea sa cuprinde muzică de orgă 
în formă de Cantus firmus, toccate libere, ricercare şi capriciosi. Deşi nu va realiza 
în mod definitoriu distincţia clară între ricercare şi fantezie, Frescobaldi va continua 
tradiţia ricercarelor politematice în forme distincte, utilizând şi noi variante 
armonice. Indicaţia autorului „da cantar o sonar”, prezentă la ricercare, reliefează 
faptul că delimitarea vocal-instrumentală nu era foarte strictă, muzica putând fi 
executată de ansambluri camerale sau chiar de voci. 

                                                           
6 O ilustrare magistrală a contrapunctului acompaniat de cromatism va fi regăsită în Fantasia 

chromatica, a lui Sweelinck, supranumit un „Orfeu al Amsterdamului” în epocă. 
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Apariţia Sonatei reprezintă un alt moment definitoriu al perioadei barocului 
timpuriu, deoarece ea dezvoltă idiomul viorii, idiom mai bine adaptat polifonicului 
faţă de raportul melodie-continuo. În acest context, doar cornetul mai poate rivaliza 
cu noua revelaţie a muzicii, vioara. Denumirea de Sonată este o abreviere a expresiei 
canzon da sonar. Sonatele erau construite pe principiul dual-melodie-continuo, 
putând avea în componenţă una până la patru melodii instrumentale şi continuo. Ele 
se diferenţiau prin numărul de voci, în a due, a tre şi a quatro. Deoarece continuo 
era obligatoriu, sonatele a due vor primi şi denumirea de Solosonate, termen care şi-
a pierdut astăzi conotaţia. Din punct de vedere stilistic, sonata va fi determinată de 
două influenţe majore, cea a dansului şi a monodiei. 

Primele opere care poartă denumirea de Sonată sunt compuse de Marco 
Fabrizio Caroso (1581) şi de G. Gabrieli (1597), iar în ceea ce priveşte sonatele 
pentru vioară, abia la 1630 vom întâlni Sonata pentru o vioară şi continuo, care îi 
aparţine compozitorului şi violonistului G.B. Fontana (1589-1630), urmat de Farina, 
Frescobaldi, B. Marini ş.a. În ceea ce priveşte sonatele solo pentru vioară ale lui 
Farina, acesta va imprima un caracter virtuoz generat de folosirea pasajelor de game 
spectaculoase, utilizarea poziţiilor înalte, dar şi extraordinare asemănări între muzica 
vocală şi limbajul viorii. În ciuda absorbţiei elementelor monodice, stilul 
instrumental va cuprinde ritmuri continue în pasaje solo, contratimpi şi elemente 
specifice viorii: note duble, acorduri de trei sunete, tehnici de pizzicato sau col legno, 
precum şi folosirea armonicelor. În celebrele canzonas ale lui Frescobaldi, întâlnim 
chiar o sonată neobişnuită, în care partea scrisă a spinetei este independentă de 
continuo, suplinind vocea secundă. 

În Triosonată, virtuozitatea violonistică este reliefată într-un grad mai redus 
față de sonata solo, pentru că majoritatea lucrărilor sunt concepute în spiritul 
„concertato” – stil ce se caracterizează prin dialogul complementar cu modele 
ritmice exacte, în care basul participă cu rol augmentat. Triosonata se impune şi va 
deveni mediul clasic al muzicii de cameră baroce. Genul va fi definitivat de 
Salamone Rossi Ebreo în lucrarea Sinfonie e Galiarde (1607): alcătuirea trio-ului 
din duet de coarde de importanță egală devine un mod comun de practică, iar duetul 
poate include basul la coarde, trombon sau fagot, instrumente care vor dubla 
continuo doar punctat în cadenze. 

Sonatele pentru trei sau patru instrumente melodice şi continuo îşi vor dezvolta 
constant amplasamentul dualistic prin înlocuirea cu trio sau quartet alături de continuo. 
Acest gen de sonate vor fi publicate în culegerile compozitorilor Rossi, Fontana, Marini, 
Frescobaldi, Valentini etc. Aceşti compozitori vor transpune elementele concerto-ului 
într-o manieră extrem de bine realizată, reducând numărul de voci ale „cântecului 
veneţian”. Lucrările lor vor reprezenta un liant între ansamblul canzona (de cântec) şi 
concerto-ul propriu-zis al perioadei barocului târziu. 

Claudio Monteverdi7 (1567-1643) se va face cunoscut ca „prim cordar” şi 

7 Considerat un geniu încă din timpul vieții sale, Claudio Monteverdi era, într-adevăr, un spirit dominat 

de impulsul inovației, de teoretizare și de aplicarea cu rafinament a noilor descoperiri; în ceea ce 

privește opera, trebuie spus că L’Orfeo a fost considerată de criticii epocii ca prima operă deplină a 

genului. Cu toate acestea, după cum punctează cu acuitate și Wendy Heller, nu trebuie să uităm că în 

spatele tuturor acestor reușite și inovații pe plan muzical nu a stat doar talentul sau geniul vizionar, un 
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cântăreţ la Mantua (1590), urmându-i apoi lui Gabrieli la San Marco, Veneţia, în 
poziţia de maestru de cor. Monteverdi este primul compozitor în sens modern, care 
acordă o importanță primordială teoretizării ideilor creatoare şi care consideră că 
adevărata artă este cea care mai degrabă încalcă şi depăşeşte regulile statuate 
(convenţia estetică), decât să le respecte, dacă textul pus pe muzică o cere (în aceste 
detalii se întrevede, deci, caracterul său inovator). 

Prima contribuţie teoretică esenţială a lui Monteverdi se află în Prefaţa 
volumului al optulea de Madrigale (Madrigali guerrieri, et amorosi…). În această 
Prefaţă, Monteverdi clasifică manierele de compoziţie în funcţie de relaţia text-
muzică: prima pratica, pe care o descrie ca respectarea regulilor tradiţionale ale 
conducerii vocilor şi seconda pratica, unde sublinierea afectivă a textului în muzică 
impune o altă viziune asupra disonanţelor. Seconda practica va deveni una dintre 
legile noului gen – opera –, prin adăugarea dramaturgiei la vechile genuri vocale. 
Deocamdată, Monteverdi înţelege prin seconda pratica tratarea disonanţelor în 
scriitură contrapunctică şi plasarea lor în substratul armonic. 

O altă contribuţie majoră o va reprezenta propunerea unui nou stil în muzică, 
concitato, care va veni în completarea stilurilor specifice primei pratica: mole şi 
temperato. Astfel, viziunea muzicală a lui Monteverdi va cuprinde trei afecte 
principale: mole (calm, graţios, dulce), temperato (folosit în exprimarea modestiei şi 
umilinţei) şi concitato (agitat, asociat mâniei). Ele se vor cristaliza în 1638, înainte 
de apariţia lucrării lui R. Descartes, Les passions de l’âme (1649). Importanţa 
afectului în muzică, dramatizarea progresivă a madrigalului, noua tratare a 
disonanţelor, care va accentua legătura bas-sopran spre cristalizarea relaţiilor tonale 
pot fi văzute ca semne de legătură între madrigal şi operă la Monteverdi, dar şi între 
muzica renascentistă şi cea barocă în general. 

De asemenea, Monteverdi va contribui în mod fundamental la dezvoltarea 
Operei, prin acceptarea stilului rappresentativo, stil care este preluat de la Camerata 
florentină8, introducând ariile strofice, forme muzicale diverse, muzică de dans, 
duete camerale, madrigale şi interludii instrumentale. Acestea se vor regăsi în opera 
Orfeo (Mantua, 1607). 

 

                                                           
rol important l-au avut și rivalitățile colegiale, care au creat un climat al competiției și au pus bazele 

spiritului autodepășirii. În acest sens, susține autoarea, Monteverdi a fost influențat de setting-ul 

compus de Caccini pentru Euridice, în timp ce Cavalieri, în fața aprecierilor primite de Monteverdi, a 

susținut că opiniile critice erau cel puțin injuste, de vreme ce el nu primise suficient credit pentru 

realizările sale (Heller, op. cit., 27). 
8 Camerata florentină este creată la Florenţa, la sfârşitul secolului al XVI-lea, sub tutela contelui Bardi 

şi cuprinde intelectuali ce discută problemele estetice ale vremii şi prezintă lucrări literare şi audiţii 

muzicale. Din această grupare făceau parte Vincenzo Galilei, Giulio Caccini, Jacoppo Peri, Otavio 

Rinucini ş.a. Dialogo della musica antica e della moderna (1581) a lui Vincenzo Galilei afirmă 

superioritatea stilului monodic grecesc faţă de cel polifonic al Renaşterii. Galilei propune formula 

melodiei acompaniate pentru noua formulă scenică pastorală în muzică faţă de cântatul polifonic al 

personajelor, ce nu corespundea cu noţiunea de teatru cântat, generând căutări ce vor dura două decenii. 

Giulio Caccini, în culegerea sa de madrigale şi arii cu bas cifrat Le nuove musiche (1601-1602) va 

explica faptul că „noua muzică” trebuie să aibă melodie pentru voce solo, din care să se înţeleagă 

cuvintele şi să emoţioneze. El va cultiva noua declamaţie a textului în arii de operă, monologurile sale 

patetice determinând stile espresso, stil expresiv bine încadrat în stile nuovo – rappresentativo. 
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Prima reprezentare a unei opere pe baza unui text dat are loc la Florenţa în 
1597. Este vorba despre Dafne, compusă de J. Perri şi pe libretul lui Rinuccini. Tot 
lui Perri îi datorăm şi opera Euridice (1600). Scrise în stil rappresentativo, ele sunt 
primele dramma in musica. Acestea sunt inspirate din tragedia antică greacă. Tot în 
anul 1600 are loc la Roma o „reprezentaţie sacră” numită Anima e corpo, de 
Cavalieri, ce cuprinde recitative secco, precum şi numeroase coruri scrise în modul 
acordic, stil total diferit faţă de opera florentină. 

După apariţia operei în nordul Italiei, cel mai important centru al ei va deveni 
Roma, după 1620. Aceste opere timpurii se pot clasifica în trei tipuri distincte: opere 
recitative florentine, opere chorus romane şi opere solo veneţiene. 

Opera veneţiană deschide primul „teatru de operă” în 1637. Datorită 
compozitorilor romani Manelli şi Ferrari, în faza iniţială domina stilul operei romane 
– operă decorativă dominată de coruri –, dar, cu timpul, se va îndrepta către opera
solo. La această schimbare va contribui şi Monteverdi, prin operele sale pierdute, 
ajungându-se la stilul recitativ întrerupt de secţiuni cantabile. Astfel se marchează 
diviziunea dintre arie şi recitativ, ce va duce ulterior la dezvoltarea stilului bel canto. 

1.3. Tradiția și progresul în muzica sacră 

Criza muzicii sacre este marcată de lupta între tradiţie şi progres. Stile antico şi 
stile moderno vor duce la implementarea stilului viguros şi afectiv în liturghii, generând un 
straniu contrast cu obiectivele oficiale ale liturghiilor. 

În acest sens, se pot decela cinci stiluri distincte ale muzicii sacre: 
1) Stilul monodic. Liturghiile monodice vor deveni o obişnuinţă, Alessandro

Grandi fiind cel ce contribuie crearea motetului monodic, precum şi a cantatei sacre 
solo. Acestuia i-au urmat exemplul şi alţi compozitori, precum Turini, Pace, Donati 
sau Saracini, toți fiind influenţaţi în aceeaşi măsură de Monteverdi sau de caracterul 
monodiei florentine. 

2) Câteva voci concertato – cu sau fără instrumente – rămâne una dintre
formele favorite ale muzicii sacre. Atât cantata catolică, cât și cantata antică vor 
căpăta forme flexibile, chiar structuri de rondo, la care se adaugă şi ritornelli 
instrumentale. Stilul se va caracteriza, deci, prin lucrări deschise sau concertato, 
interacţionat cu voci, fie că e vorba de duete sau trio de cameră, dialoguri sau cantate. 

3) Mai multe voci sau Marele Concertato, în care va dispărea tratarea cantus
firmus-ului. 

4) Colosul baroc, ce va reprezenta concesia Romei în fața tendințelor moderne.
5) Stile antico, în care lucrările lui Giovanni da Palestrina şi Orlando di

Lasso sunt retipărite, îmbogăţite cu continuo. Alte lucrări, cum ar fi Missa Papae 
Marcelli, suferă diverse aranjamente. Miserere, aparţinând stilului declamativ a lui 
Allegri pentru cor dublu va fi păstrată în siguranţă în Capela Sixtină. Foarte populară 
în timpul Renaşterii, aceasta va păstra asupra auditoriului un efect magic, nu neapărat 
datorită compoziţiei, cât a modificărilor şi retușurilor care i s-au adus, obicei 
perpetuat până în vremea lui Mozart, care le-a rescris din memorie.  
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1.4. Barocul Mediu în Italia (1630-1680) 

Apariția stilului bel canto va reprezenta una dintre cele mai importante 

contribuţii în dezvoltarea muzicii baroce, pentru că, deşi nu generează o multitudine 

de forme muzicale, va contribui la transformarea celor deja utilizate în noul concept 

de melodie şi armonie. El este alcătuit din muzica pe care o găsim în cantate, oratorii 

şi opere şi am putea spune că reprezintă reacţia muzicienilor faţă de „dictatura 

poeziei”. Melodia bel canto este mai rafinată, dar şi mai puţin ostentativ afectivă 

decât cea din monodie, fluiditatea ei fiind generată de tratamentul ritmic care va 

renunţa la motivele contrastante în favoarea unui continuum ritm ternar. Organizarea 

melodiei se va realiza pe tipare stilizate de dans, în special pe cele din Sarabande 

sau Courante, liniile melodice fiind scurte şi delimitate de cadenţe şi cu anticipări 

stereotipe ale notei finale. 

Insistenţa asupra triadei armonice simple IV –V - I sau II – V - I va genera 

un recitativ restrâns, mai puţin afectiv, precum şi dezvoltarea acestuia către 

recitativul secco – parlando recitativ. Pentru pasajele de înaltă afecţiune se va folosi 

arioso. Diferenţierea recitativelor de arioso sau aria au permis compozitorilor să 

utilizeze cele trei stiluri – epic, dramatic şi liric – doar în scopuri ornamentale. 

În barocul timpuriu venețian, cantata era o compoziţie vocală în formă de 

variaţiuni strofice, acompaniată de un bas recurent. Dacă ne referim la prima 

generație, cei mai reprezentativi compozitori ai genului au fost Luigi Rossi (1598-

1653) şi Giacomo Carissimi (1605-1674). 

Prin calitatea stilului său – melodic şi concis –, Carissimi a obţinut o 

continuitate a liniei melodice, neîmpiedicată de încărcătura textului. În 

complexitatea lor armonică, cantatele şi duetele sale camerale se diferenţiază de 

categoria de oratorii. Salturile intervalice melodice sunt integrate în armonie, 

folosind cu precădere un model cadențial denumit ulterior în mod eronat cadenza 

napoletana. Astăzi, ştim că această înlănţuire armonică poate fi găsită la aproape toţi 

compozitorii barocului mediu. Cea de-a doua generaţie de compozitori de cantate îi 

cuprinde pe Antonio Cesti (discipol al lui Carissimi), Giovanni Batista Mazzaferrata 

şi Alessandro Stradella. 

Lucrările sacre non-liturgice, ale căror subiecte biblice erau prezentate în 

formă de recitative, arioso, aria, ansambluri şi coruri au primit numele de oratorii. 

Întâlnim două tipuri de oratorii: oratorio volgare, mai popular, şi oratoriul Latin, 

mai aristocratic. Ambele au însă acelaşi efect dramatic şi popular la reprezentaţii. 

Cei mai importanţi compozitori ai perioadei sunt Giacomo Carissimi, Ottavio 

Durante, Vittori şi Domenico Mazzochi. 

Oratoriile au fost compuse şi cântate în special la Modena şi Bologna, 

depăşind Florenţa şi Roma. Deşi Veneţia nu a participat direct, cu reprezentaţii 

locale, compozitorii veneţieni vor scrie oratorii pentru alte curţi regale din afara 

spaţiului italic, precum Viena sau München. 

Şcoala italiană îi cuprinde pe Ferrari - fondatorul operei veneţiene, pe 

Maurizio Cazzati, Tomaso Vitali cel Bătrân, Arresti degli Antanni, Carlo Legrenzi 

şi Alessandro Stradella. 



23 

Oratoriile romane (Vittori, Luigi Rossi, Pasquini, Foggia) nu se vor ridica la 

nivelul artistic al celor din nord, doar în ultima perioadă a barocului târziu 

recăpătându-şi locul central. 

Oratoriul italian în Germania va fi dependent de maeştrii veneţieni sau de 

alţi compozitori italieni, ce vor deţine poziţii permanente în Viena şi München. 

Această dominaţie a şcolii italiene începe la Viena cu Antonio Bertali (m. 1665), 

Giovanni Felice Sances, Pietro Ziani  (m. 1711), Giovanni Battista Pederzuoli şi 

Antonio Draghi (m. 1700). 

Dezvoltarea şcolii veneţiene de Operă i se datorează lui Francesco Cavalli, 

succesorul lui Monteverdi la San Marco şi compozitorul a 42 de opere. Odată cu 

Didona (1641), Cavalli stabileşte opera bel canto autonomă, cu un succes fără 

precedent, depăşind faima lui Monteverdi9. Notabilă rămâne opera Ercole amante 

(Paris, 1662), scrisă pentru Ludovic al XIV-lea, operă în care sunt inserate interludii 

de J.B. Lully. 

Antonio Cesti  (1623-1669) va fi primul compozitor a cărui operă, La 

Dori  (Florenţa, 1661), se va cânta în toată Italia. El va înregistra primele 

succese la Veneţia cu Orontea şi Cesare amante  (1651). Opera Pomo d’oro 

(1666) va fi cântată la Viena. 

Experienţa şi acumulările în materie de operă ale lui Cesti şi Cavalli vor fi 

fundamentate şi extinse de generaţia următoare de compozitori veneţieni: Pietro 

Ziani, Pier Agostini, Antonio Boretti şi Antonio Sartorio, precum şi cei trei maeştri 

remarcabili ai perioadei: Giovanni Legrenzi, Antonio Stradella şi Carlo Pallavicino. 

Giovanni Legrenzi (cca.1626-1690), devine cel mai mare maestru al 

recitativelor de până în acel moment. El va înlocui cadenţele florentine cu cele de tip 

secco, cadenţe care alunecă spre treapta a IV-a neacompaniate şi continuate de 

înlănţuirea tipică V-I  a continuo-ului. 

Alessandro Stradella (1643-1683), din opera căruia amintim La Forza al 

Amore Paterno (1681) şi Il Trespolo Tutore va utiliza tensiuni melodice pasionale, 

care prin patosul şi avântul lor ne amintesc de stilul pompos haendelian. Ostinatele 

sale instrumentale prin modulaţiile lor conferă un spectru amplu armonic. 

9 După cum argumentează și cei doi autori ai unei excelente monografii dedicate istoricului operei și 

figurii impresarului în Veneția de la mijlocul secolului al XVII-lea – Beth și Jonathan Glixon, succesul 

lui Cavalli se datorează și capacității sale extraordinare de a negocia cu impresarii, iar, printre aceștia, 

cea mai notabilă figură a perioadei este Giovanni Faustini, cu care Cavalli va colabora o lungă perioadă 

de timp; după cum evidențiază cei doi, Cavalli avea anumite exigențe clare atunci când semna 

contractele, iar plățile erau efectuate întotdeauna conform dorinței personale, tocmai pentru că nutrea 

un anumit grad de neîncredere față de impresari. Pentru a se asigura că reprezentațiile sale decurg 

conform planurilor, Cavalli urmărea fiecare aspect al contractului punctual, astfel încât devenise 

cunoscut în epocă pentru obiceiurile și exigențele sale. Astfel, în ceea ce privea punctele din contract 

care se refereau la serviciile sale nocturne, istoricii punctează că o a doua mențiune a contractului lui 

Cavalli se referă la salariul său «de noapte» și la cerința expresă de a corobora această obligație cu 

prezența cântărețului Armato Riminuzzi, care va fi integrat în toate aceste reprezentații. Riminuzzi, un 

tânăr castrato  (și probabil discipol al lui Cavalli), va cânta la Capella di S. Marco, unde era angajat și 

Cavalli. De fiecare dată când va fi pusă în scenă opera, Signor Cavalli trebuie să fie prezent pentru a 

cânta alături de Signor Armato da Rimini, pentru al căror serviciu vor fi recompensați cu 9 scudi de 

argint,  (cf. Glixon B. & Glixon J. 2006: p.154). 
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Carlo Pallavicino (cca. 1640-1688), este cel care, prin Messalina (1680), 

utilizând stilul concerto instrumental, va declanşa tranziţia către barocul târziu. 

Creaţia sa, Gerusalemme liberata (Dresda, 1687), reprezintă continuarea tendinţelor 

de extindere ale operei, dar şi introducerea aşa-ziselor songhits, cântece compuse de 

amatori, dar de mare popularitate, prelucrate cu diverse elemente melodice din 

canzonetta sau aria de curte, ritmuri „flecare” sau bas ritmic, activ. 

 

1.5. Muzica instrumentală. Școala de la Bologna 

În barocul mediu, marele aplomb luat de instrumentele cu claviatură în 

barocul timpuriu pare să intre într-o fază de acumulare tacită. Cele mai importante 

contribuții le vor aparţine lui Michelangelo Rossi, elevul lui Frescobaldi, ce se va 

apleca şi mai mult asupra stilului armonic şi lui Bernardo Pasquini, care va dezvolta 

prin toccatele sale virtuozitatea tehnică. Lucrările sale din ultima perioadă trădează, 

prin bogăţia tonală, tendinţa către barocul târziu. Contribuția sa principală a fost 

transferul Sonatei pentru vioară la clavecin (harpsicord). Va cultiva variaţiunile 

tehnice ale lui Frescobaldi, dar scrie şi propriile „ricercari” – un tip de fugi 

monotematice, care se apropie tot mai mult de spectrul armonic tonal. 

În această perioadă, muzica de cameră va înflori la Modena, Bologna şi Veneţia. 

Între aceste şcoli vor apărea diferenţe între muzicile de dans sau între direcţiile texturilor 

contrapunctice, diferenţieri realizate în mod intenționat de compozitori. 

Şcoala de la Modena va cuprinde compozitori ca: Ucelini, capelmaistru 

la Modena din anul 1654, ce se va concentra pe virtuozitatea violonistică, 

dezvoltând tehnica mâinii stângi până în poziţia a VI-a; Colombi, cel ce va folosi 

canzone pe mai multe voci, în solo sau trio sonate constituite din patru mişcări 

de tipul da chiesa; S. Maria Bonocini, compozitor şi teoretician prolific, autor al 

unor sonate da camera; şi, în fine, Stradella, autor ale cărui sonate combină o 

tehnică moderată cu măiestria contrapunctică. 

Influenţată de avântul operei, muzica de cameră veneţiană va avea ca 

model favorit Opera ouverture, care va consta în câteva părţi scurte şi acut 

contrastante cu puţină polifonie, cântate în general de trei viori prin încrucişare 

de voci. De aici reţinem colecţia de Sonate a lui Guerreri (publicată la Milano) 

şi Trio sau quartet sonate, scrise de Legrenzi şi Pietro Ziani, sonate tip da chiesa, 

structurate în general în cinci sau mai puţine părţi, în care fiecare parte putea fi 

dezvoltată şi extinsă spre o mişcare de sine stătătoare. 

La Bologna, la Basilica San Petronio, renumită pentru serviciile sale 

muzicale, va fi o cerinţă foarte mare de repertoriu de sonate da chiesa, această 

necesitate generând cel mai mare centru de repertoriu şi şcoală violonistică. Maurizio 

Cazzati va fi primul director muzical al şcolii  (1657). Abilitatea sa constă în 

utilizarea tiparelor ritmice cu auftakt lung, dar elementele contrapunctice vor 

predomina în special în prima parte a sonatelor. Profesor eminent, el îi va forma pe 

Giovanni Battista Vitali, Giovanni Battista Mazzaferrata (Ferrara), Lodovico Grossi 

(Mantua) şi pe violoncelistul Gabrielli degli Antoni. 
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Giovanni Battista Vitali  (1632-1692), îşi va proba măiestria violonistică 

prin temele sale inspirate de limbajul viorii, caracterul energetic al muzicii va fi 

destinat să capete o nouă semnificaţie în stilul concerto, tendinţă care va sta la 

originea inspiraţiei tuturor compozitorilor bolognezi din barocul târziu. Lucrările 

sale se disting printr-o reîntoarcere triumfătoare la contrapunctul instrumental, 

sonatele de tip da chiesa cuprinzând patru sau cinci părţi lente şi rapide în 

alternanţă. Compozitorul va publica Artificii musicali (1689) cu scopul instruirii 

şi edificării contrapunctice şi ale canonului, o colecţie ce atestă interesul real 

pentru problemele misticei ars combinatoria.  

1.6. Barocul Târziu în Italia. 

1.6.1. Contrapunctul luxuriant și stilul concerto 

După experimentele pretonale din perioada barocului timpuriu şi utilizarea 

tonalităţilor „rudimentare” din barocul mediu, definitivarea tonalităţii în Italia 

(1680) va fi punctul decisiv în istoria armoniei şi ea va coincide cu începuturile 

barocului târziu. 

Deşi codificată şi sistematizată de Rameau în Tratatul de armonie  (1722)10, 

ea s-a manifestat în aceeaşi perioadă atât în opera italiană, cât şi în muzica 

instrumentală a şcolii bologneze. Acest sistem va stabili o serie de relaţii acordice 

între un centru tonal  (de mod major sau minor) şi alte triade pe scara diatonică. 

Consolidarea tonalităţii îi va influența sub toate aspectele pe toţi compozitorii. 

Întrepătrunderea armoniei şi contrapunctului va începe cu Arcangelo Corelli 

şi va culmina cu J. S. Bach. Melodiile vor evolua condiţionate şi dependente de 

acompaniamentul armonic, proces care va culmina cu omofonia şcolii de la 

Mannheim. Contrapunctul luxuriant şi omofonia continuă vor reprezenta polii opuşi 

în structura barocului târziu. Omofonia continuă îşi are originile în stilul concerto. 

Ea trebuie privită drept cea mai importantă inovaţie a barocului târziu, deoarece se 

va impune nu doar asupra concerto-ului, ci şi asupra tuturor formelor muzicii, atât 

instrumentale, cât şi vocale. Stilul concerto realizează idealul instrumental strict al 

muzicii abstracte sau „absolute”. 

Deşi concertul ca formă este eminamente o creaţie a barocului târziu, 

anumite elemente pot fi găsite în forme izolate mult mai devreme. El va prelua 

contrastele tutti-solo din stilul concertato  (Gabrieli, din Şcoala veneţiană), precum 

şi elementele preluate de la compozitorii francezi: disciplina de orchestră şi 

episoadele de solo-trio  (Lully – Chacone). 

10 Tratatul lui Rameau îmbină cunoștințele sale logice și matematice cu domeniul muzical și este, în acest 

sens, una dintre cele mai importante teoretizări ale aspectului armoniei; deși, la vremea redactării Tratatului, 

Rameau nu descoperise încă investigațiile acustice ale lui Joseph Sauveur, citise, în schimb, Compendium 

Musicae  (al lui Descartes). Totuși, până în 1726, când va publica Nouveau système, va fi deja familiarizat cu 

lucrările lui Sauveur și își va revizui unele dintre principiile exprimate în celebrul Tratat. 
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Cele trei figuri centrale cărora le datorăm primele concerte sunt Corelli, 

Torelli şi Vivaldi. De asemenea, trebuie menţionat şi grupul „conservatorilor”, 

continuatorii concerto da chiesa: Albicastro, Albinoni, Bonparti, Al. Scarlatti, căruia 

i se „opune” grupul „ progresiştilor inovatori”, alcătuit în general din compozitori 

veneţieni emulaţi de stilul lui Vivaldi: Dall’Abaco, Gasparini, Manfredini, Marcello, 

Tessarini şi G. Valentini. 

Arcangelo Corelli  (1652-1713), realizează introducerea întregului sistem tonal 

în câmpul muzicii instrumentale. Deşi compozitorul aparţine şcolii bologneze prin 

virtuozitate şi pregătire, el îşi desfăşoară activitatea la Roma. Corelli împarte orchestra 

în două grupuri: tutti  (concerto grosso) şi solo  (concertino). De asemenea, delimitează 

concerto da chiesa de concerto da camera, specificând încă de la început această 

diferenţă. Concertele da chiesa se cântau înainte, după sau chiar în timpul serviciilor 

religioase. Tot el introduce disciplina orchestrală franceză în muzica italiană. 

Confirmată şi în Testamentul lui Geminiani, influenţa muzicii lui Lully se 

observă în creaţiile corelliene. 

Giuseppe Torelli  (1658- 1709), compozitor și violonist, face şi el parte tot 

din şcoala de la Bologna şi activează la San Petronio. Contribuţia sa remarcabilă 

asupra concerto-ului constă în definitivarea stilului concerto, precum şi în stabilirea 

formei concertului baroc. De asemenea, este primul care face diferenţa între simfonie 

şi concert, în 1692, publicând Opusul 5, Sinfonie a tre e concerti a quattro, care pot 

fi clasificate drept concerte „orchestrale”, un fel de concert baroc ce face concesii 

concerto-ului grosso şi solo concerto. Concertele grossi se caracterizează prin 

maniera – preluată de la Corelli – în care vioara I preia conducerea muzicală. Aceste 

două concerte, orchestral şi grosso, vor netezi calea apariţiei concertului solo. 

Diferenţierea muzicală dintre orchestră şi solo a fost decisivă pentru apariţia formei 

de concert – parte în formă de ritornello – denumit datorită deselor întoarceri la ideea 

de tutti în ritornello. Odată definitivată, forma de ritornello va fi transferată înapoi 

către concerto grosso. 

Cu Torelli, stilul concerto capătă caracteristici clasice şi se cristalizează în 

manieră tipic cu folosirea structurilor ritmice cu auftakt, ritmuri impetuoase 

conducătoare, teme triadice bine ancorate armonic în relaţiile I-V-I, evidenţiate la 

începutul ritornello. După moartea lui Corelli, centrul de creaţie al stilului concerto 

se va muta la Veneţia.  

Antonio Vivaldi (1678-1741), este cel mai important compozitor venețian. 

Concertele grossi vor reprezenta o evoluţie a solo concerto-ului bolognez. Apare grupul 

flexibil de solişti independenţi denumit Concertino. Concertele duble, triple sau 

cvadruple ale lui Vivaldi sunt la jumătatea distanţei dintre concerto grosso şi solo 

concerto. Aria concertelor cuprinde solo concerto pentru violină sau flaut sau concerte 

grossi cu ansamblu de suflători. 

Vivaldi publică colecţii de concerte precum: L’Estro armonico, La 

Stravaganza sau Il Cimento dell’armonia e dell’invenzione (ultima cuprinzând 

deja lucrări programatice: Furtuna, Vânătoarea, Plăcerea sau ciclul 

Anotimpurilor). Tehnica violonistică este de departe superioară predecesorilor 

săi. Vivaldi va utiliza întreaga gamă de arpegii, totalitatea registrului viorii, 



27 

„bariolaje” – tehnici de dreapta şi pasaje de game extinse. De asemenea, va creşte 

numărul tutti-urilor către cinci şi va accentua în continuare ideea de tutti prin 

separarea clară în fracţiuni intercalate cu secţiunile solo – tehnică perfecţionată 

de Bach după Vivaldi. Lucrările sale au o formă standardizată de trei părţi, 

câteodată, în mod excepţional, cu o introducere lentă. 

Maniera prezentării tematice a părţilor solo ale acestor concerte se va face 

prin trei metode: figuraţie virtuoso, nereluată la temă în tutti (Torelli, Albinoni), 

figuraţie solo şi extinderea ideii de tutti (Vivaldi) şi ideea solo distinctă în formă de 

ritornello, care pare să anticipeze ideea de contrast tematic, precursoare a ideii tematice 

clasice. Generaţia tânără, din care fac parte Francesco Geminiani, Pietro Locatelli, 

Giuseppe Tartini, realizează numeroase concerte solo tributare stilului galant care 

setează şi încheie epoca barocă. 

Francesco Geminiani, (1687 - 1762), elev al lui Corelli şi Scarlatti, este un 

compozitor conservator. El va dezvolta trioul concertino către cvartetul complet de 

coarde, prin adăugarea violei. De asemenea, el este autorul tratatului Arta cântatului 

la vioară (1751), publicat la Londra, şi care rezumă cel mai bine tehnica de 

interpretare la vioară din secolul al XVIII-lea. 

Pietro Locatelli, (1695 – 1764), elev al lui Corelli, va transforma concertul 

modern într-o manieră personală strălucitoare, printr-o tehnică uluitoare. Problemele 

tehnice ale capricci-ilor sale cu cadenţe opţionale pentru solo concerto au fost cu 

greu depăşite de contemporani, ba chiar şi de compozitorii perioadei clasice. 

1.7. Sonata ansamblu și solo sonata 

Bolognezii rămân în avangardă şi în domeniul muzicii de cameră. Pe lângă 

Corelli, Giovanni Batista Bassanni (1647-1716), este cel mai reprezentativ 

compozitor al acestui gen. Lui i adaugă Giuseppe Aldrovandini, Giuseppe Alberti, 

Pietro degli Antoni şi Tomaso Vitali. 

Alţi autori italieni creatori de sonate sunt Joseph dall’Abaco, Thomaso 

Albinoni, Francesco Antonio Bonporti, Antonio Caldara, Carlo Marini,  Francesco 

Maria Veracini şi  Antonio Vivaldi. 

Lucrările lui Corelli sunt fundamentale în dezvoltarea muzicii de cameră, ca 

şi în muzica orchestrală. Cele camerale cuprind patru seturi de trio sonate împărţite 

egal în sonate da chiesa (op. 1, 1681, şi op. 3, 1689) şi sonate de cameră (op. 2 şi op. 

4), dar şi un set de sonate solo (op. 5, 1707), fiecare set cuprinzând douăsprezece 

sonate. În sonatele da chiesa (cu organo continuo) stabilizează forma de patru părţi 

(lent-repede-lent-repede), în care vom întâlni două viori imitative însoţite de un bas 

în mişcare. Părţile rapide (PII) încep cu un subiect de fugă însoţit de un scurt 

contrasubiect dublu contrapunctat. Părţile III şi IV sunt tributare dansurilor şi vom 

întâlni Sarabande şi Gigue stilizate, marcând pătrunderea tiparelor dansurilor în 

Sonatele da chiesa. 

Sonatele de cameră (cu clavecin continuo) încep cu un preludiu (ce mai 

păstrează influenţele da chiesa) continuat de două sau trei dansuri scrise în 
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omofonie continuă, dar nu fără uşoare trimiteri contrapunctice. Ele vor fi egal 

împărţite, ca şi trio sonatele, în sonate de cameră şi sonate da chiesa. Pentru toţi 

compozitorii şcolii de la Bologna, virtuozitatea nu a reprezentat un scop în sine. 

Cele mai mari cerinţe în tehnica violonistică sunt prezente în perpetuum mobile. 

Aceasta va determina modelul pentru studiile tehnice de mai târziu.  

În concordanţă cu tradiţia italiană, interpretul „ornamenta” părţile lente prin 

improvizaţia sa virtuoză de înfrumuseţare: bogăţia tonală idiomatică şi armonică, 

contrapunctul său nobil, trăirile „imnice” ale melodiilor din adagio şi simplitatea 

clasică a liniilor trezesc entuziasmul contemporanilor şi devin simbolul muzicii de 

cameră baroce. 

Ultima fază a muzicii de cameră baroce a fost caracterizată de un evident 

schimb de accente de la trio la solo sonate şi vor rămâne forma predominantă şi în 

perioada clasică. Generaţia de după Corelli îi va cuprinde pe Geminiani, Locatelli, 

Meneguetti, Somis, Terrasini şi Veracini. 

Francesco Maria Veracini (1659-1733), a fost cel mai sclipitor virtuoz al 

timpului său. Stilul său cuprindea chiar şi pasaje pure de virtuozitate, neavând 

precedent în muzica barocă. Frecvent începea sonata cu o uvertură de tip francez 

(italienizată), adoptând forma de ritornello din concerte în mişcările ulterioare. 

Aceste două forme nou introduse – ritornello şi da capo – prezintă, de asemenea, un 

element armonic inovator: întoarcerea la tonalitatea de început. 

Aceasta va deveni o regulă în sonatele lui Giovanni Battista Somis (1686-

1763). Reţinând împărţirea bipartită şi structura tonală, Somis va extinde părţile 

secunde printr-o sumară recapitulare în tonalitatea originală. Această schemă, 

aplicată în jurul anului 1720, va deveni standardul formei de sonată barocă 

monotematică. 

Lucrările lui Giovanni Battista Pergolesi (triosonatele) şi sonatele solo ale 

lui Tartini vor fi cristalizate ca formă, dar vor avea o accentuată tendinţă de „stil 

galant” în muzica lor, marcând sfârşitul sonatei baroce în Italia. 

Prima generaţie de compozitori pentru instrumente cu clape (orgă şi 

clavecin) îi cuprinde pe Bencini, Casini, Grieco, Zipoli şi Al. Scarlatti.  

 Domenico Scarlatti, (1685- 1757), fiul lui Allesandro, devine un adevărat 

virtuoz al clavecinului și liderul generației de compozitori ai clavecinului. S-au 

păstrat aproape 600 de sonate, însă doar puține dintre ele sunt publicate de 

compozitor, sub titlul de Esercizi, probabil la Madrid, în anul 1729. Sonatele sale 

conţin o singură parte şi sunt clasificate ca „exerciţii” datorită consistenţei utilizării 

unui singur dispozitiv tehnic pe lucrare. Compoziţiile sale marchează trecerea 

muzicii italiene de clape de la baroc la perioada clasică. În general, forma se bazează 

pe o modulaţie de la tonică la dominantă în prima secţiune urmată de reversul ei, 

dominantă la tonică, în secţiunea a doua. Deşi vocabularul armonic al lui Domenico 

Scarlatti este impregnat de modelul bogat armonic al operei napolitane, faptul că şi-

a petrecut cea mai mare parte a vieţii în Spania va fi influenţat de stilul de 

acompaniament al chitarei prezent în muzica populară spaniolă, dar şi de tiparele 

armonice ale dansurilor spaniole. 
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În ceea ce priveşte opera italiană, contrar tendinţelor din barocul timpuriu, 

în această ultimă perioadă muzica vocală va fi cea care primeşte un impuls de la 

muzica instrumentală. Inovaţia cea mai evidentă este diferenţierea care se face între 

opera seria şi opera buffa. 

Originile operei seria aparţin libretistului italian Apostolo Zeno, (m. 1750), 

care curăţă libretul de personajele comice şi separă acţiunea în consens cu contrastul 

muzical al recitativului şi al ariilor: acţiunea dramatică va fi destinată recitativelor, 

în timp ce aria va deveni un moment static de contemplare şi de odihnă în interiorul 

acţiunii. Consolidarea acestora şi obţinerea supremației va fi desăvârșită de 

Metastasio, succesorul lui Zeno la Viena. Aceste tipuri de librete axate pe muzică îi vor 

influenţa pe toţi compozitorii importanţi şi, mai mult, chiar dramele de curte vorbite. 

Transformarea prin care trece opera în perioada barocului târziu coincide cu 

avântul pe care îl ia şcoala napoletană de operă. Deşi până în acel moment Opera 

din Napoli a fost alimentată de opera veneţiană, Francesco Provenzale (m. 1704) este 

primul compozitor care se desprinde de această tradiţie. Odată cu Al. Scarlatti, 

descendent al şcolilor de operă romană şi veneţienă, opera napoletană intră în centrul 

atenţiei. Stilul operelor lui Scarlatti presupune două inovaţii importante: dezvoltarea 

riguroasă a omofoniei continue şi transferul stilului concerto către arie. Separarea 

clară şi definitivă dintre recitativul secco şi arie devine o practică curentă. În lucrările 

sale târzii, aria da capo conduce, iar acompaniamentul continuo-ului se va extinde 

către o mică orchestră de coarde întărită în scenele dramatice de instrumente de lemn 

(fagotti), trompete şi corni. 

Aşa-numitele uverturi napoletane constau în două mişcări rapide şi una 

lentă, introdusă în partea de mijloc, fiind dependente de o omofonie continuo, şi sunt 

derivate din concerto, dar după 1720 prima mişcare rapidă a uverturii va câştiga 

independenţă odată cu noua generaţie de compozitori napoletani: Sarro, Fago, 

Porpora, Feo, Leo, Vinci şi Hasse (german, elev al lui Scarlatti). 

Opera veneţiană din ultima perioadă a barocului s-a dezvoltat în paralel cu 

şcoala napoletană. Deşi foloseşte o orchestră mult mai generoasă, ea nu diferă 

stilistic de opera napoletană, amândouă păstrând influenţa stilului concerto în 

uvertură şi stilul ritornello în arii, acestea căpătând dimensiuni din ce în ce mai mari 

în forma grand da-capo, formă în care partea I, cea principală, este împărţită în două 

secţiuni – ritornello şi o secţiune lungă vocalică. Aceste arii devin instrumentul de 

bravura vocală şi vor rivaliza cu „diviziunile” concerto-ului instrumental. 

Dintre compozitorii perioadei veneţiene a barocului târziu, se remarcă Carlo 

Pollarolo ( m.1723), Antonio Caldara (1670-1736), Agostino Steffani (1654-1728), 

Antonio Pisocchi (1659–1726), Francesco Gasparini (1661–1727), Giacomo Perti (1661–

1756), Giovanni Battista Bononcini (1670-1747). 

Deşi încă nu se poate realiza o separare netă între opera seria şi opera buffa, 

aceasta din urmă va fi prima care va adopta stilul „galant” şi nu va deveni o formă 

de sine stătătoare până la începutul secolului al XVIII-lea. 

Cantata italiană de cameră, cunoscută şi ca Serenada, duetul de cameră 

sau trio reprezintă de departe cele mai valoroase creaţii vocale ale barocului târziu, 

deoarece au fost scrise pentru un auditoriu select de cunoscători, indiferent de 
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succesul popular. Cei mai importanţi autori de cantate sunt: Gasparini, Marcello, 

Agostino Steffani, Porpora şi Francesco Durante. Alessandro Scarlatti scrie peste 

600 de cantate, devenind astfel cel mai important compozitor al generaţiei sale. 

Oratoriul italian va rămâne în această perioadă sub influenţa Operei. 

Oarecum inovatori în opere şi oratorii, compozitorii vor adopta în muzica 

bisericească o sonoritate demnă, contrapunctică ce, treptat, va deveni marca sonoră 

definitorie în muzica sacră. Chiar şi muzica liturgică strictă va adopta orchestra 

îmbogăţită, dar va folosi puţin aria da capo şi recitativul. Muzica bisericească va 

deveni singurul tip de muzică în care scriitura contrapunctică va predomina, 

rămânând singura formă de supravieţuire ca stil „cult şi strict” în perioada clasică. 

 

1.8. Muzica barocă în Franța 

Barocul debutează în Franţa odată cu domnia lui Ludovic al XIII-lea, el însuşi 

compozitor, şi va atinge apogeul cu Ludovic al XIV-lea (1643-1715). Vom întâlni o 

strânsă corelație între muzică şi politică – în viziunea oamenilor politici ca Richelieu, 

Mazarin sau Colbert muzica este şi o pliabilă unealtă politică. 

În ceea ce priveşte baletul de curte, Franţa va fi cea care va deține supremația 

în domeniu. Dacă în Anglia şi Germania, trecerea înspre baroc se petrece destul de 

rapid, în Franţa barocul îşi face loc foarte lent şi în trepte. Rămânând tributari 

respectului pentru tradiţie şi prestigiului clasicismului, francezii sunt printre ultimii 

care acceptă pe de-a-ntregul inovaţiile stilului baroc. Datorită creaţiilor şi influenţei 

lui Lully, muzica barocă franceză atinge brusc un nivel superior de dezvoltare. După 

moartea sa, compozitorii au trecut rapid de la barocul târziu la stilul rococo, mai 

convingător şi mai apropiat de ideile lor estetice. 

Raţionalismul lucid al tradiţiei clasice franceze a prevenit muzica franceză 

să alunece spre neliniştitoarele afecte eliberate de barocul italian. Secolul al XVII-

lea va fi pentru Franţa „le grand siècle” al dramaturgilor clasici: Racine, Corneille şi 

Molière, fiind contemporani cu perioada barocă. 

Atitudinea francezilor faţă de muzică în această perioadă este dominată de 

aceeaşi mentalitate şi de aceleaşi repere: muzica va fi privită mai degrabă ca un decor 

sonor decât ca un mijloc de expresie al afectelor. Particularitatea şi dezvoltarea lentă 

a recitativului francez se datorează dificultăţii fuziunii declamaţiilor afective italiene 

cu structurile metrice ale poeziei franceze. 

Muzica dramatică franceză menţine relaţii foarte strânse cu dansul, în 

special cel de scenă – ballet. Divertismentele curţii renascentiste franceze sunt 

preluate din modelul italian şi cu ajutorul artiştilor italieni. Formă originară a 

Renaşterii, ballet du cour va căpăta caracteristici baroce: după 1605, récits devin 

cântate în locul declamaţiilor. După 1620, se pierde legătura dintre dramă şi ballet, 

acesta devenind o serie de dansuri diverse, neconectate – tableaux, ballet à entrées 

–  decorativ şi de divertisment. Însă după 1650 se manifestă un nou artist, Isaac de 

Benserade, a cărui poezie elegantă şi rafinată va fi din nou caracterizată printr-un 

conflict dramatic, continuat în comédie-ballets de Molière. 
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Compozitorii de ballet deţin poziţii privilegiate la curtea franceză. Prima 

generaţie este reprezentată de Pierre Guedron, Claude Le Jeune, Henry Le Jeune, 

Antoine Boesset, Vincent, Bataille, Auger şi Maulinié. Următoarea generaţie îi cuprinde 

pe Jean Baptiste Boesset, fiul lui Antoine Boesset, Jean de Cambefort şi Guillaume 

Dumanoir, şeful celor 24 de viori ale regelui, supranumit şi „regele viorilor”, meritoriu 

membru al ghildei muzicienilor, Confrérie de St. Julien, Michel Malbert, socrul lui Lully 

şi, evident, Lully însuşi. 

Deoarece era restricţionată pentru uzul Curţii, muzica de balet a fost 

publicată doar fragmentar şi sub denumirea generică de „arii de curte”. Colecţia 

Philidor cuprinde însă manuscrise de muzică corală şi instrumentală, transmiţând 

baletele sub forma redusă de melodie şi continuo. Baletele timpurii reţin masate 

ansambluri de cântăreţi şi instrumentişti (suflători şi cordari) caracteristice baletului 

renascentist, care vor fi în scurt timp înlocuite de obişnuitul cvintet de coarde, 

ansamblul tipic al muzicii de scenă franceze. Rolul muzical este de subordonat al 

dansului şi nu ar trebui judecat prin intermediul standardelor muzicii „absolute”. 

Jean de Cambefort (1605-1661), face un mare uz de structuri ritmice 

anapestice, generate evident de limba franceză. Corul are o funcţie importantă în 

balet, servind ca moment introductiv, interludiu sau chiar ca acompaniator de dansuri 

– ballet aux chansons – tehnică preluată şi de Lully în opere. Separat de cor şi

recitative, muzica vocală a baletului de curte va include arii de curte, cele mai 

cunoscute şi influente componente ale muzicii de balet. 

Originară din voix de ville, cântece populare la începutul perioadei baroce, 

aria de curte îşi va pierde caracteristicile populare, în special ritmul pătrat şi melodia 

simplistă. Ornamentaţia franceză, aşa-numita broderie, a variat foarte mult prin 

virtuozitatea ritmică intrinsecă şi delicateţea melodică, de la foarte robustă la 

înfrumuseţările senzuale ale cântăreţilor italieni. 

Muzica instrumentală a baletului de curte va fi interpretată de cele „24 de 

viori ale Regelui”, care va căpăta o reputație internaţională în timpul lui Ludovic al 

XIII-lea. Aceasta este considerată prima orchestră permanentă din istoria muzicii. 

În timp ce orchestrele italiene erau ca o regulă numai ca ansambluri ocazionale, în 

Franţa se vor dubla instrumentele aparţinând familiei viorii, după 1650 devenind 

comună şi folosirea contrabasului; viorile I şi contrabaşii ajung la şase instrumente 

fiecare, iar viorile II, III şi viola doar patru instrumente. Deşi cerinţele tehnice ale 

orchestrei erau mici, rareori depăşindu-se poziţia I, ele cereau o mare agilitate la 

mâna stângă sau la arcuş. 

După 1640 vom întâlni uverturi, părţi orchestrale de introducere, numite 

sinfonie, care vor primi numele de ouverture, de aici termenul trecând şi la opere. 

Muzica corală de dans, recitativul şi muzica programatică orchestrală au fost stabilite 

mai întâi în baletul de curte, înainte de integrarea lor în Operă. 

Baletul de curte nu putea conduce, de unul singur, la crearea Operei 

Franceze, dacă nu ar fi fost opera italiană, pe care muzicienii francezi au urmărit-o 

cu atenţie chiar de la vizita lui Caccini în Franţa. 

Gustul personal şi ideile politice ale lui Mazarin sunt în mare măsură 

responsabile pentru prezenţele artiştilor italieni la Curtea franceză. Convins că opera este 
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cea mai aristocratică formă de spectacol, el îi aduce pe Marazzoli, Melani şi pe Leonora 

Baroni (soprană). Le urmează, în 1645, Finta pazza de Sacrati, în 1646 Egisto de Cavalli 

şi Orfeu de Luigi Rossi (1647). În replică, în Franţa vor apărea nişte cântece politice numite 

„mazarinade”, care vor ataca deopotrivă excesele financiare, cât şi pe tenori castrati. 

Pentru căsătoria lui Ludovic al XIV-lea, Mazarin îl va propune pe venețianul 

Francesco Cavalli cu Ercole amante, un spectacol grandios ca întindere (cel puţin 

şase ore), în care fiecare act se închide cu un balet complex compus de Lully. Reacţia 

francezilor la spectacol este relevantă: nu a fost o dramă cu balete inserate, ci mai degrabă 

un balet gigantic cu interludii dramatice. După moartea lui Mazarin, facţiunea pro-

franceză sub Colbert va căpăta control asupra Curţii, iar direcţia muzicienilor francezi 

va fi stimulată să creeze o operă franceză în detrimentul celei veneţiene. 

O primă încercare de a crea o operă naţională le aparţine poetului Pierre 

Perrin şi muzicianului Robert Cambert (1628-1677), autori ai Pastorale d’Issy (1659), 

supranumită „prima comedie franceză cu muzică”. Capodopera lui Cambert, Ariane, 

conţine plângerea eroinei evident modelată după Monteverdi. Abia în 1671, Pomona, 

realizarea aceloraşi Perrin şi Cambert, poate fi considerată prima operă franceză demnă 

de acest titlu, fiind primită cu şi mai mult entuziasm. Ca şi la predecesorii săi, recitativele 

conţin frecvente schimbări de metru dictate de apropierea muzicii de versul francez. 

Alături de scurte ansambluri pentru solişti, Cambert va folosi aria de bas cu continuo, în 

care basul va cânta aceeaşi linie ca şi continuo, în timp ce două instrumente generau 

planul armonic (vom întâlni şi la Lully acest tip de arie). Conservator în vocabularul 

armonic, rareori va atinge bogăţia resurselor stilului italian. De asemenea, în concepţia 

franceză nu vom întâlni semnificaţii dramatice în libret, ci, mai degrabă, acesta va 

rămâne unul idilic-pastoral. 

Florentinul Gianbattista Lulli, (1632-1687), intră în slujba lui Ludovic al 

XIV-lea în anul 1653. După moartea lui Mazarin (1661), Lully va deveni un avocat 

ardent al muzicii franceze. În comediile-ballet, Lully îşi extinde muzica în două 

direcţii: dramatizează recitativul francez şi dezvoltă forme corale şi orchestrale 

complexe. Din 1673, Lully va scrie opere aproape anual, pe care le va denumi 

tragedii lirice, colaborând cu libretistul Quinault, scriitor ce folosea maniera 

Corneille-Racine. 

Francezii concep recitativul în termeni retorici mai degrabă decât în termeni 

muzicali. În timp ce italienii urmăresc mai ales linia melodică, lăsând ritmul pe 

seama cântăreţului, francezii, conduşi de idiomul tiparelor ritmice, vor acorda puţină 

atenţie melodiei. 

În recitativele sale, Lully va rămâne credincios tradiţiei franceze şi le va 

presăra cu minimum de sunet şi culoare afectivă. În ceea ce priveşte diferenţierea 

dintre recitative şi arioso, el va menţine o poziţie conservatoare, deşi le va orienta 

imperceptibil de la recitativ prin arioso către arie. Conservatorismul său va fi 

confirmat şi de cadenţele lente şi greoaie ce separă versetele. Recitativele 

acompaniate şi ariosi vor fi mai frecvente decât ariile, acestea fiind menţinute în 

subordinea dramei. Scurtimea ariilor va fi compensată de numărul mare de momente 

corale. Corul va servi ca principal mijloc de organizare, devenind mai flexibil şi 
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prezent sub forma de coruri cântate sau dansate, puncte de odihnă în acţiune în toate 

cele cinci acte. 

Lully va combina ansamblurile solo şi secţiunile corale în largi forme de 

Rondeau. Orchestra va avea nucleul format dintr-un ansamblu amplu de cinci 

secţiuni de corzi, la care se va adăuga pentru coloratură un nucleu de trio de suflători 

de lemn, prezent în general în ritornelle şi acompaniamente pentru ariile „de luptă” 

sau scenele magice. 

Imaginaţia muzicală a lui Lully se va alimenta din metrica franceză şi din 

mişcările de dans. El va deveni adevăratul reprezentant al artificialităţii preţioase, 

element prezent şi în celelalte arte de la Curte. 

După Lully, Opera îşi va păstra poziţia dominantă la Curte, dar greaua armură 

orchestrală, prefăcătoria contrapunctică şi rigiditatea demnă a muzicii nu se vor mai 

menţine; muzica îşi va pierde grandoarea, atât sonoră, cât şi orchestrală. În timp ce alte 

culturi vor evolua spre cele mai înalte forme ale barocului târziu, cea franceză va evolua 

către stilul rococo. Acesta, deşi este o prelungire a stilului baroc, va fi destinat să 

răstoarne muzica barocă întru totul. 

Datorită concentrării vieţii culturale la  Curte, Biserica nu va deţine o poziţie 

dominantă ca în Italia sau Germania. Putem menţiona doi compozitori francezi 

remarcabili de cantate în barocul mediu francez: Jean de Cambefort şi Marc-Antoine 

Charpentier. Creaţiile Miselor la scară largă, foarte prezente în Italia şi la Viena, au 

fost puţin încurajate în Franţa, deoarece regele nu agrea misele lungi. Misa va fi 

adaptată la aşa-numita Messe basse solennelle, în care vor fi introduse motete cu 

acompaniament elaborat instrumental. Motetele solemne ale lui Lully sau 

Charpentier vor fi cantate expresive solo sau cor şi orchestră. Lully va transfera 

muzica pompoasă de la Curte către motet, folosind combinaţii grandioase de solişti, 

coruri duble şi orchestră completă cu trompete și timpane. 

1.9. Miniaturile pentru lăută și muzica pentru claviaturi 

La începutul barocului, în Franţa cântăreţii la lăută şi clavecin vor dezvolta 

tipare care vor deveni exemple pentru toată Europa. 

Ansamblul instrumental fiind rezervat dansului, în special baletului de curte, va 

permite lăutei o mare dezvoltare, deoarece servea atât în baletul de curte, cât şi în 

acompaniamentul ariilor de curte. Lăuta este considerată instrumentul cel mai nobil și 

va fi practicat de toţi aristocraţii, inclusiv de rege.  

Lăuta îşi va câştiga faima datorită dinastiei Gaultier, familie de virtuozi ai lăutei. 

Jacques Gaultier „cel Bătrân”, (cca. 1600-1652), este primul reprezentant al 

familiei, și  activează la curtea engleză. Foarte celebru este și Denis Gaultier, (cca.1603-

1672) este supranumit „ilustrul”. Tratatul lui Denis Gaultier, Rhétorique des Dieux, 

prezintă „le style brisé”, stil care va avea textura liber exprimată, ornamente şi 

complicate tipologii de cântat la lăută.  

Rezonanţa mică a lăutei nu permite un cântat polifonic cu o voce 

conducătoare, drept pentru care el va apela la tehnici specifice pentru compensarea 
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limitărilor instrumentului. Mai mult decât orice instrument, lăuta necesită ornamente 

de susţinere la toate vocile. Folosirea simbolurilor ornamentale va deriva de la 

virginal, alături de variate simboluri pentru apogiaturi, arpegii ascendente sau 

descendente, sau incomplete, înmuieri ale corzii şi alte subtilităţi; „les tremblements” 

(tremolo-urile) formau un grup special şi rafinat de ornamente. Cele două tipuri de 

tril, „greu” şi „uşor”, se executau cu mâna stângă în timp ce dreapta ataca doar 

începutul notei. Trilul „greu”, produs prin zgârietura corzii, producea un fel de 

tremolo la fiecare atac. Trilul „moale” (battement) era trilul a două note în sensul 

actual, dar cel mai delicat ornament şi era întotdeauna asociat cu un decrescendo 

datorită rezonanţei reduse a sunetului. După Mersenne, battement este caracteristic 

muzicii de vioară mai degrabă decât lăutei. 

La J. Gaultier, colecţiile pentru lăută conţin dansuri în formă stilizată: 

allemande, courante şi sarabande vor fi nucleul suitei – giga era un dans opţional. Pentru 

francezi, suita este o antologie de dansuri în care mişcările de bază erau liber alternate 

cu alte tipuri de dans (pavane, chacone, canarie, gigue). Vor fi mai atraşi de courante 

decât de alte genuri. În contrast cu corrente italiană, courante franceză va fi sofisticată, 

scrisă în 6/4 sau 3/2 şi va favoriza ritmurile hemiolice, sincopele subtile şi tiparele melodice 

complicate. Singurul principiu al unificării dansurilor în suită va fi principiul tonal. 

Muzica celei de-a doua generaţii de muzicieni ai lăutei a devenit atât de 

aglomerată de ornamente, încât tabulaturile au devenit aproape ilizibile. Această 

exuberanţă a ornamentelor va genera declinul muzicii lente. Tabulatura de lăută 

devine extrem de dificilă pentru un muzician obişnuit şi va cădea pradă unei utilizări 

din ce în ce mai reduse, deşi Perrine încearcă în 1680 aranjarea muzicii lui Gaultier 

în notaţie obişnuită tonală, destinată atât lăutei, cât şi harpsicordului. 

Chitara vulgară cu tehnica sa simplă de corzi ciupite va prelua supremaţia, 

susţinută de Robert de Visée (1655-1733), un virtuoz spaniol, chitaristul de curte al 

lui Ludovic al XIV-lea, care inaugurează pasiunea pentru chitară la Curte. 

Ansamblurile sonore folosite în muzica pentru lăută vor fi preluate de 

harpsicord sau clavecin, claveciniştii studioşi imitând aproape toate idiomurile lăutei 

datorită prestigiului de care se bucura lăuta în înalta societate, cu cele trei 

caracteristici comune între lăută şi virginal: modele variate, titluri fanteziste şi 

adoptarea simbolurilor pentru ornamente. 

Niciun francez nu va reuşi să unifice dansurile în maniera germană, în sensul 

tematic comun. Ei dezvoltă la maximum contrastul între părţile solo, menţinând 

totuşi unitatea tonală. Exceptând pavanele, toate dansurile vor cădea într-o formă 

comună bipartită, cu repetiţii ale fiecărei secţiuni. 

Cei mai importanţi muzicieni pentru instrumentele cu clape ai perioadei 

rămân Jacques de Chambonnières, Louis Couperin și Jean D’Anglebert. 

Jaques de Chambonnières (1602-1672), clavecinist de Curte, crează suite 

care conţin allemande, courente, sarabande şi, opţional, gigue. Marea importanţă a 

lui Chambonnières este legată de tipărirea unui tabel explicativ al simbolurilor 

ornamentice al publicaţiilor sale, această practică devenind un exemplu pentru toţi 

compozitorii care-i vor urma. 
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Louis Couperin, (1626- 1661), este unchiul lui François şi primul maestru 

al familiei Couperin, a dezvoltat într-o manieră proprie suitele, utilizând toate 

tonalităţile, inclusiv cele cu diezi şi bemoli. 

Jean - Henri D’Anglebert, (1629- 1691), dă dovadă de o tehnică 

clavecinistică fără precedent, datorită bogăţiei texturii şi prin utilizarea frecventă 

a registrelor extreme ale clavecinului (grav şi acut). În esenţă, el transferă 

sonorităţile orchestrei lullyene la clavecin. Lui i se datorează primul pas către 

uvertura independentă: aranjamentul-reducţie pentru clavecin, al uverturii 

lullyene Cadmos et Hermionae. Deşi păstrează o parte din libertăţile de interpretare, el 

acordă în notaţia sa muzicală mai multă precizie indicaţiilor ritmice. 

Muzica de orgă franceză îşi va păstra independenţa faţă de şcolile italiene şi 

germane, chiar dacă nu va avea dezvoltarea strălucitoare a clavecinului şi se va 

caracteriza prin trei direcţii distincte: prima, conservatoare, ce va adera la polifonia 

tradiţională, a doua, care pune accentul pe dezvoltarea coloristică timbrală a orgii şi cea 

de-a a treia, care va fi una de sinteză. 

André Raison ( cca. 1640- 1712), este cel care va include în lucrările 

sale de orgă dansul, ce se va executa într-un tempo mai rar faţă de clavecin, 

adaptându-se spaţiului religios. Lucrarea sa Passacaglia în Sol, prezentă în 

colecţia Livres d’orgue (1688), va fi preluată chiar de J.S. Bach (Passacaglia în Do). 

1.10. Barocul târziu şi stilul rococo francez 

În faza incipientă a barocului târziu, ansamblurile instrumentale se află încă 

în mijlocul disputei dintre prezervarea spiritului naţional şi acceptarea stilului italian. 

Francezii vor rezista influenţelor stilului italian datorită creării unui stil naţional 

propriu, impus cu autoritate în timpul lui Lully. După moartea acestuia, compozitorii 

francezi au eliberat muzica de corsetul greoi şi foarte încărcat al stilului anterior, au 

împărţit unităţile muzicale masive în părţi mai mici şi mai flexibile şi le-au repetat, 

variindu-le cu numeroase agréments. Austerul stil baroc se va transforma în 

complicatul şi ornamentatul stil rococo, care se va dezvolta în timpul Regenţei 

(1715-1723) şi în regimul lui Ludovic al XV-lea. Așa cum s-a întâmplat și cu 

barocul, stilul rococo este rezultatul unui șir complex de factori și evenimente, 

depinzând, ca toate curentele culturale, de contextul socio-politic al epocii; în acest 

sens, istoricii Victoria Charles și Klaus H. Carl notează faptul că apariția 

respectivului stil a fost favorizată într-o mare măsură de prerogativele epocii 

iluministe care, la rândul ei, își are punctul de pornire în perioada Reformei și a 

Renașterii, astfel încât, „deși diferențele între stiluri sunt vizibile, trecerea de la 

baroc la rococo a fost una lină tocmai pentru că a fost rezultatul unui climax 

inexorabil” (Charles & Carl 2010: p. 7-10). 

Faptul că francezii vor respinge concertul italian va duce la un fenomen 

contrar: italienii vor adopta uvertura franceză. Muzica instrumentală, legată în mod 

tradiţional de dans şi operă, după cum am arătat anterior, îşi va câştiga cu greu 

independenţa. În acest context, concerto se va impune foarte încet în Franţa, la o 
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generaţie distanţă faţă de Italia, şi va juca un rol secundar. De altfel, în muzica 

franceză termenul de „concert” nu va defini un concerto, ci un ansamblu muzical în 

general, iar termenul italian concerto va denumi doar forma de origine italiană. După 

ce italianul Mascitti publică primele concerte la Paris (1727), doar doi compozitori 

francezi îi vor urma modelul: Jean Aubert (1753) şi Jean Marie Leclair (1697-1764), 

ale căror concerte vor fi primele exemple de concerte franceze – Aubert în 1735 şi 

Leclair în 1737. Amândoi vor fi puternic influenţaţi de Vivaldi, din punct de vedere 

tematic (din allegro). Cu toate acestea, temele delicate şi brodate ale mişcărilor lente 

dezvăluie înclinaţiile spre air tendre. 

Trio şi solo sonata vor fi cultivate de două generaţii de compozitori. Prima este 

reprezentată de Marin Marais, elev al lui Lully, cel care va publica, pentru prima dată în 

Franţa, în 1692, Pièces en trio. Titlurile sale ludice, destinate muzicii instrumentale, nu 

sunt destinate unui program concret, ci adesea joacă acelaşi rolul cu al indicaţiilor 

generale (de exemplu, Tendrement). 

François Couperin le Grand, (1668-1733), celebru clavecinist al Curţii, va 

fi unul dintre cei mai importanţi compozitori ai perioadei. Autor al muzicii pentru 

concertele Regelui Soare, intitulate Concerts royaux, acestea vor cuprinde sonate-

quartet pentru vioară, flaut, oboi şi continuo, pentru fagot şi clavecin. Cea de-a doua 

parte a creaţiei sale de sonate de ansamblu include lucrări precum Apothéose de 

Corelli, Concert instrumental a la mémoire de Monsieur de Lully, Les nations, Les 

Goûts réunis. În această perioadă de maturitate, Couperin tinde să unifice gustul 

francez cu stilul italian şi să realizeze „perfecţiunea în muzică”, aşa cum îşi dorea 

autorul. Aici se întâlnesc cei doi maeştri declaraţi ai lui Couperin, Corelli şi Lully, 

încercând să facă o sinteză între cei doi. Couperin va imita stilul lui Corelli şi va 

compune prima sa trio sonată în stil italian. Alte părţi precum Sosirea lui Corelli în 

Parnas sau Mulţumiri lui Corelli pot fi foarte uşor considerate ca lucrări compuse de 

Corelli. Marele final, Pacea în Parnas, o trio sonată cu patru părţi, cuprinde o 

uvertură franceză urmată de o sonată italiană care pare a contrazice textura delicată 

a stilului rococo. 

Stilul rococo se va impune în muzica de cameră odată cu a doua generaţie 

de compozitori, din care fac parte Aubert, Dieupart, Leclair, Rameau, dar şi a 

flautiştilor La Barre, Blavet, Hotteterre şi Boismortier. În ciuda influenţelor stilului 

italian aceștia vor continua tradiţia franceză, aşa cum ne arată curbele graţioase ale 

melodiilor lor rococo. Numeroasele „Concerte” ale lui Aubert sunt, de fapt, nişte 

delicate trio sonate în formă de suită, în care vom întâlni exact contrariul 

instrumentalizării italiene şi al idiomului vocal. Dieupart şi Rameau vor contribui cu 

suite de clavecin aranjate pentru concert (en concert) ca sonate-ansamblu. Rameau 

va include în Pièces de clavecin en concerts (1741) aranjamente ale unor piese 

celebre pentru harpsicord, remarcabile pentru îndrăznelile armonice. Boismortier 

şi-a creat un nume prin galanteries pentru flaut sau orice alt instrument (ca 

cimpoiul sau flaşneta), cărora li se datorează entuziasmul din perioada rococo 

pentru naivitatea rustică.  

Jean Marie Leclair, (1697 – 1764), un fost elev al lui Somis, este cel care 

va reuşi fuziunea visată de Couperin între stilul francez şi cel italian. Cele cinci cărţi 
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de sonate ale sale (1723) vor conţine anumite aluzii programatice, un fapt 

excepţional pentru un compozitor francez şi va adopta marcările de tempo italiene. 

El va adera la forma de sonată târzie a barocului cu o recapitulare elementară a 

unei singure teme şi ocazional va lega mişcările împreună printr-un material 

tematic similar. Tehnica sa violonistică avansată necesita note duble în poziţii 

înalte, controlul perfect al arcuşului, tremolo de mână stângă, sau chiar 

folosirea degetului mare pentru acordurile de trei sunete. Muzica sa se distinge 

prin puterea de susţinere în lungi fraze secvenţiale, graţioasa sensibilitate a 

melodiilor, subtilităţile ritmice şi patosul armoniilor. Leclair comprimă 

remarcabilele virtuţi ale celor două stiluri naţionale într -unul propriu, 

imaginativ, nemaiîntâlnit nici în muzica franceză, nici în cea italiană. 

Şcoala franceză de clavecinişti culminează cu originalitatea lui 

Fr.Couperin, creaţia sa cuprinzând patru volume de Pièces de clavecin (1713 1730), 

volume ce conţin suite, a căror mărime se va întinde de la câteva părţi până la 20. Cu 

toate acestea, el va utiliza tiparele dansului tradiţional, va abandona titlurile 

dansurilor şi le va înlocui cu denumiri fanteziste sau nume de persoane reale sau 

alegorice. Acestea reprezintă adevărate colecţii de genuri miniaturale, aristocratice 

şi intime, şi de dansuri stilizate numite ordres, deoarece singurul punct comun între 

ele rămâne tonalitatea. Foarte rar Couperin va prelua uvertura franceză de operă la 

clavecin, aşa cum D’Anglebert procedase înaintea sa. Cele două volume ale sale 

pentru clavecin sunt esenţiale pentru muzica sa, iar L’art de toucher le clavecin 

(1716) va fi avocatul modernizării şi raţionalizării digitaţiilor. El integrează stilul 

brisé al flautului ca parte a idiomului harpsicordului. Semnificaţia ornamentaţiei sale 

evoluate poate fi apreciată doar în relaţie cu stilul său muzical, cele două fiind 

considerate inseparabile în tratatele barocului târziu. În miniaturile sale, Couperin 

descompune sunetele expansive ale barocului grav şi le reduce la scurte şi repetitive 

fraze tipice barocului timpuriu. Acestea erau mereu suprapuse cu ornamente 

complicate şi repetate – adesea, aveau un efect coloristic în diferite registre. În arta 

sa, elaborarea intimă a detaliului va conta mai mult decât marile contururi. Astfel, el 

s-a limitat la formele reduse, pretabile geniului său, deşi câteva dintre ele sunt extrase 

din operă – air tendre sau air gracieux. Forma cea mai extinsă este cea de rondeau, 

care capătă lungime prin repetiţia refrenului mai degrabă decât prin extensie internă. 

Claveciniştii de după Couperin vor depăşi rar imaginaţia sa decorativă, doar 

scopul larg al armoniilor dezvăluit ca tonalitate finală câştigând teren în muzica 

franceză. Printre aceştia, cei mai de marcă sunt Marchaud, Clérambault (elev al lui 

Raison), Diempart, D’Agincourt (la care remarcăm un interes deosebit pentru 

progresii armonice complexe), Dandrieu, autorul unui important tratat despre 

acompaniament, şi doi maeştri belgieni puternic influenţaţi de Couperin: Fiocco şi 

Boutiny. Cel mai important dintre ei rămâne însă Rameau. 

Jean - Phillippe Rameau (1683-1764) este cel care sintetizează întreaga 

dezvoltare a tehnicii clavecinului în Franţa. În prefeţele lucrărilor el va nota digitaţia 

şi agréments în forme definitive. Traité de l’harmonie (1722) se va concentra, aşa 

cum se remarcă şi din titlu, asupra problemei armoniei, precum şi a modulaţiilor 

calculate, cât şi asupra începuturilor cromaticii. El va subordona invenţia melodică 
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invenţiilor progresiilor armonice însoţite de motive ritmice precise, melodia 

devenind doar un rod al armoniei. 

Anumite piese sunt suite în pură tradiţie franceză, unele dintre ele amintind 

de Domenico Scarlatti, altele foarte originale, rod al experimentelor teoretice 

personale ale lui Rameau. 

J. P. Rameau va acorda o atenţie sporită orchestraţiei şi instrumentelor de 

percuţie, inovaţiile sale fiind folosite ulterior în orchestra simfonică. Influenţat 

puternic de muzica franceză, Rameau concepe muzica instrumentală în primul rând 

în termenii operei, dansului şi la reprezentarea obiectelor nemuzicale. În ceea ce 

priveşte opera franceză, aceasta va rezista influenţei italiene chiar mai mult decât 

muzica instrumentală. Idiomul vocal nu va deveni complet instrumentalizat, cum se 

întâmplă în muzica italiană. Concertul italian a fost recunoscut treptat, dar numai de 

dragul variaţiei, ca o opţiune paralelă a stilului tradiţional francez. 

În perioada care îl separă pe Lully de Rameau se poate constata 

dezintegrarea edificiului construit cu migală de Lully: chiar dacă operele sale încă 

domină scena, ele suferă modificări de interpretare, flexibilizând liniile melodice 

rigide în direcţia lejerităţii rococo-ului. Compozitori precum Colasse, Desmarets, 

Campra, Destouches ş.a. nu s-au putut desprinde de influenţa copleşitoare a lui Lully, 

dar înlocuiesc liniile sale reci de respiraţie scurtă cu ariile din stilul rococo, care 

exclud semnificaţiile dramatice. Andre Campra va fi cel mai important compozitor 

de operă al acestei perioade. 

Deşi păstrează toate caracteristicile stilului francez, el a cunoscut foarte bine şi 

stilul concerto, pe care l-a imitat în arii atât ca stil, cât şi ca text. Aceste imitaţii ale ariilor 

italiene vor fi cunoscute în muzica franceză ca ariettes. 

Rameau reprezintă cea mai glorioasă fază a operei franceze baroce. De la 

prima sa operă, scrisă după vârsta de 50 de ani, Hippolyte et Aricie, Rameau arată 

maturitate în compoziţie. El admite tradiţia lui Lully, prin schimbările metrice 

perpetue din recitativele sale, ariile de dans sau ariile cu continuo dublat, şi prin 

ciacconele corale sau instrumentale, dar va umple forma lui Lully cu imaginaţia 

sa armonică, realizând scene de patos uman copleşitor prin cotitura inovaţiilor 

armonice ale barocului târziu sau prin efecte de scenă uimitoare. Intensitatea 

dramatică a muzicii sale se datorează largilor domenii ale armoniilor sale, uzul 

frecvent al acordului de 7 diminuat (denunţat de lullişti ca fiind italian) sau gama 

extremă a modulaţiilor cuprinzând tonalităţi cu cinci sau mai multe alteraţii, în 

general evitate în acea perioadă. 

Operele sale din prima perioadă conţin mai multă muzică decât oricare opere 

contemporane lui. Prima perioadă (1733-1739) conţine opere precum Hippolyte, 

Castor et Pollux, Dardanus şi opera-balet Les Indes galantes (1735). Cea de-a doua 

perioadă începe odată cu numirea sa la curtea lui Ludovic al XV-lea (1745) şi este 

dominată de un stil rococo mai lejer şi care pare mai superficial în comparaţie cu 

prima perioadă. Datorită simţului său coloristic, Rameau a fost un maestru al 

orchestraţiei. Rolul instrumentelor este pus în evidenţă nu numai în recitativele 

acompaniate, dar şi în numeroase simfonii sau uverturi programatice ale operelor 

sale. Rameau va abandona formele lullyene şi îşi va concepe uverturile ca peisaje 
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ample sau ca fenomene naturale (furtuni, cutremure etc.). În orchestraţia sa se va 

atinge pragul tehnicilor de coloratură modernă cu solicitări ale instrumentelor de 

lemn, corni şi chiar cu trimiteri către clarinetele moderne. Acordurile susţinute ale 

instrumentelor de lemn completate cu pasaje de game ale coardelor ce evocă tonul 

imaginilor unui nedorit realism. Dar precizia simultană a folosirii tiparelor ritmice 

extreme instrumentale împreună cu susţinerea secţiunilor vocale vor fi elementele 

care vor conta în realizarea efectelor muzical-dramatice cele mai puternice.  

În contrapondere cu opera buffa, francezii dezvoltă comedia vaudeville, încă 

din vremea lui Lully. Vaudeville-ul cuprinde dialoguri vorbite, iar muzica va fi 

preluată de la compozitorii predecesori. După 1715, vaudeville-ul va fi cunoscut ca 

operă comică. 

Ca o caracteristică aparte, francezii nu au dezvoltat o muzică literară separată 

de operă, cu excepţia cantatei şi motetului, iar singurul compozitor reprezentativ 

creator de recviemuri, motete scrise într-un contrapunct luxuriant, este Lalande (m. 

1726). Notabil este şi faptul că inclusiv în muzica sacră liniile vocale sunt 

supraîncărcate cu ornamente rococo. 
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CAPITOLUL II. 

VIOARA – DESCRIERE ȘI PRECURSORI 

Vioara este un instrument muzical fascinant și impresionant, dimensiunea sa 

emblematică fiind conferită de două aspecte fundamentale – artisticitatea și 

istoricitatea. Astăzi, întâlnim viori ce pot avea o vechime de până la patru sute de 

ani, dar, în ceea ce privește construcția, ele nu diferă într-o manieră semnificativă de 

cele moderne. De-a lungul ultimelor secole, puține instrumente muzicale și-au 

păstrat construcția și funcționalitatea așa cum a reușit vioara, apogeul său atins în 

Baroc rămânând greu de egalat, atât în perfecțiunea designului său, cât și a celor două 

aspecte practice: ca instrument expresiv muzical și ca un obiect de artă sui generis. 

Deși se remarcă printr-o acustică foarte complexă, vioara are o construcție 

mecanică simplă. Producerea sunetului se obține prin punerea în vibrație a unei corzi. 

Întinsă și fixată la capete, dar izolată de oricare alt corp, sunetul unei corzi prezintă 

o intensitate foarte redusă, chiar și în cazul unei amplitudini a vibrațiilor foarte mari:

pentru obținerea unui volum superior, omogen și egal în ceea ce privește oscilația 

corzilor, este necesară prezența unui corp rezonatoriu, cu o constituție închegată 

și compactă.  

Principiul rezonatoriu al viorii presupune punerea în vibrație a corzilor cu 

ajutorul arcușului sau, mai rar, prin ciupirea lor. Vibrațiile produse ajung prin 

intermediul călușului la prima suprafață de rezonanță: fața viorii ce prezintă 

decupajele sonore, în formă de litera ,,F”, și care are călușul așezat fix în mijlocul ei, 

mai departe, popul preia rezonanța deja amplificată de față, transmițând-o către 

spatele cutiei rezonatorii. Ulterior, aceasta se reflectă înapoi în cutie, se va egaliza și 

se va amplifica, sunetul astfel format părăsind cutia rezonatorie și, prin decupajele 

sonore, propagându-se în mediul ambiental sub formă de unde sonore.  

Din secolul al XVIII-lea, oscilațiile produse în acest corp rezonatoriu au fost 

studiate de Ernst Chladni, 1756-182711, acesta reușind vizualizarea și transpunerea 

grafică a lor în desene – liniile Chaldni. 

11 Una dintre cele mai importante contribuții ale lui Chladni este tehnica de vizualizare ale diferitelor 

moduri de vibrație ale unei suprafețe. Fizicianul german a repetat experimentele realizate cu plăci 

de sticlă de către Robert Hooke la Universitatea din Oxford, în 1680. Procedeul de-a presăra nisip și 

de-a produce diferite figuri pe plăcile metalice sau de lemn, prin frecarea marginii cu un arcuș de vioară, 

a fost descris de Chladni în volumul Entdeckungen über die Theorie des Klanges  (Descoperiri în teoria 

sunetului, 1787). În momentul când placa oscilează pe unul din modurile sale de vibrație, nisipul se 

ordonează în punctele de rezonanță minimă  (nodurile vibrației), formând diferite figuri.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/1756
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sticl%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Robert_Hooke
https://ro.wikipedia.org/wiki/Oxford
https://ro.wikipedia.org/wiki/1680
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Oscilații de diferite frecvențe ale corzii în cutia de rezonanță, cf. Chladni – liniile 

de rezonanță chladni (în imagine). 

Tipurile de lemn folosite la construcția viorilor provin, în principal, din 

arbori din familia coniferelor. Cele mai des întâlnite sunt speciile brad, pin, molid și 

cele două tipuri de paltin: paltinul de munte și paltinul creț. Maeștrii lutieri au 

preferat molidul pentru fața viorii și paltinul pentru spatele ei. De asemenea, ei vor 

folosi, mai rar, și alte tipuri de lemn: arțar, plop, salcie etc., tipuri ce vor fi utilizate 

atât la construcția cutiei de rezonanță, cât și pentru  celelalte componente, cum ar fi 

eclisele, contraeclisele, butucii de prindere, gâtul viorii sau melcul. Tipurile cele mai 

folosite rămân molidul și pinul, adică tipurile de lemn din categoria coniferelor 

rășinoase. Mai rar întâlnit, arțarul balcanic este un lemn folosit pentru spatele viorii, 

fiind preferat pentru modelul decorativ încrucișat al fibrelor sale, denumit și răsucit 

sau flacără. Arțarul este un lemn de esență tare, având o structură complexă de 

interconectare celulară – astfel, el are densitatea și greutatea mai mari decât cele ale 

molidului sau pinului. Lemnul de o rezonanță deosebită utilizat  se obține în principal 

din părțile orientate către sud ale copacului, iar acesta trebuie tăiat în lunile de iarnă. 

Procesul de uscare a lui, adică de minimum cinci ani, perioadă în care umiditatea lui 

scade pâna la 7 %, presupune uscarea lui pe cale naturală, abia apoi urmând etapa de 

selecție a lui. După excluderea  părților cu noduri și deformări fibroase – acestea nu 

întotdeauna trebuind eliminate –, selecția lemnului pentru corpul viorii va determina 

o împărțire în funcție de calitatea fibrelor lemnoase. Structura fibrelor acestora

trebuie să fie simplă, luminoasă și rigidă, în esență, să constituie o suprafață lungă și 

plană, care transmite vibrații cu facilitate. Cea mai bună calitate este conferită de 

fibrele drepte și uniforme, cu o lungime de 8 până la 12 cm. Tot de o calitate superioară 

sunt și cele drepte și uniforme, dar inegale ca lungime. O calitate inferioară este redată 

de fibrele drepte și uniforme, dar cu o lungime mai mică, adică între 4 pâna la 8 cm. 

Fibrele lemnoase neregulate, atât în lungime cât și în lărgime, constituie calitatea cea mai 

slabă a materialului lemnos. 

Plăcile frontale și dorsale ale corpului de rezonanță sunt denumite 

suprafețele rezonatorii, fiind  denumite  fața și spatele viorii. Lungimea acestora 

presupune o distanță de aprox. 36 cm, măsurată la mijlocul lungimii lor. Fața viorii 

este realizată de obicei din două bucați de lemn de molid (piceo obies, piceo excelso 

sau piceoolbo), alese cu grijă pentru fibrele fine, și are o grosime finită de 
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aproximativ 3 mm, în toată lungimea ei. Partea din spate a viorii este realizată dintr-o 

singură sau, mai rar, din două plăci potrivite dintr-un de lemn de paltin sau arțar. 

Marginea de sus a spatelui prezintă o mică arcadă, care se lipește de butucul superior; 

în acesta se va monta articulația gâtului. Pe suprafața plăcilor selectate este trasat 

conturul viorii și se decupează după diverse sisteme de masurători, ținându-se cont 

și de forma arcurilor sau arcadelor; înălțimea și forma arcadelor sunt factori 

fundamentali în determinarea sonorității instrumentului. Conturul este decupat pe 

margini în șase arcuri sau arcade. În partea de sus avem două arcuri – cele 

superioare, ele evidențiind o orientare interioară, iar dimensiunea laterală a cutiei în 

acest punct este de 17 cm. Forma va continua în partea mediană a corpului viorii, cu 

două arcuri mai mici ca dimensiune și cu o orientare inversă, exterioară: aici, cutia 

are o lățime de 12 cm. În partea de jos, desenul se încheie cu cele două arcuri 

interioare, care sunt și cele mai mari, unde lățimea acestora atinge distanța de 21cm; 

aceste dimensiuni reprezintă dimensiunile maxime pentru viorile italiene baroce. 

Cadrul viorii este susținut de structura ecliselor, structură asamblată din 

șase eclise subțiri de arțar, îndoite în formă de arcadă la căldură uscată și întărite la 

articulații cu cei patru butuci mici de interior, la colțurile arcurilor, câte unul în 

fiecare din cele patru colțuri curbate. La cele două extremități ale corpului 

instrumentului sunt plasați doi butuci principali, cei mari, unul la capătul inferior al 

instrumentului – de care se prinde cordarul – și celălat în partea de sus, care are o 

cremalieră conică sculptată în lemn, de care se prinde gâtul viorii.  

Pentru a asigura o îmbinare stabilă a cleiului între nervurile extrem de 

subțiri între fața și spatele viorii se utilizează benzi de pin sau salcie, aceste garnituri 

fiind lipite de-a lungul marginilor interioare ale ecliselor, denumite contraeclise. 

Tehnicile tradiționale de ansamblare a ecliselor presupun așezarea structurilor în 

cadrul unor matrițe din lemn de esență tare. 

 

 
 

Suprafețele cutiei de rezonanță; 
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Fața și spatele   Interiorul cutiei de rezonanță 

A,U – melcul viorii;  A – bara de rezonanță 

B – marginile cutiei cuielor B – locul popicului  

C,D – cutia cuielor; cuie C – locul picioarelor calușului 

E – limba sau tastiera  D – contraeclisele 

F – gâtul viorii; T – butuc E – butucul de jos  

G – cuiul cordarului   F – butucii de colțuri 

H – Fața cutiei de rezonanță G – axa centrală  

I – spatele cutiei de rezonanță 

J – fileul; L colțurile 

K – marginile fețelor sau nervurile exterioare 

M – arcul interior sau ,,C”-ul 

N – decupajele ,,F” sau găurile sonore 

O, P – calușul; cordarul 

R – arcurile inferioare 

Dimensiunile grosimilor trebuie să fie corelată cu calitatea lemnului și se 

calculează în raport matematic cu suprafața lor. În momentul acordajului, tensiunile 

vor exercita anumite presiuni asupra cutiei, determinând forțe elastice opuse, egale 

ca rezistență: cu cât rezistența cutiei se apropie de valoarea maximă a elasticității, cu 

atât sunetul este mai frumos. Nu am găsit niciun principiu clar pentru calcularea 

grosimii, astfel încât voi propune ca exemplu dimensiunile utilizate de Antonio 

Stradivari, și anume: 

Anul Grosimea în centru a feței Grosimea în centru a spatelui 

1672 2,37 mm 5,54 mm 

1698 2,77 mm 4,35 mm 

1736   3,17 mm 3,56 mm 

Pentru augmentarea calitații rezonatorii, în special a elasticitații, fața și 

spatele unei viori prezintă concavități interioare,sculptate, denumite și curburi sau 

bolți. La viorile italiene baroce, dimensiunile acestora variază: 15,6 mm – G.B. 

Guadagnini, până la19 mm – N. Gagliano pentru față, 13 mm – P. Maggini, uneori 

chiar până la 18,5 mm –  J.P. Guadagnini. 

În interiorul marginilor feței și spatelui, aproape de exteriorul lor, este o 

inserție îngustă, denumită fileu. Aceasta cuprinde trei fire separate de lemn, cele două 

exterioare fiind din lemn de păr negru, firul interior fiind din lemn de plop, grosimea 

totală fiind mai mică de 1,5 mm. Pe lânga rolul decorativ, estetic, fileul oprește 

dezvoltarea crăpăturilor în jurul marginilor, care sunt deosebit de vulnerabile, 

datorită fibrelor fragile ce au o mărime de aproximativ 2 mm. 
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Decupajele sonore ale  feței sunt așezate în centru, aproximativ în dreptul 

arcurilor interioare mediane ale feței și încadrează calușul; datorită lor, vibrațiile de sub 

căluș sunt mai mari, iar linia de presiune nodală dintre picioarele călușului va fi mai puțin 

tensionată, generând  o captare maximă a vibrațiilor. Ele mai au și rolul de a transmite în 

afara cutiei de rezonanță vibrațiile interioare ale fețelor. Caracteristicile lor sunt specifice 

fiecărui maestru lutier și fiecare element de construcție al lor, forma, lungimea, lățimea 

sau așezarea lor pe suprafața cutiei rezonatorii, contribuie la calitatea sunetului. 

Bara de rezonanță mărește rezistența feței la presiunea exercitată de căluș. 

Așezată longitudinal, ea este lipită pe interior de fața viorii și începe în dreptul 

piciorului stâng al călușului. Dimensiunile actuale prezintă o lungime de până la 27,8 

cm, lățimea de 5mm, și înălțimea de 9 mm; aceasta este variabilă, este mai mare în 

dreptul călușului și scade treptat înspre partea arcelor superioare ale feței. Nici aici 

nu întâlnim indicații precise în construcție, ele se adaptează modelului în funcție de 

lutier sau de școală. O certitudine se revelează însă – viorile baroce aveau  barele de 

rezonanță  mai scurte și mai subțiri, la începuturi, chiar  sculptate din fața rezonatorie, 

în timp, foarte multe dintre aceste instrumente necesitând înlocuirea lor, în principal 

datorită tensiunii crescute asupra feței, tensiune generată de noile tipuri de corzi mai 

dure, precum și  de modificarea înălțimii călușului, care a crescut cu 3 mm, uneori 

chiar mai mult, acești factori generând un volum mai mare de sunet. Cercetările și 

practica arată că o bară subdimensionată generează un sunet înfundat și fără putere 

de propagare la exterior, în timp ce una supradimensionată va avea un sunet fără 

armonice inferioare, un timbru prea subțire, la fel de slab la propagare. 

Tot în interiorul cutiei rezonatorii întâlnim popul sau popicul. Fixat în 

centrul feței, el este poziționat în spatele piciorului drept al călușului și transmite o 

parte din presiunea vibrațiilor spatelui viorii, cealaltă parte fiind preluată de bara de 

rezonanță. Construit din lemn de molid, el este tăiat în lungimea fibrelor, dispunerea 

sa între cele două fețe presupunând ca fibrele sale sa fie perpendiculare pe cele ale 

feței. Dimensiunile sale generale prezintă o lungime de 5,4 cm, iar diametrul este de 

aproximativ 5 și 6 mm. 

Adezivul utilizat pe tot parcursul istoric al construcțiilor de viori a fost 

întotdeauna cleiul animal, care se poate desprinde cu ușurință atunci când sunt 

necesare reparații – fața viorii este de obicei fixată cu un clei ușor mai slab, pentru a 

facilita îndepărtarea. 

Sculptat împreună cu gâtul dintr-o singură bucată de lemn de paltin rezistent sau 

arțar – acer pseudoplatanus – capul viorii este format din volută12 (sau melcul) și locașul 

cuielor. Forma actuală, asemănatoare unei spirale, este definitivată cu puțin înainte de 

Giovanni Paolo Maggini, fiind întâlnită uneori chiar și în tablouri de epocă, cum ar fi  

Un Concerto di Musica, pictat de Tiziano Vecellio  (1477 -1576), unde se poate observa 

un instrument ce are melcul asemănător cu cel de azi. Voluta, sau predecesorul său, 

ornamentul baroc, reprezintă o trăsătură caracteristică a familiei viorii și a lutierului. 

Panta din spate a locașului cuielor are rol de tensionare a corzilor. Ele sunt fixate în 

locașul volutei cu ajutorul unor cuie din lemn de abanos sau palisandru. 

                                                           
12 Volută sau volute: Ornament în formă de spirală, folosit la capitelurile coloanelor ionice, corintice și 

compozite; termen provenit  din fr. volute. În limba italiană – voluta. 
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  Capul viorii         Interioriul cutiei  de rezonanță 

          A – Volută       A – bara de rezonanță 

          B – Cuie  B –  popul sau popicul 

          C – Cutia cuielor       C – poziția calușului pe fața viorii 

 D – butucii colțurilor 

 H – locul decupajelor sonore 

Corzile13 trec apoi peste prăguș, confecționat, de asemenea, din lemn de 

abanos, care este crestat pentru a le localiza și a le ridica doar câțiva milimetri 

deasupra limbii din  abanos. Împreună cu călușul, acestea sunt cele două noduri 

rezonatorii împotriva cărora se opune presiunea corzilor. Gâtul viorii este înălțat în 

secțiune transversală, care crește în lățime de la capătul prăgușului spre căluș; astfel, 

generează o spațiere mai largă între corzi și căluș, permițând o mișcare mai ușoară 

pentru trăsătura de arcuș. Gâtul se alătură corpului viorii prin butucul  superior al 

viorii, la rădăcină, unde se fixează într-o scobitură, în timp ce limba se extinde mai 

departe, deasupra corpului. Lungimea totală actuală de la volută până la butucul de 

prindere este de aproximativ 24,5-25 cm. Înainte de secolul al XIX-lea, gâtul era lipit 

la exteriorul ecliselor și fixat cu ajutorul unor cuișoare de lemn în blocul de sus. 

Limba prezintă un arc la exteriorul ei și este sculptată din lemn de abanos. 

Ea se aplică prin lipire direct de gâtul viorii. Astăzi, ea prezintă o lungime 

cuprinsă între 26,5 și 27 cm, iar grosimea ei la prăguș este de 5 mm. Lângă 

prăguș, limba are lățimea variabilă de 22 până la 24 mm, la fel ca cea a gâtului 

viorii, în timp ce la extremitatea dinspre căluș dimensiunea ei crește, ajungând 

să măsoare între  41-42 mm. Ambitusul viorii cuprinde un registru sonor de 5 

octave, formate din sunete reale, după cum urmează: cel mai grav sunet este 

sunetul sol din octava mică, cu o frecvență de 196 herți, ajungând până la sunetul 

la din octava a 4-a, care are  3520 de herți. 

Vioara este acoperită cu un lac de protecție, a cărui calitate este eminemente 

un indicator fundamental al calității instrumentului. Producătorii italieni ai barocului  

par să fi folosit formule diferite pentru stratul de grund, care sigilează și protejează 

lemnul. Stratul de grund generează culoarea naturală a lacului, care poate fi colorat 

în nuanțe de roșu bogat, galben, auriu sau nuanțe maronii. Distinctele combinații de 

13 Înălțimea sunetului este conferită de numărul de oscilații sau vibrații ale corzii, care se caracterizează 

prin trei factori: lungimea coardei, greutatea coardei pe unitatea de lungime și tensiunea din coardă. 

Aceste caracteristici sunt numite și „legile lui Mersenne” după Marin Mersenne  (1588-1648), care le-

a studiat și publicat în lucrarea Harmonie Universelle  (1636).   
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uleiuri și rășini conferă diferite grade de duritate și flexibilitate. Un lac bine etanșat 

și elastic permite viorii să rezoneze optim  pentru mulți ani, în timp ce un lac 

mediocru va închide sunetul în timp. Cercetările recente sugerează că uleiurile din 

nuci sau uleiul din semințe de in sunt prezente în componența celor mai vechi rețete 

ale lacului italian, componente înlocuite astăzi cu rețete pe bază de șelac și alcool. 

Protecția cu lac a instrumentelor este absolut necesară, atât pentru menținerea 

constanței sunetului – deoarece lemnul este hidroscopic, adică are calitatea de a 

absorbi umiditatea din aer, cât și pentru menținerea elasticității sale în timp, 

elasticitate care, în raport cu temperatura și luminozitatea mereu schimbătoare, s-ar 

degrada. Lacurile nu sunt solubile în apă și sunt aplicate atât pe corpul viorii, cât și 

pe capul și gâtul acesteia. 

Un lac bun presupune componente de calitate, iar modul de preparare variază 

în funcție de rețeta proprie alesă de lutier. Componentele lacului sunt de mai multe 

categorii și vor genera mai multe tipuri de lacuri – lacuri cu alcool, lacuri cu esențe 

și uleiuri, lacuri cu ulei și lacurile bazice. Lacurile cu alcool se prepară cel mai ușor, 

sunt transparente și au un lustru frumos, caracteristica lor cel mai dificil de obținut 

fiind elasticitatea, care uneori dispare după uscarea completă. Lacurile din esențe și 

uleiuri au o proprietate de uscare mai lentă față de lacurile pe bază de alcool, dar ele 

rămân elastice după uscare, lucioase și transparente. De asemenea, aceste tipuri de 

lacuri au o perioadă de durabilitate mult mai mare față de cele cu alcool. Lacurile cu 

ulei se utilizează foarte rar, deoarece se usucă foarte încet, și, odată uscate, se dizolvă 

foarte greu. Acestea se aplică în straturi și nu își schimbă proprietățile după uscare. 

Lacurile bazice sunt lacuri cu diverși compuși chimici și sunt contestate de 

majoritatea lutierilor, ele  utilizându-se extrem de rar în construcția viorilor 

tradiționale, însă astăzi le întâlnim la viorile electrice. 

Substanțele întrebuințate la fabricarea lacurilor sunt: amestecurile de 

dizolvanți, substanțele dizolvabile și coloranții. 

Dizolvanții se împart în uleiuri, esențe și alcool. În categoria uleiurilor celor 

mai des întâlnite sunt regăsite uleiul de in și uleiul de ricin. Uleiul de in  este foarte 

sicativ – adică se usucă foarte repede, și se extrage din sămânța inului – iinum 

usitatissimum, până la o concentrație ce poate varia de la 22 până la 34 %. După 

extragerea lui din sămânță, uleiul are nevoie de mult timp pentru limpezire, 

minimum o perioadă de șase luni, timp în care trebuie păstrat la o temperatură 

constantă. Utilizarea lui în componența lacului de viori datează din sec. al XII-lea. 

Uleiul de ricin se extrage din ricinius communis și este un ulei incolor, sau, 

câteodată, poate avea o ușoară tentă de galben. Deoarece este tipul de ulei cu cea mai 

mare densitate, lutierii îl folosesc pentru a obține lacuri care se usucă mai greu. 

Esențele sunt în general lichide (cu excepția camforului, care este solid) și 

sunt dizolvabile în apă, alcool, eter și în esență de terebentină. Esențele transmit 

mirosul și, eventual, culoarea dizolvanților. Esența de terebentină se extrage din 

diferite rășini de pin sau brad, extracția realizându-se cu ajutorul vaporilor de apă. 

La compoziția lacurilor pentru viori lutierii întrebuințează doar esența, fără apă. Din 

esența grasă de terebentină se obține sacâzul, care este utilizat la fabricarea unor 

anumite tipuri de lacuri. Nu întotdeauna însă toate tipurile de sacâz se dizolvă în 
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esența de terebentină – pentru cele mai tari, se folosește alcoolul, care este un 

dizolvant mai puternic. Esența de lavandă se extrage prin distilare cu apă din florile 

lavanda vera. Proprietățile sale specifice sunt mirosul potent, culoarea, ce are o tentă 

puțin gălbuie și proprietatea de a fi un bun dizolvant al copalului sau succinului, sau 

chiar a altor rășini. În combinație cu sandaracul (o altă specie de rășinoase) se obține 

masticul, care se utilizează la lipit, chituit sau la nivelat. Lacurile cu esențe de 

lavandă sunt semisicative. Esența de aspic se obține din amestec de flori de levănțică 

– lavandula spica latifolia – în amestec cu esența de terebentină, fiind o esență mai

colorată decât cea de lavandă, și, de asemenea, solubilă în alcool.  Esența de 

rozmarin – rosmarinus officinalis – este o esență foarte puțin sicativă și are un punct 

de fierbere foarte ridicat, la 165 grade celsius. Camforul este o esență de culoare 

albă, aflată în stare solidă, unsuroasă și elastică. El se dizolvă foarte puțin în apă, dar 

este solubil în alcool, eter sau în substanțe volatile. Punctul lui de fierbere este, de 

asemenea, foarte ridicat, aproape de 204 grade celsius. Rolul său este acela de 

catalizator în dizolvarea rășinilor pentru procesul de creare a lacurilor. Alcoolul 

folosit de lutieri este  alcoolul metilic, necesar la dizolvarea diverșilor compuși ai 

lacurilor. Este un puternic dizolvant inodor, ce se evaporă repede,  păstrând astfel 

anumite proprietați elastice ale lacului. 

Substanțele dizolvabile cuprind rășini, gume, balsame și carburi de 

hidrogen. Rășinile folosite pentru construcția lacurilor de vioară sunt, în general, 

rășinile naturale, care provin din secrețiile coniferelor, leguminoaselor, 

terebinthaceelor sau convulvuvaceelor. În general, rășinile se prezintă în stare solidă 

și sfărâmicioasă și pot avea culori diferite: albe, galbene, brune sau chiar roșii. Ele 

sunt insolubile în apă și se prelucrează la cald, prin dizolvare în alcool, eter, sulfură 

de carbon, acid acetic sau în uleiurile esențiale. Prin prepararea rășinilor cu uleiurile 

esențiale va rezulta o compoziție fluidă, care va fi impregnată cu mirosul specific fiecarui 

tip de ulei. În funcție de elasticitatea lacului, de tipul de soliditate vizat, amestecul poate 

beneficia de trei tipuri de rășini: rășinile dure, cum sunt copalul, succinul sau 

chihlimbarul, shellacul; rășinile semidure – sandaracul, masticul sau damasarul, și 

rășinile moi – bejoin sau benzec, elemi, anime și terebentine. 

Gumele sunt de două tipuri: gumele – rășini și gumele propriu-zise. Acestea 

din urmă, datorită solubilității în apă, nu se folosesc la fabricarea lacurilor, deoarece 

acestea nu ar fi durabile. Gumele – rășini sunt secretate de arborii de acacia, cele 

mai importante fiind guma arabică și guma de Senegal. Cea mai folosită dintre ele 

rămâne însă gomguta, originară din Ceylon, din Cambodgia sau Siam. Aceasta se 

extrage de pe arborele garcina morella, iar compoziția ei opacă, sau galben-portocalie, 

se întrebuințează la culoarea lacului, generând o nuanță și un luciu de excepție.  

Balsamele sunt o specie de rășini de culoare albă, galbenă sau galben-gri, ce 

conțin uleiuri esențiale, puternic aromate și dizolvabile în alcool sau eter. Ele provin 

din arborele myrospernium peruiferum – Peru, sau myrospernium toluiferum – 

Columbia sau din balsamul de Copahu – Brazilia. 

Hidrocarburile de hidrogen sunt substanțe – dintre care amintim gudroanele 

și bitumul, sau asfaltul – care sunt folosite în compoziția lacurilor negre, cu o 

structură mai moale, dar indisolubile în apă. Unul dintre cele mai bune compozite 
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pentru nuanțele închise este bitumul de Iudeea, care are o origine vegetală, 

componentă recoltată de pe malul lacului Asfaltit. 

Coloranții sunt ultima categorie de substanțe necesare compoziției unui lac 

de vioară. 

Pentru ca lacul rezultat să rămână transparent, iar culoarea să nu se 

degradeze în timp (de la lumină), coloranții trebuie sa aibă o certă stabilitate a 

compusului și să fie buni dizolvanți în alcool, uleiuri sau în esențe. Acestea sunt 

caracteristicile principale ale coloranților unui lac de vioară. După origine, dar și 

după compoziția lor, ei pot fi clasificați în coloranți naturali și coloranți sintetici. 

Coloranții naturali pot fi de două tipuri: minerali sau organici. Aceștia din urmă se 

împart, în funcție de proveniență, în cei de origine animală și cei de origine vegetală. 

Cea de-a doua categorie de coloranți, cei sintetici, sunt creați în laborator, prin 

combinarea diverșilor compuși chimici. Cei mai utilizați în lacul pentru vioară sunt 

coloranții naturali de origine organică. Coloranții de origine vegetală întâlniți sunt: 

hyacint, negrul de fum și bitumul – pentru nuanțele de negru, aloes și campeș – 

pentru nuanțele roșu-închis sau roșu-gălbui, coșenila – pentru carmin, curcuma 

pentru galben și galben-roșiatic, lemnul galben antilez, pentru nuanțe de galben-

verzui, rocul cayenez, folosit la culoarea galbenă, sang – dragonul indian, pentru 

nuanțele de roșu-închis, lemnul de santal, care are culoarea roșie-gălbuie, șofranul, 

folosit pentru culoarea galben, sau pentru proprietățile sale de strălucire și 

luminozitate – folosit la obținerea altor nuanțe. Coloranții de origine minerală sunt, 

în general, pământurile colorate; cel mai folosit este terre de Sienne, care, în amestec 

cu baițul de nuc, generează nuanțe cuprinse între galben și roșu. Ca elemente 

auxiliare, în componența viorii întâlnim cuiele, călușul – care este de obicei din lemn 

de paltin, corzile și cordarul, sculptate în general din același tip de lemn; cordarul se 

prinde cu o coardă mai groasă de maț, prin intermediul cuiului – nasture, de butucul 

inferior, realizând astfel circuitul complet al vibrațiilor. 

 

2.1. Instrumentele cu arcuș premergătoare viorii 

Unul din primele instrumente cu coarde și arcuș, apărut acum aproximativ 

acum 5000 de ani în India, este ravanastronul. Acesta producea sunetul prin frecarea 

unei tije asupra unei corzi de mătase, care era atașată la o cutie. Deși muzicologii au 

analizat basoreliefurile sau imaginile antice care prezentau muzicieni cântând, 

deocamdată, nu au fost descoperite alte instrumente cu arcuș care să apară pe 

monumentele civilizațiilor antice, nici în Asiria, Sumerul sau Egiptul antic; de aici, 

se naște supoziția că arcușul nu le era cunoscut, așa că, pentru moment, folosirea 

ravanastronului în India pare să fie unică în acele timpuri. Evoluția acestuia nu a 

cunoscut nimic spectaculos, poate cu excepția materialelor, forma lui păstrându-se 

aproape neschimbată până astăzi.  
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Ravanastron și omerti, India; Kemangeh a gouz, Turcia (în imagine) 

Ravanastronul se compune dintr-o cutie mică, cilindrică de lemn și acoperită 

cu piele de șarpe; cutia este străpunsă perpendicular de o tijă de care sunt prinse cele 

două corzi, realizate din mătase. Poziția de cântat presupune ca interpretul sa fie 

așezat pe jos, ca în poziția de yoga. Precursorul arcușului are o tijă de care este întins 

un fir mai gros decât corzile. Întâlnim o serie de instrumente înrudite cu 

ravanastronul, cum ar fi: omerti, în India și kemangeh, în Arabia și Turcia. Acesta 

din urmă își are însă originea în kemangeh-ul persan, instrument prezentat de Abd-

ul-cadir în Tratatul de Muzică Persană, anul 1418. Întrucât acestea din urmă nu au 

atestată o vechime atât de mare ca ravanastronul, este de presupus că ar fi derivate 

ale acestuia. 

Un alt instrument străvechi – cu originile încă disputate între arabi și turci – 

este rebabul. Există o mare varietate de rebaburi, de la cele identice cu kemangeh-

ul, până  la cele cu o cutie rezonatorie mult mai mare și de formă dreptunghiulară. 

Rebabul a fost folosit de mauri în decursul secolului al VII-lea. 

Rebab arab sau turc     Rebab din Africa de Nord     Rebab cu trei decupaje 

(în imagine) 
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Din imaginile culese de cercetători reiese că rebab-ul nu are o formă sau 

dimensiuni fixe, se observă uneori prezența decupajelor în cutie, iar numărul de corzi 

este variabil, de la una la trei corzi. 

Odată cu invaziile arabilor în Africa de Nord și Spania, în secolul al VIII-lea, 

rebabul își va face intrarea în Europa. Cele opt secole de prezență a maurilor în 

Spania (711-1492), și, cu preponderență în orașul Andaluzia, vor reitera o influență 

majoră asupra culturii europene. Refăcând, astfel, circuitul geografic, avem 

ravanastronul din India, legat de rudele sale din Asia Mică, persane, kemangeh-ul și 

rebab-ul, instrumente împrumutate de către arabi și turci, pentru ca, ulterior, prin 

Africa de Nord, acestea să ajungă, datorită maurilor, în Penisula Iberică. Traseul și 

influența coloniștilor din Spania se va încheia în Britania și Normandia, iar, de aici, 

se vor extinde și în celelalte părți ale Europei. În consecință, în aceste țări vom 

localiza primele instrumente cu arcuș, în formă de pară, în sec. al  IX-lea, dar având 

construcția asemănătoare cu o mică varietate de kemangeh. Acest periplu se 

argumentează și prin prezența în majoritatea limbilor europene a denumirilor maure 

pentru instrumentele muzicale cu arcuș. Este foarte posibil ca aceste nume de 

instrumente maure, mai rudimentare și imperfecte, să se fi transferat, sau chiar 

asociat în timp cu urmașele acestora: instrumentele mai evoluate și mai performante, 

prelucrate de europeni după tipologia celor arabe. Aceste instrumente le vor înlocui 

treptat pe cele de origine arabă. 

În preajma anilor 900, instrumentele la care se cântă cu arcuș încep să apară 

prezente în sculpturile și imaginile europene, însă identificarea exactă este dificilă, 

datorită diverselor forme sau dimensiunilor întâlnite. Denumirile acestora, prezente 

în diverse manuscrise, sunt distincte și, uneori, se pot suprapune. În general, 

specialiștii împart aceste denumiri în rebec, violă medievală și renascentistă, lira da 

braccio și violul propriu-zis14. 

Abia în jurul anilor 1000 vom întâlni o primă mare divizare a instrumentelor 

în familia violei propriu-zise, un instrument care are cele două suprafețe rezonatorii 

mai mari și unite cu ajutorul ecliselor încrustații și rebecul sau gigue, un instrument 

care păstrează forma de pară a anticului rebab maur, cel mai probabil cu două corzi, 

denumit inițial rubebe. Cercetătorii și lutierii clasifică instrumentele din marea 

familie a violelor prin prisma celor două etape de evoluție și prin raportarea lor la 

perioadele istorice ale Renașterii și ale Barocului, în urma acestei prime delimitări 

reieșind viola renascentistă și viola propriu-zisă.  

Rebec-ul este un tip de vioară renascentistă, cu un corp rezonatoriu în 

formă de pară, ce prezintă decupaje și care se îngustează spre gât. Instrumentul 

se continuă cu un gât, arcuit în formă de seceră, care se termină cu un cap de care 

se prind cele trei corzi  

14 Deși în literatura de specialitate internațională acesta este termenul utilizat, în limba română se 

folosește denumirea de violă, termen ce poate crea uneori confuzii cu instrumentul ce aparține familiei 

viorilor, apărut mult mai târziu. La origini, acest termen, viol, derivă din francezul viel. Însuși termenul 

italian violino poate fi interpretat ca un diminutiv al vechii denumiri. Astăzi, în Olanda, termenul de 

viool definește vioara modernă. 
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Rebec medieval, desen, sec al XI –lea.  Rebec renascentist, detaliu de frescă  

Rebecul va fi întâlnit în Franța până târziu în Baroc, în anii 1745-1755. De 

construcție europeană și evoluat ca sonoritate, rebec-ul  înlocuiește  treptat  ribibiul 

mijlociu englez, precum și vechiul rebeb francez, amândouă fiind urmașele anticului 

rebab de origine arabă.  

. 

         Violă medievală                      Lira da braccio     

Denumită viola da mano în Italia15, cunoscută în Spania sub denumirea de 

vihuela de mano sau vielle în franceză, vihuela a apărut la mijlocul secolului al XV-lea, 

15 Este important de reținut faptul că în Italia a existat cuvântul ,,viola” înainte ca vihuela sau prima 

violă să fi fost adusă din Spania. În Italia, termenul viola a fost aplicat mai întâi ca ,,viola de braccio”, 

un tip de precursor al viorii moderne, așa cum a fost descris de Tinctoris, în lucrarea sa De inventione 

et usu – musice, cca. 1481-1483, și a fost ulterior generalizat și pentru a descrie primele viole italiene. 

Potrivit unui istoric al violului propriu-zis, Ian Woodfield, există foarte puține dovezi că vihuela de 

arco a fost introdusă în Italia înainte de anii 1490. Termenul viola nu a fost folosit niciodată exclusiv 

pentru violuri în secolele XV și XVI. Abia în secolul al XV-lea, cuvântul italian viola a devenit un 

termen generic folosit pentru  referirea la orice instrument cu arcuș sau vioară.  În secolul al XVI-lea, 

în Italia, ambele violas, adică primele viole și viorile, s-au dezvoltat oarecum simultan. În timp ce 

viorile, cum ar fi cele ale lui Amati, și-au atins forma lor clasică înainte de prima jumătate a secolului, 
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în Aragon. Era un instrument ce se poate caracteriza prin forma foarte bine definită 

a gâtului și prin construcția robustă a cutiei rezonatorii, care rezista la o tensiune 

mare a corzilor, în fapt, un lute – lăută, cu spatele plat și cu șase corzi duble din maț, 

care avrea acordajul aproape identic cu luturile renascentiste contemporane. În 

descrierile vremii și din imaginile care au supraviețuit, se poate observa că viola da 

mano are prezente cele două decupaje sonore pe fața cutiei  de rezonanță. La 

începuturi, vihuela fost folosită în modul ciupit, aproximativ până la sfârșitul 

secolului al XVI-lea.  

După a doua jumătate a secolului al XV-lea, instrumentiștii au început să 

cânte folosind și arcușul și, probabil că pentru o perioadă de timp, au fost folosite în 

ambele moduri de cântat, ciupit și cu arcuș. Astăzi, vihuela a rămas în istoria muzicii 

ca strămoșul de drept al chitarei. 

G. dai Libri: vihuela-detaliu de altar    Vihuela cu arcuș și vihuela ciupită 

În Renaștere, în preajma anilor 1475-1485, întâlnim primele instrumente – 

viole, iar acestea devin, în timp, o adevărată familie de instrumente cu arcuș, cu o 

gamă de instrumente diferite ca sonoritate și dimensiuni și care va ajunge să cuprindă 

de la viola înaltă – acută,  până la viola bas. Corpul rezonatoriu va urma o evoluție 

către formele actuale ale viorii, având pentru început decupajele ,,C“ mai adânci, 

eclisele mai lungi și arcadele superioare înclinate, iar, mai târziu, va prezenta chiar 

și bara de rezonanță, la fel ca instrumentele moderne cu coarde. Numărul mai mare 

de corzi, de obicei cinci sau șase, începe să fie întâlnit cu precădere din secolele al 

XVI-lea și al XVII-lea. În muzica franceză medievală, avem o denumire asemănătoare: 

viel, cf. limbii franceze vechi, o denumire ce face trimitere la vihuela spaniolă. 

În forma cutiei de rezonanță, viola prezintă decupajele sonore – devenite 

deja ,,standard” în construcție, iar forma de pară de la început se îndreaptă, începând 

cu sec. al XI-lea, către formele actuale.  

Din sec. al X-lea, întâlnim poziția actuală de cântat, cu instrumentul ținut la 

gât și susținut de mâna stângă. Una dintre inovațiile majore întâlnite este prezența  

forma violei a fost standardizată cu aproape un secol mai târziu, inițial în mâinile constructorilor de 

instrumente din Anglia. 
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   Violă sec. IX  Violă sec. X   Violă sec. XI   Violă da gamba sec XI 

tastelor pe gâtul instrumentului, iar, din acest motiv, gâtul va suferi modificări, prin 

ajustarea lui cu un lemn special de care erau prinse tastele, care erau de obicei în 

număr de șapte. Primele forme ale instrumentului aduc cu vihuela, iar acordajul se 

realiza de obicei la un interval de cvarte, cu prezența unui interval de terță mare între 

coarda a patra și a cincea, imitând pe cel al vihuelelor și al lute-ului din sec. al XVI-lea, 

aproximativ la fel cu cel al chitarelor actuale. 

Corzile sunt prelucrate din intestine de animal uscate și răsucite, gută, cu o 

tensiune mică, rezultând o sonoritate mică, moale și dulce. Folosite la început pentru 

corzile grave, în preajma anilor 1600, vor apărea și corzile cu miez de mătase, 

bobinate cu sârmă de cupru.  

Inițial, decupajele sonore vor păstra forma literei ,,C” a vechiului rebec sau 

a vihuelei, dar, încă de la începutul sec. al XVI-lea, vor apărea instrumente care vor 

prezenta decupaje cu modele noi în formă de ,,S” și orientate spre interior. Până la 

mijlocul secolului al XVI-lea, acestea se vor transforma în decupajele clasice în 

formă de ,,F”, însă orientate invers, care au fost preluate ulterior de toată familia 

instrumentelor cu arcuș. De la mijlocul secolului al XVI-lea, decupajele îndreptate 

către interior au fost inversate, orientarea ,,F”-urilor făcându-se spre exterior. Această 

configurație a devenit apoi o caracteristică standard pentru ceea ce astăzi numim 

modelul „clasic” al sec. al XVII-lea. 

Deși deocamdată nu se știe cu exactitate perioada apariției lor, primele 

inovații apărute la arcuș marchează introducerea caprei sau a părului de cal. 

Curbura baghetei se modifică și prezintă, în general,  o arcadă convexă, mult 

mai apropiată de cea a arcușului de vioară actual. Primele modele de capră 

barocă vor prezenta un sistem fix de prindere al părului, creat dintr -un anumit 

tip de scoică de perlă, ce strânge părul și îl menține întins de-a lungul baghetei. 

În partea părului, ea nu prezintă capac de fixare și permite, în acest mod, o mai 
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mare tensionare a părului. Arcușul este ținut de baghetă, cu palma în sus, la 

distanță de capră, către punctul de echilibru, poziția de apucare fiind 

asemănătoare cu poziția actuală de la contrabas. ale Tehnica tradițională de 

cântat la violă presupunea folosirea unuia sau a două degete mâinii drepte, 

pentru a crește tensiunea părului în funcție de necesitățile muzicale. 

Începând cu anii 1600 apare preocuparea de teoretizare a unor 

muzicieni, ca Pretorius sau Mersenne, care vor descrie și clasifica diverse 

instrumente cu coarde și arcuș ale perioadei. În tratatul său, Theatrum 

Instrumentorum, publicat în 1620 la Wolffenbuttel, Praetorius  va face o 

clasificare a violelor folosite în acea epocă:  

 Gross contrabass-geige – este cel mai mare instrument, foarte

asemănător cu contrabasul actual, care avea cinci corzi, nu avea

taste, și este construit cu cap modern; el prezintă două decupaje

sonore în formă de ,,S”.

 Violone era un instrument asemanător cu violoncelul actual, ce are

șase corzi și șase taste, cu un cap modern, și două decupaje în

formă de ,,S”.

 Viola da gamba, un instrument foarte asemănător cu violone, cu

voluta sculptată, iar limba sa are șapte taste și șase corzi; de

asemenea, are două decupaje, în formă de semilună.

 Viola bastarda, instrument asemănător cu viola da gamba, dar

care are un decupaj în plus, de tipul rotund.

 Klein posche, sau kit era un instrument mic și oval, asemănător cu

gigue, cu un decupaj în formă de ,,S” așezat sub corzi, în centrul

cutiei de rezonanță.

 Rechte Discant-geig, un instrument aproape identic cu vioara de astăzi.

 Tenor geig, un instrument asemănător cu o violă, dar cu un gât

foarte scurt.

 Bass geig da braccio, un instrument cu formă de violoncel și cu

gâtul scurt.

Una din primele descrieri ale familiei viorii o va realiza fracezul Marin Mersenne 

(cca.1588-1648), în tratatul său publicat la Paris, De Intrumentum  Harmonicis. Lucrarea 

cuprinde două secțiuni și prezintă instrumentele perioadei16. 

16 În prima carte, Mersennus descrie o vioară ca având o singură formă și o dimensiune foarte mică, de 

aproximativ trei sferturi, utilizată de maeștrii de balet din Franța. În continuare, prezintă vioara sopran 

– vioara zilelor noastre. Vor urma vioara tenor și vioara contratenor, singura diferența față de vioara-

sopran fiind dimensiunile mai mari ale acestora din urmă. Cu siguranță, ele sunt precursoarele violei. 

Ultimul prezentat este violone-ul italian, strămoșul violoncelului actual. Fiecare din aceste instrumente 

are 4 corzi acordate în cvinte. Toate aceste instrumente fac parte din familia denumită viori. Apoi, va 

trece la violă, instrument descris cu o cutie de rezonanță mult mai mare și care are  6 corzi. 
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2.2. Barocul și favorizarea apariției viorii 

În urma războaielor Renașterii italiene din perioada 1494-1559, Ducatul 

Milano și alte state italiene minore se aflau sub control direct sau indirect al Spaniei 

Habsburgice, în timp ce Republica Venețiană, Ducatul Florenței, Statele Papale sau 

Republica Genoveză au rămas independente. Deși legăturile economice între 

orașele-state italiene ocupate erau strânse, ele au rămas în permanență în contact 

direct cu regatul Franței, iar influențele culturale de tip renascentist și baroc se vor 

manifesta aproape concomitent. Aceste influențe au generat o certă evoluție 

culturală, într-un spațiu european care beneficia deja de un peisaj cultural general cu 

foarte multe elemente comune, iar diferențierile vor fi determinate de factorii 

specifici locali și de regimurile politice conducătoare. 

Efervescența culturală italiană va influența pe rând toate statele europene, 

întinzându-se de la spațiile germanice până la cel englez. Tendința culturală va fi 

impusă de aristocrația spațiului italian, care va ridica importanța artei la o cotă de 

popularitate extraordinară. Această relaxare apare pe fondul refacerilor economice 

și politice, stabilizări care au pus capăt marilor crize sociale, de tipul marilor migrații, 

sau precum a extincției populației în urma devastatoarei ciume bubonice, ca cea a 

marelui val de ceață apărut în urma erupției vulcanilor din Pacific – eveniment ce a scăzut 

temperatura la nivel planetar, pentru o perioadă de aproximativ 70 de ani – și a 

frecventelor și devastatoarelor conflicte militare. Această perioadă de prosperitate va 

genera un mediu propice pentru apariția preocupărilor de tip cultural, care, la nivel socio-

uman vor debuta în Renaștere, odată cu apariția Iluminismului și Umanismului, tendinţe 

care vor continua și în perioada Barocă. 

Odată cu necesitatea fabricării de noi instrumente muzicale, apar și primele 

nume cunoscute de constructori de instrumente muzicale, inițial, din clasa violelor, 

nume care vor fi întâlnite la breslele de meșteșugari ale orașelor Nürenberg și Hamburg 

în Germania, Londra în Anglia, Paris în Franța sau Antwerp în Țările Flamande. 

 În Germania, se remarcă personalitatea lui Johann Ott din Nuremberg, care 

a trăit aproximativ în anii 1463, el fiind identificat ca specialist în construcția de 

lăute. Hans Frey, născut în jurul anului 1440, este, de asemenea, un constructor 

renumit de lăute. Johann Gerle, din Nürnberg (aprox. între 1533 și 1550), este un 

producător celebru de lăute și viole. De asemenea, el a publicat o carte despre lăute, 

în anul 1533. Un alt constructor cunoscut de viole este și Johann Meusidler, din 

Nürenberg (aprox. anii 1550). În Hamburg, în sec. al XVII-lea, este cunoscut ca 

producător de viole un anume Philip Mohr. 

În Țările Flamande, în Antwerp, îi avem pe Borlon Joannes și pe Borlon 

François, amândoi constructori de viole. În Franța, se evidențiază personalitatea lui 

Dieulafait, (m. 1720), lutier și constructor de instrumente din familia violelor. Astăzi, 

la Consevatorul din Paris, există o viola da gamba ce îi aparține. 

În Anglia este populară figura lui Aldred, aprox. prin  anii 1560. Este primul 

englez constructor de instrumente din familia violelor atestat. La Londra, în preajma 

anilor 1652, John Bridewell Ross construiește viole și bandoras, iar, mai apoi, în 

1596, va fi urmat de fiul său, John Ross, care va obține lacuri de o calitate excelentă 
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pentru instrumentele sale. Este unul din primele exemple atestate, din care reiese 

perpetuarea acestui meșteșug în cadrul familiei. Tot la Londra, sunt astăzi cunoscuți 

și constructorii R. Shaw, aprox. 1655, Henry Smith, aprox. 1626 și John Simpson, 

aprox. 1785. 

În Italia, primul oraș unde apare o breaslă de constructori de instrumente 

este Brescia, oraș aflat sub tutela habgsburgică. Joan Kerlino, din Brescia, este 

probabil unul din fondatorii școlii din Brescia, care este identificat în jurul anilor 

1449. Se pare Joan Kerlino este un constructor exclusiv de viole.  

Alt nume este cel al lui Gaspar Duiffoprugcar din Bologna, care trăiește la 

începutul secolului al XVI-lea. El poate fi considerat unul dintre primii constructori 

de vioară atestat în anumite înscrieri, din care ar reieși o comandă pentru construcția 

a trei viori, datate 1511, 1517 și 1519. Duiffoprugcar a fost și un constructor de viole 

de diverse mărimi foarte cunoscut, dar abilitățile lui par să fi fost în principal 

îndreptate spre arta încrustației în lemn, mai degrabă decât la fabricarea de 

instrumente cu coarde. El a construit și câteva viole da gamba și este posibil ca el să 

fi făcut și viole tenor, deși există o anumită probabilitate ca el să nu fi fost neapărat 

conștient de existența lor ca viori. Deocamdată, astăzi încă nu s-au gasit viori care 

să-i poată fi atribuite. 

Alte nume întâlnite ar fi Venturo Linarolli din Venezia, aprox. 1520 sau Pietro 

Dardelli, un călugăr franciscan care trăiește la Mantua, aprox. în jurul anului 1500. 

În concluzie, parcurgerea acestei etape de evoluție a strămoșilor viorii nu poate 

fi încă susținută de foarte multe dovezi și argumente concrete, în continuare urmează ca 

specialiștii actuali să identifice noi elemente, însă un ,,traseu” al istoriei evoluției viorii 

ar putea fi schițat și sub forma următorului desen:  
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Cercetările lui Peter Holman17 arată că primele viori ar fi apărut ca 

instrumente bine definite aproximativ între anii 1495-1505, în Italia. Este posibil ca 

primele utilizări ale viorii să fi fost făcute în grupuri de viori consort, într-un 

ansamblu. Chiar și apariția în ,,înalta societate” aristocratică a viorii se va fi realizat 

tot ca un instrument consort, de ansamblu. Argument al acestei idei ar putea fi 

repertoriul muzical pentru vioară recuperat din acea perioadă (secolele al XVI-lea și 

al XVII-lea) și care este specific pentru violoniștii de ansamblu, de-abia în a doua 

jumătate a secolului al XVII-lea dezvoltându-se și repertoriul pentru vioară 

solo. Neal Zaslaw18 susține că, în perioada de început, vioara și-a făcut apariția în 

cadrul publicului claselor sociale inferioare cu ajutorul unor interpreți profesioniști 

instruiți, aparținând aceleiași clase medii – slujitori sau muzicieni populari, uneori, 

chiar analfabeți. Scopul folosirii viorii va fi pentru muzica de dans popular, 

accesibilă oamenilor simpli. Apariția viorii, ca instrument desprins din familia 

violelor, este legată de necesitatea publicului pentru un sunet mai mare, mai 

pătrunzător și mai acut, ce se pretează muzicii în aer liber, în opoziție cu cel al 

violelor sau lirelor, ale căror sonorități, elegante și sobre, erau preferate de 

aristocrația saloanelor. Un argument în sprijinul apariției viorii în mediul popular 

este și lipsa imaginilor sau reprezentărilor ei din acea perioadă istorică, primele 

apariții în tablouri și desene marcând începutul impunerii ei asupra familiei violelor 

și accesul ei în lumea aristocratică.  

O altă ipoteză susține că există și posibilitatea ca aceste consorturi de viole, 

ca și cele de vioară, să fi fost introduse pentru prima oară la curte pentru a oferi o 

alternativă la instrumentele de suflat prezente în muzica polifonică. Tot Holman va 

încerca o delimitare a diferitelor utilizări ale acestor două tipuri de consorturi: de-a 

lungul secolului al XVI-lea, deși aparțineau aceleiași familii de instrumente cu 

coarde, au fost folosite ca ansambluri alternative de către muzicienii profesioniști: 

familia violelor, cu sonoritatea sa și cu tonul său grav și moale, a fost ideală pentru 

muzica contrapunctică și pentru însoțirea vocii, în timp ce vioara, cu sunetul ei mai 

acut, a devenit rapid instrumentul preferat pentru muzica de dans. Există chiar și 

unele indicii că, în primii ani de introducere a viorii, consorturile de viori și cele de 

viole puteau fi folosite ca ansambluri interșanjabile. Studiind documentele epocii 

reginei Maria, același Peter Holman va ajunge la ipoteza că, în Anglia, sub domnia 

respectivei regine, s-ar fi utilizat alternanțe între cele două consorturi. 

17 Peter Kenneth Holman, n. 1946 la Londra, este un dirijor și muzicolog britanic, mai cunoscut pentru 

revigorarea muzicii lui Purcell și a contemporanilor săi englezi. Publicații 1. Life After Death: The Viola 

Da Gamba in Britain,  (2010).  2. From Renaissance to Baroque: Change in Instruments Jonathan 

Wainwright, Peter Holman, University of York. Dept. of Music 3. Four and Twenty Fiddlers: The 

Violin at the English Court, 1540-1690,  (1996). 
18 Neal Zlaswlaw, născut la New York, a absolvit licența la Harvard, în 1961 și masterul  la Juilliard, 

în 1963. În 1970, a primit doctoratul de la Universitatea Columbia; el a predat, de asemenea, la CUNY, 

1968-70. Din 1970, a fost profesor la Universitatea Cornell. Activitatea  lui muzicologică  s-a axat pe 

practica interpretării, în special pe tempo și ornamentare, în analizarea stilul francez și italian. În 1989, 

realizează o cercetare extinsă asupra operei lui Wolfgang Amadeus Mozart, cu o lucrare de referință cu 

privire la simfoniile sale. În 1993, a fost numit editor principal la revizuirea catalogului Köchel. 

Publicații: Performance Practice: A Bibliography  (New York, 1971), în colaborare cu M. Vinquist. 
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Violele și vioara  diferă, de asemenea, în ceea ce privește apetența reliefată 

de un anumit statut social. David Boyden19 s-a referit la acest lucru când a declarat: 

„În cea mai mare parte, oameni de renume și muzicieni din secolul al XVI-lea se 

gândeau la viori ca la instrumente de origine inferioară, cântate în special de 

profesioniști. În comparație, viola și lăuta, care aparțin unei tradiții mai vechi și mai 

aristocratice, au fost folosite nu numai de profesioniști, ci și de amatori și domni de 

origine nobilă, care admiră cu înverșunare aceste instrumente. A cânta la violă, sau 

mai ales la lăută, era considerată o abilitate admisibilă, chiar foarte dorită, a educației 

generale a celor născuți cu statut social înalt; aceste instrumente se bucurau de o 

adevărată modă printre persoanele cu statut social și care, în calitate de amatori, au 

privit în general arta muzicală ca fiind asociată unei vocații lăudabile, dar nu ca pe o 

profesie adecvată. Vioara nu s-a bucurat de acest prestigiu social.”20 

Școlile italiene de lutierie din nordul Italiei s-au concentrat, în general, în 

orașe mai bine dezvoltate economic și aflate pe rutele comerciale ce legau Italia și 

zonele habsburgice de Franța și de comerțul cu Orientul. Dacă Veneția sau Cremona 

vor fi orașe cu potențial economic și prosper, ele vor beneficia de schimburi 

economice importante, fapt ce va facilita accesul lutierilor la lemnul sau la 

materialele exotice necesare fabricării lacurilor la un preț rezonabil. De asemenea, 

construcția de instrumente va fi condiționată și de oferta cumpărătorilor, 

instrumentele foarte bine finisate și din materiale mai scumpe se vor adresa clasei 

aristocratice, în vreme ce muzicienii se vor limita la instrumente inferioare ca 

materiale sau finisaj. Orașele principale în care s-au concentrat lutieri vor fi Brescia, 

Cremona, Milano sau Veneția, în timp ce altele vor importa atât instrumente, cât și 

lutieri. Excepția o va face Napoli, oraș-port, cu un mare vad comercial și care va fi 

reprezentat de o singură familie de constructori. Primul oraș în care va apărea o 

școală cu trăsături caracteristice de construcție va fi Brescia. Inițial, ea va avea 

constructori de viole, ca Gasparo ,,da Salò”, lutier ale cărui tehnici ne evidențiază 

astăzi metodele de construcție folosite pentru vechile familii ale violelor. Viorile 

bresciene timpurii au multe elemente de construcție preluate de la aceștia: 

continuarea gâtului din corpul de rezonanță, bara rezonatorie sculptată din fața cutiei 

de rezonanță, lipsa contraecliselor interioare sau chiar lipsa unui tipar. Tot școala 

bresciană va pune accentul pe pragmatismul instrumentalului, renunțându-se treptat 

la ormamentele baroce întâlnite la instrumentele anterioare. Școala cremoneză va 

                                                           
19 David Dodge Boyden, violonist și muzicolog american, specializat în organologie și interpretare de 

performanță, născut în 1910 laWestport, Connecticut, decedat în 1986 la Berkeley, California. Boyden 

are licență Universitatea Harvard, apoi la Universitatea Columbia și la Scoala de Muzică Hartt. Profesor 

la Facultatea al Universității Berleley din California între anii 1939 – 1975. El va deține două mandate 

de președinte al Societății Americane de Muzicologie, între anii 1954-56 și 1960-62. Membru al 

Societății Internaționale de Muzicologie, al Asociației Regale de Muzică din Anglia, al Societății 

Galpin din Londra, precum și al Societății Stradivari. Boyden a publicat studiile sale în multe reviste  

printre care: The Quarterly Musical, The Strad sau The Journal of the American Musicological Society. 

Boyden a editat și tipărit trei manuale, lucrarea sa inovativă privind instrumentele de corzi și 

interpretarea de performanță fiind ,,Istoria cântatului la vioară  de la origini până în 1761”, publicată în 

1965 și tradusă în limbile germană și poloneză. 
20 David Dodge Boyden, Istoria cântatului la vioară  de la origini până în 1761, New York, 1965. 
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impune modelul actual și-l va aduce la tiparul ideal, tipar care se va impune în toată 

Italia. Dacă, în construcția lor, instrumentele italiene vor avea ca reper tiparul 

cremonez, la Milano, lutierii locali vor excela în crearea lacului de culoare roșiatică, 

preluat inițial de la cremonezi, un element ce poate fi considerat drept particularitate, 

în timp ce la Veneția se va resimți puternic influența școlii tiroleze. 

Toate modificările care apar din acest moment la viori sunt cerințe ale 

dezvoltării tehnicii instrumentale și ale sonorității, iar lutierii vor începe să 

colaboreze mai bine cu instrumentiștii și cu compozitorii. Se va declanșa o 

preocupare permanentă în ceea ce privește volumul de sunet, preocupare ce va viza 

atât tiparul cutiilor rezonatorii, cât și construcția unor arcușe mai performante. Un 

ultim aspect ce trebuie relevat este circuitul economic creat în urma comenzilor. 

Aristocrații vor cumpăra instrumente pentru uzul personal sau pentru muzicienii 

angajați, în comenzi de unul, mai multe instrumente, întreg cvartetul de coarde, sau, 

în cazul regilor, chiar instrumente pentru un întreg ansamblu. Pentru ei, vor lucra în 

principal lutierii, chiar dacă vor primi și comenzi de la instrumentiști independenți. 

Dacă primii lutieri își vor petrece majoritatea timpului în ateliere, mai târziu, 

celebritatea îi va obliga pe cei mai cunoscuți la călătorii pentru onorarea comenzilor, 

și, implicit, la mai puțin timp pentru lucru, ca în cazul lui Francesco Stradivari. 

BRESCIA 

În comparație cu Cremona, care va petrece perioada barocă sub dominații 

străine, în aceeași perioadă Brescia rămâne sub influență venețiană, ocupație 

începută încă din anii 1439, când orașul a fost cucerit de Francesco Sforza. Brescia 

va rămâne sub dominația venețienilor până în anul 1796, an în care 

Republica Veneția va cădea sub dominație austriacă. La începutul secolului al XVI-

lea, orașul devine unul dintre cele mai prospere orașe ale Lombardiei și este primul 

oraș din spațiul italic în care sunt semnalați constructorii de instrumente. Brescia va 

fi favorizată de legătura strânsă cu Veneția, beneficiind de puterea comercială a 

acesteia din urmă, accesul lutierilor brescieni la lemnul de import necesar 

construcției instrumentelor fiind direct și la prețuri mai mici față de cremonezi. 

Efervescența culturală a Veneției este împrumutată și de brescieni, aceștia 

construind, în anul 1668, unul din primele teatre muzicale din Italia: Teatro Grande. 

De asemenea, tot în această perioadă, la Brescia apare și Accademia dei Filarmonici, 

de asemenea, una din primele instituții muzicale create în Italia. Orașul va ajunge sa 

fie foarte cunoscut din punct de vedere muzical, din Franța până în Tirol sau 

Cracovia, iar acest renume va atrage numeroși lutieri italieni și străini, în special din 

Tirol, care se vor stabili aici. La Brescia, Isabella d'Este21, marea patroană a muzicii 

21 Isabella d'Este, 1474-1539, a fost marchiză de Mantua și una dintre cele mai importante femei din perioada  

Renașterii din Italia, fiind o figură culturală și politică majoră. Ea a fost patroană a artelor, precum și o femeie 

care a dat tonul în modă, stilul ei vestimentar fiind copiat de femei din toată Italia și de la curtea Franței. Isabella 

a studiat istoria romană și a învățat să traducă din  limba greacă și latină, iar, datorită intelectului ei remarcabil, 

era invitată la discuțiile ce priveau afacerile statului cu politicieni sau ambasadori. De asemenea, era familiarizată 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Francesco_Sforza
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vene%C8%9Bia


 

60 

renascentiste, va veni să găsească la sfârșitul secolului al XV-lea lutieri pentru 

comenzi de viole și lăută. Istoria orașelor Brescia și Cremona este diferită. Ambele 

orașe din Lombardia, de dimensiuni asemănătoare, împărtășesc însă o rivalitate 

reciprocă, ale cărei reminiscențe se pot vedea chiar și în zilele noastre, rivalitate care 

datează din anul 1512, când mercenarii cremonezi au susținut armata franceză la 

asediul Bresciei. Clima Bresciei prezintă și ea un avantaj în prelucrearea lemnului 

față de capitala Veneția, și anume, o umiditate mai redusă.            

Lutierii din școala bresciană sunt următorii: Matteo Bente, (aprox. 1578), 

Francesco Bertolotti ,,da Salò”, (1565-1617), Gasparo Bertolotti ,,da Salò”, (1540-

1609), Pietro Paolo de Vitor, (aprox. 1720), Peregrino Di Zanetto, (1520-cca.1603), 

Antonio Maria Lanza, (1675-1715), Givanni Paolo Maggini, (1580-cca.1630), 

Zanetto Michelli da Montichiaro, (cca. 1489-1560), Domenico Pasta, (cca.1690-

1765), Gaetano Pasta, (cca,1679-cca.1760), Pietro Randa, (aprox. 1720), Giovita 

Rodiani, (cca. 1545-1624), Giovanni Battista Rogeri, (1642-cca.1710), Pietro 

Giacomo Rogieri, (1665-cca.1740).  

Din această perioadă (mai exact, din anul 1533), a supraviețuit un text 

intitulat Scintille di Musica, despre muzică și instrumentație, atribuit unui anume 

Giovanni Maria Lanfranco. Aici avem numele lui Jacobo Dalla Corna – ,,magistro a 

leutis, lirii et violini” în 1524, sau al lui Micheli Zanetto – ,,Ioannettus deli violettis”, 

în 1527. Arhivele menționate includ și nume mai mici, toți înregistrați ca ,,magister 

violinis”, un termen folosit în Brescia cel puțin din anul 1530, ca termen care se 

referă la constructori pentru toate instrumentele ,,cu arcuș”. Această listă de 

producători de instrumente a Bresciei din secolul al XVI-lea nu pare să aibă ceva 

echivalent în Cremona, cel puțin, pentru moment.  

O epidemie severă de ciumă bubonică a devastat Brescia începând cu anul 

1628. Rata mortalității a fost foarte ridicată, iar, în ceea ce privește lutierii, practic 

nu va supraviețui aproape nimeni dintre marii meșteri pentru a continua tradiția de a 

construi viori. Însuși G.P. Maggini și-a pierdut viața în ciuma care a decimat Brescia, 

în anul 1630. Cercetările recente, folosind dendrochronologia, au arătat însă că un 

număr de instrumente atribuite  lui G.P. Maggini  au fost de fapt construite după 

moartea sa. Astăzi, se analizează posibilitatea ca Lanfranchini să fi fost unul din 

constructori, cealaltă variantă stipulând că ar fi Matteo Bente, un lutier care se va 

muta din orașul Maclodio în Brescia și care apare înregistrat în arhiva orașului ca 

producător de vioară și citron, între 1637 și 1661. Opera lui Bente este cunoscută ca 

fiind în stilul Maggini, dar are un nivel foarte rudimentar de realizare. O altă ipoteză, 

de asemenea în analiză, îl propune pe Giovanni Battista Rogeri. Concluzia este că, 

deși nu dispare de pe harta constructorilor, Brescia își va pierde întâietatea de oraș 

al lutierilor, locul ei fiind preluat de rivala sa, Cremona. În anii de început, întâlnim 

o serie de lutieri, organizați în bresle, care construiesc diverse tipuri de instrumente 

muzicale, printre care chiar și tipuri de viori, fără însă o identitate profesională bine 

                                                           
cu pictorii, muzicienii și scriitorii, care trăiau la curte sau în jurul Mantovei. Isabella a fost și o cântăreață talentată 

și muzician, și a învățat să cânte la lăută de la G.A. Tesstagrossa. 
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definită, unii amintiți doar în documentele epocii, iar altora atribuindu-se presupuse 

instrumente, deocamdată foarte dificil de expertizat.  

Micheli Zanetto (aprox.1520-1605) este important prin instrumentele care 

astăzi îi sunt atribuite lui sau fiului său, Pellegrino. Acestea sunt ambigue, cu toate 

au fost tăiate din modele mai mari și remodelate, astfel încât o distincție certă între 

ele este eminamente dificilă. Mai mult, Micheli sau Peregrino, la fel ca toți brescienii 

timpurii, nu au avut niciodată etichete, instrumentele acestor Zanetto datează din 

jurul anului 1580, au o formă remarcabilă și nu sunt la fel de bombate ca 

instrumentele bresciene ulterioare. Colțurile sunt lungi și elegante, iar decupajele 

sonore, ca la oricare dintre instrumentele familiei timpurii ale viorii, sunt diferite 

între ele, atât ca forme, cât și ca așezare. Caracteristice construcțiilor bresciene, 

volutele lui Zanetto au forme unice și nu au spiralele atât de bine definite ca cele ale 

lui Andrea Amati. În subsidiar, ar mai trebui menționați și Battista Doneda (cca.1529 

– 1610), posibil lutier și cumnatul lui Pellegrino Micheli. Până acum, nu se cunosc

instrumente create de el. De la el au rămas doar înscrisuri, legate de primele declarații 

de impozit ale unui constructor de instrumente.  

Guielmo Frigiadi, (cca. 1558), supranumit Maestro Guielmo filio 

Bartholomej de Frigiadis magister a violinis civibus și habitatoribus Brixie. Deși de 

la el nu avem deocamdată atribuit niciun instrument, avem totuși primul înscris găsit 

vreodată care descrie profesia de lutier. Termenul magistro a violinis, în vechiul 

sens, denotă că este un meșter, și deci, un constructor, nu maestru interpret. Pentru 

Guglielmo Frigiadi «magistro violinis» cercetătorii nu au găsit nici un alt document, deși 

azi există speculații conform cărora înscrisul ar putea face referire la un interpret.  

Palanzino Palancini,  (aprox. 1540-1570)  și Giovanni Giacomo Palancini, 

(aprox. 1543-1568), aparțin unui grup de personaje a căror activitate este legată de 

instrumentele muzicale, în mod explicit, de construcția de viori. Înscrisurile 

referitoare la ei îi descriu ca arcade constructori instrumenti. Documentele 

referitoare servesc pentru a demonstra că vioara actuală a intrat în mediul muzical 

aristocrat din Brescia și probabil și în restul spațiului venețian imediat după mijlocul 

secolului al XVI-lea.  

Giovita Rodiani, (cca.1541-cca.1625), este un lutier identificat de François-

Joseph Fétis22 și Luigi Francesco Valdrighi pe baza a două documente din anii 1619, 

primul în care se menționează că este constructor de viori, iar al doilea, în care este 

trecută adresa atelierului – Brescia, în St. Tresanda Rocco. Există și un al treilea act, 

datat cu anul 1624, ce atestă că lutierul era încă în viață în acel an. Astăzi, există pe 

piață mai multe instrumente  falsificate și care poartă  etichete neautentificate ale lui. 

Giovanni Battista Rogeri, (cca.1642-cca 1709), născut probabil în 

Bologna, va figura și la Cremona ca elev al lui Nicola Amati, în anul 1661. El va 

activa la Brescia, unde a avut un atelier în parohia bisericii San Giovanni. 

Instrumentele sale,  cele care au supraviețuit, păstrează o influență amatiană, uneori, 

22 François-Joseph Fétis, 1784-1871, muzician, compozitor și profesor de muzică belgian, unul dintre 

cei mai influenți critici muzicali ai secolului al XIX-lea. A scris o biografie universală a muzicienilor, 

Biographie universelle des musiciens, care rămâne o sursă importantă de informații și astăzi. 
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experții identificând instrumentele Rogeri etichetate Nicolo Amati. Viorile sale 

expertizate au o cotație destul de ridicată.  

Etichete: 

Bapt. Rogerius Bon: Nicolai Amati de Cremona absolvent Brixiae fecit an 

Domini 17... 

Pietro Giacomo Rogeri, (cca 1668-1724), este unul din cei doi fii ai lui G.B. 

Rogeri și este considerat succesorul familiei. De la el au supraviețuit câteva 

instrumente expertizate și valoroase, cu toate că el este cotat ca un lutier mai puțin 

rafinat decât tatăl său. P.G. Rogeri a construit, de asemenea, violoncele și contrabași 

cu un sunet bun.  

Alte nume întâlnite sunt: Familia Virchi, constructori de țitere și orgi, 

probabil primii profesori ai lui Gaspar da Salò, Della Corna Giovanni Giacomo sau 

Giovanni Maria, (cca. 1484 -1560), toți activi în Brescia. 

Aparținătorii genenerațiilor următoare de lutieri vor fi deja bine definiți ca 

lutieri-constructori de viori, acestea conținând nume precum: Gasparo și Francesco 

Bertolotti ,,da Salò”, Giovanni Paolo Maggini, sau nume mai mici, cum ar fi Matteo 

Bente, aprox. 1580-1637, Battista Vettrini - cu viori datând din anii 1629-1630, 

Antonio Maria Lanza - cu viori datând din anii 1675-1715, sau Paolo Pietro de 

Victor, de la care au supraviețuit câteva viori, datate aprox. între anii 1738-1740, 

precum și Gaetano Pasta.    

Gasparo Bertolotti, supranumit ,,da Salò”, trăiește între anii 1540-1609. El 

fost unul dintre cei mai importanți constructori de instrumente bresciani. S-a născut 

într-o familie de muzicieni, tatăl său, Francesco, înregistrându-se în mod diferit ca 

pictor și violonist, în timp ce bunicul, Santino, figura ca producător de lăute. Gasparo 

însuși era deprins cu cântatul la vioară. Din anul 1566, Gasparo apare înregistrat 

ca lutier, dar formarea sa este încă neclară, însă, cert este faptul că, din anul 1562, 

va activa ca lutier timp de peste 40 de ani la Brescia. Gasparo ,,da Salò” a 

construit diverse tipuri de instrumente de coarde, inclusiv viole, citrine, violone, 

viole da braccio și contrabași.  

Tehnicile sale de construcție sunt greu de identificat deoarece nu a folosit un 

tipar standard pentru cutia rezonatorie precum Andrea Amati. Modelele sale de viori 

sunt variate în mărimi și în tipare, dar, în mod obișnuit, mai alungite față de cele ale 

lui Amati. Instrumentele sale nu prezintă întotdeauna contraeclise interne, la unele 

dintre viori ele au fost adăugate ulterior, în timp. De asemenea, anumite viori ale sale 

nu prezintă bara de rezonanță, ci doar o zonă mai groasă care este sculptată din față, 

în dreptul zonei centrale a călușului. În aceeași manieră, unele dintre gâturile viorilor 

sau ale violelor sale au fost sculptate direct din corpul de rezonanță, adică fără să fie 

prevăzute cu cremaliera de prindere în blocul superior al cutiei rezonatorii, ele fiind 

ca o extindere a marginilor superioare și fixate direct de spate. Spatele cutiei 

rezonatorii acestor instrumente nu are nasture, sau mica arcă pentru prinderea 

gâtului. Suprafețele interioare ale fețelor sunt nefinisate, lucrate cu o dăltiță sau cu 

un rapel curbat. Toate aceste elemente par mai degrabă desprinse din vechile metode 

de construcție ale brescienilor. Trăsătura cea mai distinctivă a lucrării lui Gasparo o 

reprezintă forma decupajelor sonore, formă ce  este caracterizată prin găurile lungi, 
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cu margini înguste și ascuțite și cu dimensiunile egale între cele de sus și cele de jos. 

Ele sunt tăiate înspre marginea interioară. Lungimea decupajelor sonore, pare să fie 

inestetică la prima vedere, dar, pe măsură ce privirea se familiarizează cu forma 

generală a instrumentului, se vede că este în armonie perfectă cu forma cutiei de 

rezonanță. De la această formă de decupaje va începe tipul de formă alungită, 

perfecționată aproape un secol și jumătate mai târziu de Bartolomeo Giuseppe 

Guarnieri ,,del Gesu”. 

Bombaj, melc și decupaj sonor G. ,,da Salò’’, Brescia, an 1570 (în imagine) 

Specialitatea sa, la origine, era de constructor de viole, dar se va îndrepta 

către construcția de viori, contribuind la bazele stilului italian de lutierie. În 

construcția instrumentelor sale se poate urmări evoluția viorii, fapt ce va genera un 

model cu dimensiuni bine definite, materiale lemnoase excelente și lacuri de mare 

calitate. În construcția instrumentelor lui ,,da Salò” poate fi urmărit un proces 

laborios și deliberat de experimentare. Violele sale sunt instrumente cu modele mai 

înalte, în timp ce viorile și violele, construite în aceleași perioade, sunt mai plane. 

Lacurile lui ,,da Salò” au o culoare brun-deschis sau chihlimbariu și au o 

densitate și o concentrație mare. Materialul lemnos, utilizat pentru instrumentele mai 

mari, gen accordos sau violonos, este, în cea mai mare parte, lemn de păr sau lemn 
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de sicomor23, a cărui calitate este deosebit de fină, nu însă și pentru viori sau viole; 

printre acestea din urmă avem azi puține exemplare care au spatele din lemn de păr.  

 

 
                

Vioară Gasparo Bertolotti ,,da Salò’’, an 1570, Brescia (în imagine) 

 

Astăzi, există mai multe instrumente, în general, cutii de rezonanță 

neutilizabile ale lui Gasparo, de diferite dimensiuni. Viorile sale funcționale 

sunt foarte rare, însă există câteva viole mari, al căror sunet este magnific. Nu 

există etichetele autentice care să aparțină lui ,,da Salò”.  

Uneori, Gasparo folosește și elemente de ornare a instrumentelor sale: 

sunt instrumente care au limbile încrustate, sau prezintă deasupra cutiei cuielor, 

în loc de volută, ornamente baroce. O vioară care a aparținut lui Ole Bull și 

care se află astăzi în posesia Muzeului Vestlandske Kunstindustri din Bremen, 

are un ornament sculptat și pictat de o mare frumusețe și grație baroce24. Astăzi 

se consideră că Gasparo a fost maestrul lui Giovanni Paolo Maggini.   

                                                           
23 Arbore exotic gigant cu lemn tare și cu fructe comestibile, asemănătoare cu smochinele (Ficus sycomorus). 
24 Sculptată de B. Cellini, partea superioară a cutiei cuielor redă un chip de heruvim înconjurat de bucle 

curgătoare și colorate. În spatele acestei figuri, sprijinită de umeri, se află o sirenă foarte frumoasă, a 
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Cu excepția lui G.P. Maggini, datorită noilor direcții ale designului 

formei și a decupajelor sonore, începând cu Andrea Amati și continuatorii săi, 

lutierii se vor depărta de modelul brescian al lui Gasparo ,,da Salò”.  

Este remarcabil faptul că ultimii membri ai familiei Amati s-au întors la 

forma stabilită de ,,da Salò”, considerând că rezonanța instrumentelor lui  Gasparo 

este na superioară, și au construit astfel instrumente cu o sonoritate puternică. Forma 

acestora va fi adoptată de Nicolò Amati și perfecționată de Antonio Stradivari. Se 

pare că G.P. Maggini ar fi cumpărat atelierul lui Gasparo de la fiul acestuia, 

Francesco. Gasparo a avut doi fii, însă doar Francesco a fost lutier. 

Bertolotti Francesco, 1565 - cca.1617, este cel mai mare fiu al lui Gasparo 

,,da Salò”.  Profesional el este instruit în atelierul tatălui său. Nu se știu prea multe 

date despre el și se pare că era specializat în contrucția de lăute. Există însă puține 

instrumente de-ale sale. Nu avem astăzi nici o vioară de-a sa identificată. Se pare că 

nu a avut urmași. 

Lirone, Francesco ,,da Salò”, Brescia (în imagine) 

Giovanni Paolo Maggini, (1580-cca.1630), s-a născut în 1580 în Botticino 

Sera, la o periferie a orașului Brescia, și, după toate probabilitățile, și-ar fi făcut 

ucenicia cu Gasparo ,,da Salò”. Se presupune că a părăsit atelierul în anul 1609, după 

douăzeci de ani de muncă pentru ,,da Salò” și și-a întemeiat atelierul în cartierul 

lutierilor, Contrada del Palazzo Vecchio del Podesta, unde a început să-și dezvolte 

propriile modele. Astăzi, Maggini este considerat continuatorul lui Gasparo ,,da 

Salò”. Este unul dintre primii lutieri care s-au orientat mai mult spre utilitatea viorii, 

în detrimentul valorii sale ca obiect artistic. Maggini conștientizează construcția 

cărei formă umană se termină în colțuri de verde și auriu, gâtul viorii fiind ornamentat cu arabescuri în 

albastru, roșu și aur, în timp ce pe coadă se află o sirenă sculptată în culoarea bronzului.  
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instrumentelor ca fiind raportată la sonoritate și la tipul de lemn folosit, realizând, 

totodată, importanța proporțiilor componentelor cutiei rezonatorii, însă, ca și 

maestrul său, el nu va reuși să atingă raportul optim între alegerea formei și 

dimensiunile instrumentelor sale. 

Giovanni Paolo Maggini va folosi noile metode de construcție, metode ce 

impun sculptarea volutei și a gâtului separat, introducerea cremalierei de prindere în 

butucul superior al gâtului, contraeclisele, finisajele interioare ale fețelor cutiei 

rezonatorii sau introducerea barei rezonatorii. Este unul din primii lutieri care 

standardizează tiparele de construcție ale viorii. Viorile sale se bazează pe două 

modele unice, dintre care unul este de aproximativ 35,5 cm și se conformează 

standardelor contemporane pentru lungime, iar celălalt este mai mare, aproximativ 

37 cm. Maggini însuși pare să fi preferat modelul mai mare pentru calitatea sa 

puternică a sunetului; cel de-al doilea va deveni modelul de inspirație al celebrului 

,,tipar mare” al lui Antonio Stradivari. Violele de început ale lui Maggini au fost și 

ele de dimensiuni mari, însă le-a redus de-a lungul timpului la mărimea celor de 

astăzi, mărimea standard pentru violă, de aprox. 41-42 cm. 

Stilistic, Maggini a continuat să utilizeze ocazional motivele decorative 

baroce, cum ar fi voluta dublu spiralată sau fileul dublu. Astăzi, el este cel mai 

confundat lutier, majoritatea viorilor care conțin ornamente din fileu dublu sau 

încrustații pe spate fiind imediat asociate cu Giovanni Paolo Maggini. Încă din 

timpul vieții sale, mulți lutieri au încercat să îl copieze, printre cei care adoptă tiparul 

dublu al fileului magginian aflându-se englezul Barak Norman, un lutier 

contemporan cu Maggini, sau un mare număr de constructori germani contemporani 

care, la rândul lor, vor adopta designuri similare. Astăzi, confuzia dintre Gasparo ,,da 

Salò” și G.P. Maggini, care are loc frecvent datorită fileurilor duble, și care, la prima 

vedere, pare să identifice multe elemente în comun, se clarifică la orice analiză mai 

atentă a specialiștilor, care pot determina diferențele: fileurile lui Maggini sunt 

inferioare ca execuție, fiind lipsite de linia armonioasă și de claritatea inserțiilor 

prezente la conturul fileurilor lui Gasparo ,,da Salò”.  

 

 
 

G.P. Maggini, Colț spate cu fileu dublu       Decupaj ,,F”, volută, an 1600 
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Maggini va modifica forma cutiei de rezonanță, reducând înălțimea ei până 

la o formă plată, iar mijloacele pe care le-a adoptat pentru a obține un ton bogat și 

plin au fost foarte complexe. Eclisele introduse de el sunt adesea superficial lucrate, 

dar în concordanță cu conturul, iar fețele cutiei rezonatorii sunt destul de subțiri ca 

grosime. În timp, lutierul va reduce și înălțimea ecliselor proporțional cu 

dimensiunile instrumentului. Decupajele sonore sunt lungi și așezate aproape drept 

pe fața instrumentului. Voluta este alungită și prezintă marginile nefinisate, cu partea 

inferioară foarte puțin arcuită, foarte diferită de modelul volutelor lui Gasparo. 

Spatele cutiilor rezonatorii prezintă adesea lemn de arțar, iar plăcile spatelui sunt 

tăiate în straturi. Viorile sale sunt ornamentate cu bucle elegante ale fileului care, în 

general, este dublu. Sunetul instrumentelor sale este în general bogat și melancolic. 

Lacurile viorilor sunt de foarte bună calitate, prezintă elasticitate și rezistență în timp. 

Ele sunt lacuri de factură bresciană, de culoare maron-brună sau galben-intens. 

Puținele etichetele autentice ale viorilor G.P. Maggini sunt nedatate, ca și în cazul 

maestrului său, Gasparo ,,da Salò”. 

Producția lui Maggini constă aproape în întregime din instrumente ale 

familiei viorii, care, evident, până la această dată și-au stabilit popularitatea în Italia: 

viole, tenor și contralto. Avem identificate viori în cele două dimensiuni, violoncele 

și un contrabas. G.P. Maggini pare să fi fost un lutier destul de prolific. În ciuda 

speculațiilor care înconjoară lucrările ulterioare morții sale, datate 1650, Maggini a 

lăsat în urmă o colecție formidabilă de viori și viole. Dintre viorile sale celebre o 

amintim pe cea supranumită ,,Bartholony”, care a aparținut lui Charles de Bériot, 

datată 1620 și care prezintă următoarele dimensiuni: lungimea spatelui 35,36 cm, 

distanța la arcele superioare de 17 cm, distanță la cele mediane 11,33 cm și cea dintre 

arcele inferioare 20,68 cm.  

Etichete: 

Maggini a avut doi fii, Giovanni Pietro și Carlo, dar nici unul dintre aceștia 

nu a urmat meseria tatălui. 

Pietro Santo Maggini, cca.1630-cca.1680, este un lutier a cărui existență 

este încă controversată, deși sunt cunoscute azi multe instrumente pe care numele și 

prenumele acestuia sunt ștampilate cu o etichetă. Istoria acestui lutier este 

reconstituită în baza a extrem de puține dovezi. Există doar presupuneri că acest 

constructor de viori este brescian și ar fi învățat arta lutieriei în atelierul lui Giovanni 

Paolo Maggini, fără a avea însă legături de familie dovedite. Viorile și violoncelele 

lui ar fi fost atunci foarte apreciate pentru sunetul lor rafinat și calitativ. 
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Vioară atribuită lui P.S. Maggini (în imagine) 

 

Etichetă:     

Pietro  San.  Maggini, Bresciae 

Pietro Maggini in Brescia, nedatată     

            La Conservatorul de Stat de Muzică din Brescia se păstrează o vioară de 

dimensiuni mici, cu eticheta ,,Petrus Maggini”, iar în colecția Universității din 

Leipzig este înregistrat un contrabas cu  cinci corzi, care are pe partea superioară a 

spatelui înscrisul „Santo Maggini Brescia / Gottfried THIELKE / Me fecit Anno 

1662”. Deocamdată, experții nu au reușit să stabilească elemente personale de 

construcție pentru a putea expertiza presupusele sale instrumente. 

Gaetano Pasta, (aprox. 1679-1760), un fiu al lui Bartolomeo Pasta, s-a 

născut la Milano și s-a mutat în Brescia în jurul anului 1694. Posibil elev al lui 

Girolamo Amati, el este cel care va introduce modelul cremonez la Brescia. Viorile 

sale prezintă însă influențele lui Rogeri. Cu toate acestea, etichetele sale menționează 

,,Milanese, allievo dell Amati di Cremona”. Stilul său este o versiune mai puțin 

rafinată a lui Rogeri, cu fileul uneori zgâriat la montaj și cu încrustații medii, dar 

conturul și finisajul sunt fine, robuste și clasice. Se întâlnesc însă și o serie de 

instrumente ale sale ce au lacul cu nuanțe de roșu aprins, caracteristic milanez. 
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Vioară  G. Pasta, an 1720, Cremona (în imagine) 

CREMONA 

Istoria Cremonei este inextricabil legată de numeroase ocupații străine. 

Începând cu anii 1500, orașul va avea constant o  dominație străină volatilă asupra 

sa. Din 1499 până în 1509, Cremona va intra sub controlul Veneției. După victoria 

de la Agnadello, ea va reveni Ducatului Milano pentru 3 ani, în perioada 1510-1513. 

În urma tratatului de la Noyon, din anul 1513, va fi  atribuită Spaniei. Din 1524, când 

în urma celebrului asediu castelul Santa Croce  s-a predat, Cremona a căzut sub 

dominație franceză. Francezii au fost expulzați din ducat doar doi ani mai târziu, în 

baza Tratatului de la Madrid și Cremona rămâne sub control spaniol până în preajma 

anilor 1700. În timpul dominației spaniole, Cremona va avea de suferit de pe urma 

foametei din 1628 și a ciumei din 1630. Va urma, din nou, o scurtă stăpânire 

franceză, între anii 1701-1706.  În urma războiului de succesiune spaniol, Ducatul 

Milano intră sub stăpânire austriacă. Abia în urma războaielor napoleoniene, din 

1792, Lombardia va deveni Republica Cisalpină, ca parte a Imperiului Francez, și își 

va putea reafirma naționalitatea.  

Drept urmare, întreaga zonă va ramâne o regiune cosmopolită, plină de 

influențe franceze, austriece și spaniole. Practic, în întreaga perioadă a Barocului 

orașul va avea o stăpânire străină. Așezarea Cremonei pe făgașul drumurilor 

comerciale, ce legau estul de vestul Italiei, o va favoriza economic și va permite 

diferitelor tipuri de bresle să-și dezvolte activitățile. Geografic, Cremona va 

beneficia de văile alpine apropiate din nord, unde se întâlnesc în special păduri de 

molizi, dar și păduri din arbori de pin de munte, propice pentru construcția 

instrumentelor muzicale.  
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Preluând de la brescieni tainele meșteșugului, la Cremona, prima mare 

familie de lutieri, Amati, va cultiva și perfecționa metodele și tehnicile de construcție 

ale viorii pentru aproape 200 de ani. Aici, meșterii lutieri vor locui împreună în 

celebrul cartier al lutierilor Contrada dei Coltellai, dezvoltând construcția de 

instrumente la cel mai înalt nivel artistic și devenind celebri în tot spațiul vest 

european. În anul 1551, un călător la Cremona nota prezența instrumentiștilor de 

vioară și violă ca o caracteristică a orașului. Claudio Monteverdi, unul dintre 

fondatorii operei, se va naște aici în 1567, și tot aici va învăța tainele artei sunetelor25. 

Lista lutierilor cremonezi din perioada barocă cuprinde nume ca Paolo 

Albani, (aprox. 1633- 1680), Andrea Amati, (cca. 1505-1577), Antonio Amati, (cca. 

1540-1607), Girolamo Amati I, (cca. 1561-1630), Girolamo Amati II, (1649-1740), 

Nicolò Amati, (1596-1684), Carlo Bergonzi I, (1683-1747), Michele Angelo 

Bergonzi, ( 1721-1758), Nicola Bergonzi, ( 1754-1832), Giovanni Maria del 

Bussetto,  (1660-1680), Bartolomeo Cristofori,  (cca. 1655-1732), Giacomo 

Gennaro, (cca. 1627-1701), Andrea Gisalberti, (1682-1767), Andrea Guarneri, 

(1623-1698), Bartolomeo Giuseppe Guarneri ,,del Gesù”, (1698-1744), Giuseppe 

Guarneri „filius Andreae”, (1666-1740), Pietro Guarneri din Mantua, (1655-1720), 

Bartolomeo Pasta, (cca.1640-cca.1706), Giovanni Battista Rogeri, (1642-cca. 1710), 

Carlo Rugeri, (1666-1713), Francesco Rugeri, (cca. 1628-1698), Giacinto Rugeri, 

(1661-1697), Giovanni Battista Rugeri, (1653-1711), Vincenzo Rugeri, (1663-

1719),  Jacob Stainer, (cca. 1617-1683), Lorenzo Storioni, (1744-1816), Antonio 

Stradivari, (cca. 1644-1737), Francesco Stradivari, (1671-1743), Omobono Felice 

Stradivari, (1679-1742). 

Familiile celebre  cremoneze de lutieri  au fost Amati, Stradivari, Guarneri 

și Bergonzi.   

Familia  Amati 

 25 În cartea sa, Claudio Monteverdi, publicată la Budapesta, în anul 1961, Pandi Marianne susține că micul 

Monteverdi își petrecea timpul în atelierul lui Amati, iar acesta, observând calitățile excepționale ale copilului, 

ar fi mers la vecinul său, doctorul Monteverdi, sfătuindu-l să-și îndrepte fiul către arta sunetelor.  

https://tarisio.com/cozio-archive/browse-the-archive/cities/maker/?Maker_ID=1673
https://tarisio.com/cozio-archive/browse-the-archive/cities/maker/?Maker_ID=11
https://tarisio.com/cozio-archive/browse-the-archive/cities/maker/?Maker_ID=59
https://tarisio.com/cozio-archive/browse-the-archive/cities/maker/?Maker_ID=60
https://tarisio.com/cozio-archive/browse-the-archive/cities/maker/?Maker_ID=2288
https://tarisio.com/cozio-archive/browse-the-archive/cities/maker/?Maker_ID=2288
https://tarisio.com/cozio-archive/browse-the-archive/cities/maker/?Maker_ID=2511
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Andrea Amati (1505-1577), fondatorul școlii de lutieri cremonezi, este 

descendentul unei familii nobile din Cremona, datând din 1097. Formarea sa, ca lutier, 

lasă astăzi încă loc de interpretări. Este posibil să-și fi făcut ucenicia la Cremona, dar nu 

există dovezi directe cu privire la numele maestrului de la care a învățat arta de a construi 

instrumente cu coarde. Totodată, Andrea Amati ar fi putut fi autodidact. Singurul 

constructor în stilul căruia se poate spune că a construit viori Andrea Amati este Gasparo 

,,da Salò”, și nu este exclusă nici posibilitatea ca marele brescian să-l fi avut discipol.  

Deși astăzi opinia generală este că Andrea Amati a trecut la construcția 

exclusivă de viori în același timp cu Gasparo ,,da Salò” există însă și păreri care 

susțin că Andrea Amati ar fi fost primul constructor de viori. În timp ce viorile lui 

Gasparo ,,da Salò” și G.P. Maggini pot fi întâlnite astăzi în stare bună, viorile 

expertizate Andrea Amati sunt foarte deteriorate sau au suferit restaurări nereușite, 

situații care fac dificilă formarea corectă de opinii reale despre ele. Deși păstrează 

elementele caracteristice bresciene în perioada de început, la maturitate, 

instrumentele lui Andrea Amati diferă în mare măsură de modelul brescian, atât ca 

formă, cât și ca nuanțe, transparență sau consistență a lacului, lutierul dovedind o 

mare originalitate în creațiile sale. Compoziția lacurilor sale cuprindea ingrediente 

noi, ca benzoe – din Insulele Sonde, așa-numitul sânge de dragon, kopal din Indiile 

de Vest, sau mastic din Smirna. 

Andrea Amati și-a început ucenicia construind viole și rebecuri, însă, treptat, 

va trece la construcția de viori pe tiparul violei da gamba-tenor, dezvoltând astfel 

treptat modelul viorii moderne. Astăzi, la Milano, există expus un rebec Andrea 

Amati, construit în anul 1546. Pornind de la tiparul violei-tenor, instrumentele sale 

vor fi de dimensiuni mici – majoritatea viorilor fiind cunoscută astăzi cunoscută sub 

numele de viori trei sferturi, dar avem și viori de dimensiuni medii.  

Lemnul folosit pentru spatele cutiilor rezonatorii este lemnul de păr, tăiat în 

straturi – aceeași metodă de tăiere întâlnită și la Gasparo ,,da Salò”. Recent cercetătorii 

au descoperit documente în care Andrea Amati ar fi cumpărat de la negustorii venețieni 

cantități mari de vâsle turcești, dintr-un lemn de arțar deosebit, în timp ce lemnul de 

molid și-l va procura din pădurile cremoneze.  

Elementele caracteristice ale viorilor lui Andrea Amati pot fi considerate 

următoarele: construcțiile instrumentelor de dimensiuni mici, dar minuțios 

construite, conturul lor extrem de grațios, bombajul mare al cutiei de rezonanță, cu 

rezistență crescută la rezonare sau arcuirea fețelor spre centrul instrumentului. 

Ca sonoritate, sunt considerate instrumente fără putere mare în sunet – în special 

pe coarda sol, dar sunetul viorilor sale are o dulceață aparte,  clar și  strălucitor. 

Stilul de construcție al lui Andrea este diferit de al lui ,,da Salò”. Deși va 

folosi uneori și tehnicile lui Gasparo ,,da Salò”, decupajele sonore ale lui Andrea 

sunt mai largi și adeseori inegale, nu prezintă precizie, nici tăieturile exacte ori 

finețea finisajelor lui Gasparo ,,da Salò”. Gâtul viorilor sale conține cremaliera din 

lemn, atașată de butucul superior al corpului viorii, tehnica de fixare a gâtului de 

corpul rezonatoriu fiind deja o practică curentă. Barele de rezonanță nu sunt încă 

construite în raporturi optime cu presiunea feței instrumentului, ele sunt mai mici și 

mai înguste.  



 

72 

 
           

Andrea Amati, an 1575, decupaje sonore    butucul gâtului     volută 

 

Volutele viorilor sale sunt sculptate cu mare migală, fileul foarte curat lucrat, 

iar colțurile fețelor sunt atent finisate. Întâlnim și instrumente care au decupaje ,,F” 

ce se îndreaptă spre ultimele modele de forme ale lui G.P. Maggini, adică mai 

alungite și așezate mai drept pe fețele rezonatorii. Lacul viorilor lui Andrea Amati 

este un lac mai sensibil din perspectivă cronologică, mai puțin elastic în concentrația 

sa și are culori de la auriu intens până la galben-maroniu, cu nuanțe de chihlimbar, 

sau mai rar nuanțe de maron deschis. Este un tip de lac rășinos, de bună calitate, dar 

mai consistent ca vâscozitate. Tehnica de tăiere a fețelor lemnului nu a fost uniformă, 

dar a preferat să-și taie spatele în formă de plăci, conform exemplului preluat de la 

lutierii brescieni. Eclisele au fost făcute într-o manieră similară bresciană, iar lemnul 

folosit este de același tip pentru ambele fețe ale cutiei rezonatorii.  

Etichetă:   

     Andreas Amati  Cremona, fecit 15--.  

Instrumentele lui Andrea Amati sunt astăzi extrem de rare. Două viori ale 

sale au fost recuperate de M. J. B. Cartier26. Ele fac parte din comanda realizată de 

Charles IX, în anul 1566, comandă ce cuprinde 24 viori, 12 model mare și 12 model 

mic, șase viole-tenor și 8 contrabași. Pe spatele cutiilor rezonatorii sunt pictate 

simbolic brațele Franței, câteva citate, precum și motto-ul ,,Pietate și justiție”. 

Andrea Amati va avea doi fii, Antonio și Girolamo Amati, ce vor deveni, la 

rândul lor, lutieri. 

Nicolò Amati este fratele mai mic al lui Andrea Amati și se presupune că a 

lucrat cu el  între anii 1568-1586. Viorile atribuite lui sunt încă neexpertizate, ele au 

un tipar prea îngust și prea scurt în raport cu grosimea fețelor cutiei de rezonanță, 

însă relevă un sunet excelent, chiar dacă, de asemenea, corzile sol au un volum prea 

slab. Acest lutier va introduce însă în compoziția lacurilor sale diverse tipuri de 

uleiuri. Astăzi există două contrabasuri expertizate  Nicolò Amati, datate anul 1568 

și, respectiv, 1586. 

 

                                                           
26 Jean-Baptiste Cartier, 1765-1841, violonist, concertmaestru la Opera din Paris, pedagog, compozitor și un 

fervernt editor muzical al compozitorilor din Baroc. A exercitat o mare influență asupra tinerei generații de 

violoniști ai clasicismului prin intermediul lucrărilor sale teoretice. 
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Fii lui Andrea Amati 

După moartea tatălui lor, Antonio și Girolamo au lucrat împreună până în 

anul 1628. Tiparul folosit de ei la începuturi este similar cu cel a lui Andrea, ulterior, 

construind instrumente mai mari, acestea din urmă fiind și mai bune. Ei păstrează 

tehnica de lucru de tăiere a lemnului în straturi pentru fețele cutiei de rezonanță. 

Lemnul este, în general, foarte bine ales, cu fibre fine și drepte, de calitate, din arțar 

sau pin. Instrumentele construite de ei împreună și expertizate sunt puține în număr, 

dar sunt în bună conservare și construite pe un tipar intermediar, uneori cu spatele 

dintr-o singură bucată de lemn. Raportul proporțiilor cutiei rezonatorii este optim, 

cu marginile cutiei rezonatorii fețelor ce se suprapun perfect peste eclise și sunt ușor 

arcuite spre mijloc, iar fețele prezintă scobituri înspre margini. Volutele variază ca 

dimensiuni și sculpuri. Decupajele sonore sunt similare cu cele ale tatălui lor și 

respectă forma bresciană. Fileul este foarte frumos executat, probabil, de Antonio. 

Lacul este mai consistent  în culoarea instrumentelor de început dar, ulterior, el va 

căpăta o culoare portocaliu-subțire, spre transparent. Sunetul lor este mult mai 

pătrunzător decât cel al instrumentelor lui Andrea. 

Etichetele comune sunt notate:        

Antonius et Hieronymus. Fr. Amatus , Cremone.Andrae  fil. F. 1587. 

Antonius et Hieronymus Fr. Amatus, Cremone.Andreae fil. F. 1590. 

Unul din cele mai celebre instrumente ale lor este o vioară din 1595, care 

aparținea lui Henri IV- lea, regele Franței. Modelul este mare, lacul are o vopsea de 

culoare galbenă și strălucitoare, iar fileul este construit din os de broască țestoasă, pe 

spatele cutiei rezonatorii fiind pictate brațele regale ale Franței și Navarrei. 

Antonio Amati (aprox. 1570-1635) este fiul cel mare al lui Andrea. Fiind 

un conservator în menținerea tehnicilor tatălui său, Antonio va păstra tiparul de 

construcție mic al lui Andrea, dar va aplatiza cutiile de rezonanță cu decupajele 

sonore incontestabil bresciene. Viorile lui au un sunet clar și dulce, dar nu foarte 

puternic. Este un lutier care excelează la finisaje. Conform etichetelor păstrate, el va 

construi singur viori din anul 1589 până în preajma anilor 1619. Cele mai multe 

instrumente ale sale sunt datate în  anul 1591. Astăzi, există un Catalog al 

instrumentelor creat de Albinoni, datat cu anul 1791, catalog  în care se regăsesc 

multe din viorile create de  Antonio Amati. 

Girolamo Amati, sau Girolamo I, (aprox.1570-1630), începe să lucreze 

singur aproximativ după anul 1624, construind la început pe ambele tipare; viorile 

pe tipar mare sunt astăzi considerate cele mai bune instrumente ale sale. Frumos 

arcuite și cu un fileu larg, ele au volutele frumos tăiate și bine conturate. Lacurile 

folosite au cu preponderență o culoare galben-brună, iar sunetul este melodios, însă, 

cea de-a patra coardă, coarda sol, are aceeași sonoritate slabă în raport cu celelalte. 

Din punctul de vedere al meticulozității, Girolamo I Amati este cotat ca fiind inferior 
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fratelui său. Datorită tiparelor inovatoare ale instrumentelor sale, vioara se va apropia 

de forma clasică actuală, forma pe care Nicolò Amati a îmbunătățit-o și pe care 

Stradivari a perfecționat-o. Instrumentele sale sunt mari și au un tipar propriu și 

grațios, iar decupajele sonore sunt extrem de elegante, constituind un model de 

inspirație pentru fiul său, Nicolò, care le va copia într-o mare măsură. Marginile 

fețelor sunt rotunde și reduse și nu se suprapun întotdeauna simetric. Spatele este 

realizat în general dintr-o singură placă de lemn, fileul are liniile mai depărtate, însă 

lacul va păstra nuanțele obișnuite de galben-auriu sau maro-deschis. Tonul viorilor 

lui Girolamo este mult mai puternic decât cel al instrumentelor lui Andrea, iar 

această creștere a sunetului este obținută fără sacrificarea bogăției armonice. 

Etichetă:  

 Nicolaus Amatus Cremonen, Hieronymi,  Fil. ac Antonij Nepos Fecit.16 

Există astăzi etichete cu semnătura sa care datează din anii 1698 și care sunt 

considerate  etichete folosite de elevii săi după moartea acestuia, practica de 

etichetare aleatorică a viorilor fiind des întâlnită chiar și la Antonio Stradivari, care, 

în tinerețe, și-a etichetat viorile Nicholas Amati. 

Volutele viorilor sale au forma spiralelor unică și delicată, rar existând 

asemănări între ele. Lacurile viorilor sale de început au o culoare mai profundă, mai 

concentrată decât culoarea întâlnită la cele ulterioare, care au un lac de nuanță 

portocalie. Odată cu fii lui Amati, va începe înlocuirea culorilor brune, bresciene, cu 

cele calde, specifice cremonezilor. Girolamo I Amati va avea nouă copii; al cincilea 

copil a fost celebrul lutier Nicolò.  

Nicolò Amati (1596-1684) este cel mai valoros lutier al familiei, iar cele mai 

bune dintre instrumentele sale sunt astăzi cotate imediat după cele ale marelui său elev, 

Antonio Stradivari. Eforturile sale timpurii poartă amprenta geniului și evidențiază într-

o manieră cât se poate de clară faptul că a îmbogățit mult gustul tatălui său, Girolamo I. 

A continuat de ceva timp să urmeze modelul tradițional al instrumentelor, folosind 

eticheta lui Antonius și a lui Hieronymus Amati și abia după anul 1640 își va aplica 

eticheta sa proprie.  

Instrumentele sale se aseamănă cu cele ale tatălui său în privința tiparului 

mic, până în aprox. 1645, apoi, în mod constant, el va dezvolta atât tiparul, cât și 

lacurile. Modelele sale mici devin mai grațioase, cu raportul grosime-arcuire bine 

determinat, un lac consistent, bogat și un ton clar și dulce. Pot fi regăsite astăzi mai 

multe instrumente la care, prin comparație, se observă modul în care Nicolo își va 

schimba principiile de construcție, în special cele referitoare la arce și la grosimi, cu 

intenția de a dezvolta un nou model care să se plieze total în conformitate cu cerințele 

timpurilor sale, la care va ajunge, dar pe care nu îl va exploata suficient: așa-numitul 

model ,,marele Amati”. În timp, grosimea fețelor cutiei de rezonanță se va diminua 

din centru înspre părțile laterale. La viorile la care este exagerată această subțiere, 

sunetul corzii la se va transforma într-un timbru nazal. Bombeurile fețelor au o 

planeitate prea bruscă de la căluș spre margini, iar grosimea fețelor este prea mică în 

porțiunile în care este inserat fileul, decupajele sonore fiind însă tăiate frumos. În 

timp, au supraviețuit aproape trei sferturi din viorile sale de tipar mic.  
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Viorile lui Nicolo Amati construite pe tiparul ,,Grand Amati” și expertizate 

azi sunt  puține și au o cotă de piață foarte ridicată. Ele sunt realizate pe un tipar 

mare, din lemn cu fibră lemnoasă frumoasă – partea din spate a cutiei fiind din lemn 

de arțar și fața în general din lemn de pin. Din acest tipar - ,,marele Amati” - 

Stradivari își va dezvolta celebrul său tipar. ,,Grand Amati” rămâne un nume care 

desemnează dimensiunile și proporțiile mari ale instrumentelor. Nicolò Amati își 

merită reputația în mare parte datorită descoperirii acestui tipar. Contururile sale sunt 

de o eleganță extremă, atent finisate și cu fileu simplu. Colțurile sunt alungite și 

servesc ca bază de pornire a fileului, iar lacul este de o calitate excelentă, variind în 

concentrație. Culoarea lacului oscilează în funcție de coloranții perioadei de creație: 

uneori, este de culoare galbenă, bogată, la alte instrumente nuanța fiind roșiatică sau 

maronie, sau în câteva cazuri, avem viori de culoare auriu-roșiatică. 

Vioară Nicolo Amati, Cremona, tipar mare, an 1692 (în imagine) 

Din punct de vedere acustic, viorile sale nu au tendința să crească volumul de 

sunet, dar au dulceața tonului atât de caracteristică pentru instrumentele lui Nicolò 

Amati. În cazul instrumentelor construite pe tiparul Amati, decupajele sonore ale lui 

Nicolò au la bază modelul lui Girolamo I Amati.  

În afară de Stradivari, alți mulți lutieri au urmat modelul ,,grand Amati”, 

printre care se numără și Jacobs din Amsterdam și, posibil, J. Stainer din Absam, 
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precum și lutierii englezi. Informațiile descoperite recent fac referire la elevii și 

muncitorii lui Nicolò Amati, care au fost înregistrați în parohia SS. Faustino și 

Giovita.  În anul 1653, îi găsim ucenici la atelierul lui Nicolò pe Andrea Guarneri, 

de 27 ani, Leopoldo Todesca, de 28 ani și Francesco Mola. În vârstă de 12 ani. În 

anul 1654, se regăsește doar Leopoldo Todesca. În anul 1666 avem numele lui 

Giorgio Fraiser, de 18 ani.   

Vioară  N. Amati, an 1640, decupaj     cap             volută 

În 1668, nu s-au înregistrat nume de discipoli. În anul 1680, apar numele lui 

Girolamo Segher, de 34 ani și Bartolomeo Cristofori, de 13 ani, în 1681 apare Giuseppe 

Stanza, venețian, de 18 ani. În anul următor, singurul nume introdus a fost cel al lui 

Girolamo Segher, de 36 ani. Printre elevii celebri ai lui Nicolo Amati se mai află și 

Ruggeri din Cremona, Montagnana din Veneția, Rogeri și  Tononi din Bologna. 

Etichetă: 
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Nicolò lo Amati a construit viole și violoncele, viori trei sferturi și, posibil, 

trei sau patru contrabasuri. Prețul unei viori Nicolò Amati în timpul vieții sale este 

mare, constând în douăsprezece dubloni. Dintre viorile lui Nicolo Amati, astăzi sunt 

autentificate cu certitudine cele din  anii 1647, 1655, 1661 și 1662 și două violoncele 

datate 1669 și, respectiv, 1670. 

Nicolo Amati va avea trei fii, iar, dintre ei, doar Girolamo, denumit 

Girolamo II, va deveni lutier. 

Girolamo Amati sau Girolamo II (1649-1740) este al treilea fiu și singurul 

succesor al lui  Nicolò Amati în meșteșugul lutieriei. El este îngropat în Biserica San 

Tommaso, la Cremona. Instrumentele lui sunt slabe ca valoare în comparație cu cele 

făcute de Nicolò. Girolamo II va lucra după un model inferior, utilizând decupajele 

sonore prea drepte și prea largi, și plasându-le prea aproape unul de celălalt. Cutiile 

de rezonanță ale viorilor sale sunt realizate pe un model  plat, Girolamo II continuând 

procesul de aplatizare al fețelor rezonatorii. Lacul folosit este  transparent, rășinos și 

are o consistență moale, în general, de calitate inferioară.  

Etichetele sale au titulaturi foarte diferite: 

Hieronimus Amatus Cremonensis, fecit anno salutis, 1697; 

Hieronymus Amatus, Cremonensis, un. 1700;  

Hieronymus Amati, figlio di Niccolo Amati, Cremona, 17-. 

Girolamo II Amati a avut un fiu, Niccolò Amati, care a fost lutier. 

Familia Stradivari 

Antonio Stadivari (1644-1737) provine dintr-o familie de vază a orașului, 

atestată documentar încă din anul 1188. În jurul vârstei de 12 ani, Antonio devine 

ucenic în atelierul lutierului Niccolò Amati, fiind primul din familia sa care se 

îndreaptă către lutierie. 

 Cea mai veche vioară expertizată construită de el datează din anul 1666 și 

poartă eticheta ,,Alumnus Nicolai Amati, faciebat anno 1666”. Instrumentele de 

început ale lui Stradivari sunt marcate de influența tiparelor și metodelor de 

construcție amatiene. În anul 1680, își va deschide propriul atelier, în Piazza San 

Domenico din Cremona va începe să lucreze și să-și dezvolte propriile tipare, 

depărtându-se constant în următorii 20 de ani de concepțiile fostului său maestru. La 

vârsta de 38 de ani, Antonio Stradivari  va ajunge atât de celebru, încât un nobil 

venețian îi va comanda un set complet de instrumente pentru regele James al II-lea 

al Angliei. Odată cu moartea maestrului său, Amati, cererea pentru instrumentele lui 

Antonio Stradivari a crescut semnificativ. 
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În timp ce majoritatea instrumentelor sale sunt viori, întâlnim, de asemenea, 

viole și violoncele. Violele, aproximativ 11 instrumente expertizate, sunt aproape toate 

construite pe un model mic, de aproximativ 40 cm lungime. Violoncelele de început  sunt 

construite cu dimensiunile prea mari pentru perioada secolului al XVII-lea; ulterior, cele 

mai multe au fost modificate, dar, începând cu anul 1707, Stradivari a adoptat pentru 

violoncele sale un nou tipar mai mic, model cunoscut sub numele de tiparul B. Astăzi, 

aproximativ 20 de violoncele tipar B supraviețuiesc și sunt printre cele mai bune 

exemplare construite, singurele rivale fiind numai cele ale lui Montagnana.  

Lemnul folosit de către Antonio provine în cea mai mare parte de la arbori 

de pin care au crescut în această perioadă, lemn ce are natura extrem de compactă a 

materialului, cu fibrele dese, drepte și egale27. O teorie actuală propune ipoteza 

folosirii pentru unele componente interne ale viorii a lemnului de paltin de munte 

din nordul Croației, o zonă recunoscută pentru creșterea lentă și uniformă a inelelor 

arborilor. Lemnul de paltin de munte din această regiune era cunoscut în acea 

perioadă ca fiind o marfă scumpă și foarte căutată de toți lutierii italieni. El se 

folosește și astăzi de către lutierii cremonezi la construcția de viori. 

Instrumentele de început ale lui Stradivari sunt marcate de o schimbare 

semnificativă a noilor sale tipare față de cele amatiene: instrumentele au căpătat chiar 

și un lac de o culoare mai închisă. La modelele Amati întâlnim o concavitate bombată 

a feței, ce prezintă de la fileu la axul central o înălțime de între 18-20 mm. Până în 

anul 1690, respectând încă tiparul Amati, fețele cutiilor rezonatorii lui Antonio 

rămân bombate, cu înălțimi ce ating uneori chiar 20 mm. Ulterior, Stradivari observă 

că înălțimea și bolta fețelor viorii sunt determinante în construcția sunetului. Treptat 

el va ajunge la concluzia că sunetul câștigă în volum dacă bolta nu este prea înaltă, 

iar după anul 1690 el va părăsi modelul Amati, reducând mărimea bolții până la 17-

18 mm și compensând cu extinderea marginilor suprafețelor rezonatorii. 

După anii 1690, Stradivari va construi numai viori pe tiparul său propriu, 

cunoscut sub numele de modelul lung, tipar rezultat în urma căutărilor sale pentru a 

obține calitatea sunetului instrumentelor bresciene28. 

 

                                                           
27 O teorie, elaborată de echipa omului de știință american Henri Grissino-Mayer, expert în dendro-

cronologie, știința care studiază pattern-urile de creștere ale inelelor anuale ale arborilor, lansează astăzi 

ipoteza că lemnul folosit de Antonio Stradivari ar avea o serie de caracteristici unice, datorate perioadei 

denumite ,,Mica Glaciațiune”, deoarece între anii 1645 și 1715 temperaturile globale au scăzut, datorită 

activității solare mai reduse. Prin urmare,  ritmul de creștere al arborilor a încetinit, generând astfel 

inelele de creștere mult mai dense, generatoare de fibre rezonatorii de excepție. 
28 Omul de știință de origine maghiară Joseph Nagyvary studiază tratamentul  aplicat de Stradivari  lemnului. 

Concluzia la care a ajuns acesta constă în tratarea lemnului depozitat cu o soluție formată din trei ingrediente, 

soluție pe care celebrul lutier ar fi aplicat-o la conservarea lemnului. Un insecticid, posibil borax, pentru 

protecția împotriva cariilor, o substanță provenită din secrețiile pomilor fructiferi primăvara, de tip rășinos și 

care, uscată fiind, are o consistență foarte dură, dar și ușor casantă – împotriva mucegaiurilor și o pulbere 

cristalină extrem de fină, obținută fie din cristale de quartz, fie din sticlă venețiană măcinată. Această tratare 

a lemnului din păstrare ar modifica în sens pozitiv rezonanța lemnoasă. Procedeul a fost reprodus de J. 

Nagyvary cu un grad destul de ridicat de acuratețe, el fiind la ora actuală unul dintre principalii constructori 

de viori de înaltă calitate inspirate de Stradivari. 
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Volute, Antonio Stadivari, Cremona, ani 1666, 1684, 1700, 1736 

(în imagine) 

Odată cu anii 1700, începe ,,Perioada de aur” a instrumentelor lui 

Stradivari, care a durat până în anul 1720, apoi experții constată o scădere 

ușoară în calitate a viorilor construite. În ,,perioada de aur” au fost construite 

numeroase instrumente excepționale ce reprezintă embleme ale moștenirii 

Stradivari, din care amintim ,,Lady Tennant”, ,,Baronul von der Leyen”, 

,,Mesia” sau ,,Lady Blunt”. Calitățile deosebite ale viorilor acestea au ca 

particularități laturile de dimensiuni crescute, cu arce mai plate, prezența unui 

lac de nuață roșu-lucios, sau chiar folosirea oaselor de balenă în loc de lemn la 

incrustațiile fileurilor. 

Perioada târzie, după anii 1720, este perioada în care fiii lui Antonio își 

vor face simțită prezența în stilul acestuia. Este o perioadă marcată de o 

modificare ușoară a tiparului, evidentă în special la arcele mai rotunde, mai 

pline, sau chiar la folosirea materialelor lemnoase mai puțin spectaculoase. 

Viorile din această perioadă rămân viori de excepție, cu cote foarte mari și sunt 

la fel de căutate de violoniști. 
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Viori Antonio Sradivari, Cremona, anii 1666, 1686, 1700, 1721 (în imagine) 

 

Antonio Stradivari a construit în toată viața aproximativ 650-700 de viori, 

dintre care peste 550 de instrumente încă mai există. Cu ajutorul fiilor săi, Francesco 

și Ombono, numărul de viori construite de Antonio se apropie de o mie de 

instrumente, dintre care majoritatea sunt funcționale. Fiii lui Antonio au fost activi 

în atelierul tatălui lor de la vârste fragede, însă influența lor nu este detectabilă înainte 

de anii 1720.  

Potrivit casei ,,William Hill & Sons” din Londra, numărul actual estimat este 

de 1116 de viori, dintre care aproximativ 604  au supraviețuit. 

Eticheta: 
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Vioară Antonio Stradivari cu influențe ale fiilor săi, Cremona, an 1736,  

,,The Munz” 

Într-o viață de 93 de ani, fapt foarte rar întâlnit în acea periodă, Antonio 

Stradivari a a lucrat până în ultimele zile ale vieţii, fără să facă niciodată un 

compromis în privința calității. Dintre ucenicii săi cei mai valoroși îi amintim 

pe Lorenzo Guadagnini și Carlo Bergonzi. 

Francesco Stradivari (1671-1743) a devenit ucenicul lui Antonio în 

atelierul de familie începând din anii 1690. Astăzi, avem mai multe instrumente 

etichetate ale lui, tipărite din 1742,  fapt care indică faptul că a continuat să 

construiască viori în atelierul familiei.  

Omobono Felice Stradivari, fiul cel mic al lui Antonio, trăiește între 

anii 1679-1742. Devine ucenic în atelierul lui Antonio începând cu anul 1700. 

Alături de fratele său, Francesco, va construi ocazional instrumente și se va 

dedica comerțului cu instrumente, călătorind frecvent. Îi sunt atribuite câteva 

instrumente, etichetate cu scris de mână. 

Familia Guarneri 
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Andrea Guarneri s-a născut la Cremona, în jurul anului 1623 și a murit în 

1698. Andrea Guarneri, ca și Andrea Amati pentru familia Amati a fost pionierul și 

fondatorul celei mai importante și numeroase familii de lutieri exclusiv cremonezi. 

Din paginile registrului parohial cremonez, unde sunt consemnate anunțurile 

membrilor familiei Amati, avem câteva informații interesante despre Andrea 

Guarneri: se pare că Andrea Guarneri a intrat ca ucenic al lui Nicolò Amati în anul 

1641, la vârsta de cincisprezece ani; avem astfel, prin deducție, anul nașterii sale, 

necunoscut până la descoperirea înscrisului. Tot din acest registru reiese că Andrea 

Guarneri nu mai este ucenic al lui Nicolò Amati în anul 1646, dar, ulterior, apare înscris 

ca discipol în anul 1653, anul căsătoriei sale. După anul 1653, nu se mai găsește nicio 

referire la legătura sa cu Nicolò Amati. Andrea s-a căsătorit la 31 decembrie 1652 și a 

avut șapte copii. Doi dintre fii, Pietro Giovanni și Giuseppe Giovan Battista, vor continua 

tradiția familiei. La venerabila vârstă de 72 de ani, Andrea a murit pe 7 decembrie 1698 

și fost îngropat în biserica Sf. Domenico, în aceeași capelă unde va fi înmormântat mai 

târziu și Antonio Stradivari. 

În tinerețe Andrea va construi instrumente după modelul maestrului său, 

însă, ulterior, el a început să modifice anumite aspecte la viorile pe care le construia: 

tiparul, formele și dimensiunile decupajelor sonore. Concomitent, forma 

instrumentelor sale începe să devină mai plată, dar voluta sa păstrează trăsăturile 

amatiene. Lacurile de început sunt variate, chiar cu compoziții diferite și vor fi 

definite de o culoare caldă, portocalie și deschisă. Câteva instrumente rămase din 

tinerețe au dimensiuni mai mari, însă le lipsește transparența lacurilor de culoare 

deschisă. Andrea își va copia maestrul atât de precis încât unele dintre lucrările lui 

Guarneri pot fi deosebite cu foarte mare dificultate de cele ale maestrului său. Andrea 

Guarneri va construi și câteva violoncele, de ambele dimensiuni, mic și mare, 

folosind ambele tipare tradiționale. Lemnul violoncelelor sale este un lemn cu fibră 

dreaptă, dar rară. Deși nu prezintă finisajele excepționale ale lui Amati, viorile lui 

Andrea Guarnieri din această perioadă sunt cotate printre cele mai bune instrumente 

și au un finisaj excelent. Datorită acestei perioade, Andrea Guarneri deține cea mai 

înaltă reputație de continuator al tradiției Amati. 

 

 
 

Vioară  Andrea Guarneri, Cremona, an 1640 
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Anul 1670 este un an care se va remarca prin schimbări în stilul său de lucru: 

forma decupajelor sonore este schimbată, tiparul viorilor sale devine un tipar și mai 

plat, iar voluta va prinde trăsăturile caracteristice unice ale sale, atât în cioplitură, cât 

și în finisaj. Aceste schimbări au intervenit atunci când influența de constructor a lui 

Stradivari a început să crească, însă întotdeauna, Andrea a rămas destul de original 

și distinctiv în stilul său de construcție de instrumente. În această perioadă, lacul 

folosit prezintă mai multe nuanțe, de la galben-auriu la portocaliu sau chiar culori 

mai închise. Decupajele de sunet diferă ca formă, dar sunt, în general, așezate drept 

pe fața cutiei de rezonanță. Din această perioadă întâlnim și instrumente unde 

modelul devine ușor arcuit. Caracteristica unică a instrumentelor sale este sunetul, 

care rămâne strălucitor, indiferent de modificări.  

Etichete:     

Andreas Guarnerius fecit Cremonen Sanctae Teresiae, 1691    

Andreas Guarnerius Cremonae SanctaeTeresiae, 1650   

Astăzi, viorile lui Andrea în stare bună sunt foarte dificil de găsit, o vioară 

Andrea Guarneri, construită în 1676, a fost în posesia celebrului violonist argentinian 

Alberto Lysy, iar astăzi este deținută de violonistul român Liviu Prunaru. Doar trei 

viole sunt autentificate ca originale, ele fiind realizate pe tiparul lui Maggini. Un 

singur violoncel este azi recunoscut ca fiind al lui Andrea Guarneri, un instrument 

foarte frumos construit.  

Fiii lui Andrea Guarneri care au continuat tradiția au fost Pietro Guarneri 

,,de Mantua” și  Giuseppe Guarneri ,,filius Andrea”. Ambii sunt lutieri importanți și 

de renume. În instrumentele lor, ei se vor îndrepta în afara stilului patern, dezvoltând 

moștenirea Guarneri. 

Pietro Giovanni Guarneri (1655-1720), cunoscut ca ,,Pietro da Mantua” 

sau ,,Peter Guarnerius of Mantua” este cel mai mare fiu al lui Andrea. Se presupune 

că, pe lângă stagiul alături de tatăl său, ar fi fost și ucenic al lui Girolamo Amati. În 

perioada de ucenicie, la Cremona, se pare că a folosit etichetele tatălui său pentru 

viorile sale.  

Astăzi, experții consideră că Pietro a construit instrumente începând cu anul 

1670, instrumente marcate de influența lui Andrea Guarneri. Cele mai multe 

instrumente ale sale identificate datează din anii 1670-1678, perioada cremoneză. 

Spre deosebire de fratele său mai mic, Giuseppe ,,filius Andrea”, Pietro nu va folosi 

niciodată etichetă proprie în timp ce va lucra cu tatăl lor. 

Instrumentele sale cremoneze demonstrează nu numai abilitățile și măiestria 

promițătoare, ci și o tendință evidentă de a-și găsi propria personalitate, de a-și urma 

concepțiile personale în construcția instrumentelor. El și-a dezvoltat rapid propriul 

stil, vizibil în decupajele sonore distincte, sau la colțurile și fileul foarte precis 

lucrate, precum  și un stil al arcadelor mai pronunțat decât cel al tatălui său. Această 

independență a sa nu a fost agreată de tatăl său, așa că tatăl și fiul nu vor lucra în 

atelierul de familie în mod armonios, iar Pietro va părăsi definitiv Cremona în 1679, 

alegând orașul Mantua. 

Tiparul viorilor sale este construit pe un model mare, foarte arcuit, din lemn 

foarte bun, cu fibrele egale și dense și extrem de uniforme; lățimea dintre găurile de 
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sunete este în creștere gradată, iar colțurile sunt lucrate foarte delicat. Preluate de la 

modelul ,,grand Amati”, fileurile sunt excelente și ating colțurile în design, însă prezintă 

o distanță  mai mare între firele negre. Lacul este transparent, de calitate excepțională, 

cu  nuanțe de  galben-cald sau roșu-palid. 

 

 
 

Vioara Pietro Guarneri ,,Da Mantova”,  1685, Mantova (în imagine) 
       

Sunetul viorilor sale este plin, dar nu are strălucire. Tiparul mai larg va crește 

automat și distanța dintre decupajele sonore ,,F”, care sunt mai degrabă rotunde la 

capete și așezate aproape vertical pe fața viorii, iar voluta este tăiată foarte original, 

uniform și bine finisată. Deși a măsurat corect lungimile spatelui și feței cutiei 

rezonatorii, dimensiunile grosimilor lor sunt egale și prea subțiri, astfel că ele au 

generat o prea mare flexibilitate a instrumentului. Tensiunea corzilor asupra corpului 

fiind exacerbată, este dificil de păstrat un acordaj constant. Tot datorită 

dimensiunilor reduse ale grosimilor fețelor, sunetul acestor instrumente este voalat 

și fără prea multe armonice superioare. Cu toate acestea, viorile lui sunt demne de 

numele guarnerian. Deși influența lui Amati predomină în stilul său de construcție, 

sunt vizibile și elementele caracteristice lui Stradivari sau Stainer. Pietro se va dovedi 

și un mare costructor de violoncele, el a lăsat o amprentă majoră asupra construcției 

de violoncele în Mantova: Balestrieri sau Camilli au preluat elementele și tehnicile 

sale de construcție. 

Etichetele sale au titulaturi foarte diferite: 

Petrus Guarnerius Cremonensis fecit Mantuai Sancte Teresiae, 1695.  

Revisto e coretto da me  Pietro Guarneri, Cremones in mantova, 1697.   

Petrus Guarnerius Cremonensis  fecit Mantuai sub Sanctae Teresiae, 1695.       

 Pietro Guarneri a avut un fiu, Andrea Francesco, care nu a fost  lutier. 

Giuseppe Giovan Battista Guarneri (aprox. 1666-1740) este al doilea fiu 

al lui Andrea, cunoscut și sub numele de ,,filius Andrea”. Acesta a moștenit atelierul 

tatălui său după anul 1698. Inițial, Giuseppe a lucrat pentru tatăl său, și astăzi sunt 

identificate multe instrumente expertizate, etichetate ,,Andrea”, dar care au fost 

construite de Giuseppe: viori, viole și câteva violoncele. Viorile sale sunt numeroase 

și sunt foarte bine finisate, construite pe un model mic. Lemnul folosit la construcția 

de viori și viole variază și este în general un lemn frumos, de o mare egalitate și 
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densitate a fibrelor. În ceea ce privește violoncelele sale, ,,Filius Andrae” folosește 

un lemn mai simplu, cu fibre mai rare, iar manopera lor nu prezintă grija pentru 

finisaje întâlnită la viori, însă sunetul este de foarte bună calitate. Astăzi avem un 

singur violoncel expertizat și datat 1713 ce prezintă lacul roșu-bogat. 

Înzestrat cu  multă originalitate și imaginație în creațiile sale, ,,filius Andrea” 

îl va depăși pe Andrea Guarneri și va deveni o mare sursă de inspirație pentru 

continuatorii săi. Chiar și lucrările sale timpurii demonstrează înclinația sa către 

originalitate, creativitatea sa mai târziu motivându-l să construiască instrumente 

complet diferite de cele produse de tatăl său. Aceste inovații  se caracterizează în 

primul rând prin conturul instrumentelor sale, care este un contur unic. Giuseppe 

Giovan Battista va îngusta talia instrumentului, dar ea se lărgește dinspre centru 

înspre colțuri, iar tiparul astfel rezultat va avea arcele deosebit de elegante. Acest 

tipar va fi unul din modelele adoptate de Giuseppe Guarneri ,,del Gesù”, care pare 

să-l fi urmat și perfecționat. Tăieturile instrumentelor sunt înguste, dar arcele 

inferioare și superioare sunt largi și proporționale, cu adevărat grațioase. Decupajele 

sonore sunt un melanj între cele ale lui Andrea Guarneri și Andrea Amati, însă, 

ocazional, întâlnim și unele asemănătoare cu cele ale lui da Gasparo ,,da Salò”.  O 

altă particularitate este și așezarea orificiilor sonore pe fețele viorilor, care este iarăși 

atipică; acestea se află într-o poziție inferioară celei obișnuite. Această tehnică de 

plasare a decupajelor sonore mai aproape de arcele inferioare și mai aproape de 

marginea instrumentului este preluată ulterior și de Carlo Bergonzi. Lacul 

instrumentelor sale este de foarte bună calitate, destul de gros în consistență și aplicat 

în straturi, în anumite cazuri,  într-o manieră atât de abundentă, încât  se coagulează 

în unele porțiuni. Prin toată munca sa, Giuseppe Giovan Battista a îmbunătățit și a 

lăsat toate premisele în ceea ce privește tiparul nestradivarian al viorii, tipar preluat 

de presupusul său văr, Giuseppe Guarneri ,,del Gesù”. Cu toate acestea, s-au păstrat 

și instrumente ale sale realizate pe tiparul stradivarian. Multe dintre cele mai bune 

viori ale sale au fost inițial etichetate ca fiind ale lui Giuseppe Bartolomeo ,,del Gesù”, 

iar câteva instrumente de-ale sale construite pe modelul Stradivari au fost atribuite lui 

Antonio Stradivari. Aceasta presupune o mare abilitate a lui Giuseppe ,,filius Andrea” 

de a copia perfect ambele tipare. 

Etichete:     

Iosif Guarnerius, filius Andreæ feci  Cremonese   S. Teresiæ 16-. 

Joseph Guarnerius, filius Andreae fecit Cremonse, sub titluo S. Teresiae, 16 -. 

Din cei trei fii ai lui Giuseppe Giovan Battista, doar Pietro II Guarneri a 

fost cel care a devenit lutier. Urmând tradiția familială, Pietro II Guarneri ,,da 

Venezia” și Giuseppe ,,del Gesù” și-au început ucenicia în jurul anului 1710. Pietro 

s-a mutat la Veneția în 1717 și a continuat să construiască instrumente, în timp ce 

,,del Gesù” a rămas în Cremona, unde a moștenit atelierul familiei Guarneri.  

Pietro II Guarneri, 1695-1762, supranumit și  Pietro ,,da Venezia”, este 

fiul lui Giuseppe Giovan Battista Guarneri și nepotul lui Andrea Guarneri. Sub 

auspiciile acestora, își va începe ucenicia la Cremona, unde a urmat tiparele tatălui 

ca elev, apoi, după anul 1717, s-a mutat în Veneția, unde a trăit până la finalul vieții. 
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Vioară  Pietro II  Guarneri ,,da Venezia”, an 1720 (în imagine) 

 

Aici a combinat tehnicile cremoneze ale tatălui său cu stilul venețian, 

fiind influențat de Comel, Gobbetti și Tononi. Munca lui este migăloasă și 

instrumentele sale sunt destul de arcuite, au un lac splendid și un sunet puternic, 

plin de armonice. Primele sale etichete originale din Veneția datează abia din 

anul 1721. Instrumentele sale sunt astăzi rar întâlnite și la fel de prețioase ca cele 

ale tatălui sau unchiului său. Vlad Stănculeasa, violonist român, actualmente 

concertmaestru la Madrid, deține o asemenea vioară. Particularitatea viorilor lui 

Pietro ,,da Venezia” o reprezintă întoarcerea la tiparul mare, cremonez, 

îngemănat cu influența școlii venețiene. Pietro II Guarneri folosește un  lemn 

foarte bun, cu fibre egale și foarte uniforme. O altă caracteristică a sa va fi 

distanța mai mare dintre decupajele sonore, iar colțurile viorilor sale sunt foarte 

delicat finisate. Fileul este excelent încastrat, cu o notă personală, emblematică: 

cele două fire negre sunt mai groase. Lacul este transparent, de calitate excelentă, 

un lac bogat în culoare, fie în nuanță de galben-cald sau roșu-palid. 

Etichetă:     

Petrus Guarnerius filius Joseph Cremonensis, fecit Venetiis, anno 1739 

Bartolomeo Giuseppe Guarneri, supranumit și Guarneri ,,del Gesù”, 

trăiește între anii 1698-aprox. 1746. Deși poartă acest nume, el nu provine din linia 
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directă de lutieri ai familiei Guarneri: Bernardo Guarneri, de profesie comerciant, 

vărul lui Andrea Guarneri, va avea un fiu, pe Giovanni Battista Guarneri. Acesta va 

avea șase copii, dintre care  patru fii: al doilea a fost Bartolomeo Giuseppe Guarneri 

,,del Gesù”, singurul lutier din această ramură a familiei. Un extras dintr-un registru 

demonstrează că Giuseppe Antonio Guarneri, fiul legitim al lui Giovanni Battista 

Guarneri și Angela Maria Locadelli, s-a născut la Cremona pe data de 8 iunie 1683 

și a fost botezat în data de 11 a aceleiași luni în parohia San Donato. Acest aspect 

trebuie amintit deoarece numele celui mai mare fiu, Giuseppe Antonio, este foarte 

frecvent confundat cu cel al fratelui său, Bartolomeo Giuseppe, cunoscut sub numele 

de ,,del Gesù”, marele lutier. Giuseppe ,,del Gesù”, se va naște 15 ani mai târziu, iar 

data nașterii sale este înscrisă în registrele parohiei din San Donato, la Cremona; 

ulterior, numele lui apare constant și în alte arhive până la sfârșitul anului 1702, când 

se pierd orice urme ale lui, iar data morții este doar conjucturală, nefiind susținută de 

dovezi clare. După alți cercetători, Bartolomeo ar fi fost fiul lui Giuseppe Guarneri, 

,,filius Andrae”. 

Numele ,,del Gesù” se datorează unei monograme a iezuiților, în formă de 

cruce, formată din literele I.H.S. – Iesus Hominem Salvator – prezentă începând cu 

anul 1731 la toate etichetele sale. Se speculează că el ar fi aparținut unei fraternități 

din Cremona, fraternități des întâlnite în acea perioadă printre comercianții italieni, 

care s-au implicat în diverse societăți ce purtau titluri religioase. Întrucât 

,,Cremonae” apare pe toate etichetele sale, este aproape sigur că toate  instrumentele 

sale au fost făcute la Cremona. 

Inițial, a fost lansată o ipoteză, și anume, cea potrivit căreia ,,del Gesù” și-a 

facut ucenicia în atelierele lui Antonio Stradivari, dar orice comparație realizată între 

instrumentele celor doi maeștri nu reușește să determine elemente de tipar, 

dimensiuni, decupaje sonore sau construcție care să indice o corelație între ele, nici 

măcar în cazul instrumentelor de început ale lui Bartolomeo ,,del Gesù”. Printre 

instrumentele celei de-a doua epoci se găsesc doar câteva instrumente unde lutierul 

tinde în construcția viorilor sale către perfecțiunea finisajelor lui Stradivari; dar ar fi 

singurele argumente, deloc suficiente pentru a demonstra că Guarneri ,,del Gesù” ar 

fi fost un elev al lui Stradivari. Există trei elemente esențiale de construcție care fac 

diferența între instrumentele celor doi: primul este conturul lucrării, care este 

total diferit; al doilea element îl constituie arcele interioare ,,C” și decupajele 

sonore ,,F”, care, din nou, nu se aseamănă deloc, cele ale lui Guarneri ,,del Gesù” 

fiind în general decupaje lungi și cu o formă modificată, preluate mai degrabă de 

la Gasparo ,,da Salò”; cel de-al treilea este modalitatea de parcurgere a 

construcției instrumentelor: stilul de construcție al lui Bartolomeo Guarneri este 

complet diferit de cel al  lui Antonio Stradivari. Este imposibil de determinat cine 

a fost maestrul lui Giuseppe, deoarece acesta a construit viori pe principii 

stringent diferite de la cele ale lutierilor contemporani, deși, uneori, întâlnim 

instrumente de-ale lui care seamănă cu cele ale lui Giuseppe  Giovan Battista 

Guarneri ,,filius Andrae”. Recent, cu ajutorul tehnicii moderne de expertizare, 

cercetătorii au confirmat similitudini destul de concludente între instrumentele 
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celor doi. Prin urmare, mai degrabă putem spune că ,,filius Andrae” se poate 

încadra ca un posibil îndrumator a lui Bartolomeo Guarneri ,,del Gesù”. 

Instrumentele sale cunoscute astăzi, puține la număr, aproximativ 130-200 

de viori, se disting printr-un sunet complex, tumultuos, plin de bogăție și profunzime 

armonică, dar și printr-un finisaj specific, ce rivalizează din punct de vedere artistic 

cu cel al lui Stradivari. Dacă între anii 1720-1730 se cunosc câteva instrumente 

făcute de Bartolomeo ,,del Gesù”, începând cu anii 1730-1735, cantitatea de viori  

construite crește, atât numeric, cât și calitativ, ajungând ca din anii 1738-1739 să 

stabilească noi standarde în sonoritatea viorii.  

Giuseppe Bartolomeo ,,del Gesù” este cel mai valoros lutier al familiei 

Guarneri, viorile sale fiind foarte apreciate, în special pentru tonul lor puternic și 

strălucitor. Paganini a cântat pe o vioară ,,del Gesù”, datată 1743, păstrată astăzi în 

Palazzo Municipale din Genova. O alta vioară ,,del Gesù”, datată 1714, a aparținut 

lui Ole Bull. O a treia vioară celebră, etichetată ,,Joseph Guarnerius fecit Cremonae, 

anno 1742, I.H.S” a aparținut violonistului Alard. Denumită ,,King Josef”,  vioara 

care a aparținut lui Vieuxlemps, datată 1741, are fibrele foarte groase, ea nu are corpul 

arcuit, însă prezintă laturile înalte. Ea are un lac mai gros, dat în straturi, de o nuanță 

maro-roșu și cu reflexe aurii. Finisajul este terminat neglijent, însă sunetul este splendid. 

Recent, a mai fost expertizată o vioară, datată 1723, construită cu spatele în două părți, 

cu lac de culoare roșu maroniu. Tot recent, a fost expertizată ca autentică și o violă 

etichetată ,,Joseph Guarnerius Cremonensis faciebat, 1724”. 

Decupaje sonore,  an 1725,        an 1733,          an  1741 

Mulți violoniști concertiști, din trecut sau actuali, pe lângă instrumentele lui 

Antonio Stradivari au cântat sau cântă și pe viorile lui Bartolomeo ,,del Gesù”. 

Amintim pe Joseph Joachim, ,,del Gesù”, an 1737, Eugène Ysaÿe, Fritz Kreisler – 

an 1733, Isaac Stern – ,,del Gesù”, ,,Folinari”, an 1725, Leonid Kogan, Henryk 

Szeryng, Gidon Kremer, Pinchas Zukerman, Eugène Ysaÿe, Fritz Kreisler, Isaac 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Isaac_Stern&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Gidon_Kremer&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Pinchas_Zukerman&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Isaac_Stern&action=edit&redlink=1
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Stern. Leonid Kogan va utiliza două viori ,,del Gesù”: ex Colin an 1726 și ex 

Bermester an 1733. Itzhak Perlman, ce cântă pe vioara lui ,,del Gesù” supranumită 

,,Sauret”, an 1743 – vioară ce a aparținut lui Bériot. George Enescu a cântat și pe o 

vioară denumită ,,Catedrala”, an aprox.1725-1730, aflată astăzi în posesia lui Gabriel 

Croitoru. J. Heifetz a cântat pe un ,,del Gesù”, datat 1740, ce are eticheta modificată 

cu anul 1742. Vioara lui Heifetz prezintă următoarele dimensiuni: lungimea spatelui 

35,4 cm, arcele superioare 16,5 cm, mijlocul de 11 cm și arcele de jos 20,5 cm, iar 

cele două fețe ale cutiei de rezonanță sunt inegale ca mărimi. 

Vioară Guarneri ,,del Gesù” supranumită ,,le Duc”,  1744 

Instrumentele lui sunt, în general, împărțite în trei perioade de creație: 

Perioada timpurie, cea marcată de tiparele lui Nicolò Amati sau G.P. 

Maggini, revigorând modelul celui din urmă, unde instrumentele sunt mai arcuite 

înspre fileu și cu colțurile scurte; sunetul este foarte bun și bogat în armonice. În 

prima epocă găsim instrumente construite pe diverse tipare și cu decupaje ,,F”, ce 

diferă de la un instrument la altul, atât ca formă, cât și ca poziționare. Fileurile acestor 

viori sunt finisate mai brut, fără să acorde atenție detaliilor. Se poate spune că e o 

perioadă experimentală, în care a testat un set de tipare și decupaje sonore în diverse 

combinații. Cele mai vechi instrumente proprii expertizate datează din anii 1720. 

În a doua perioadă, care începe aproximativ după anii 1720, modelele sunt 

construite pe un tipar mai mic, ușor arcuit, iar fețele viorilor prezintă o ușoară 

bombare înspre fileu, grosimile  fețelor cutiei rezonatorii variază, dar caracteristica 

principală rămâne creșterea grosimii în centrul spatelui, procedee de asemenea 

inovatoare pentru el. Proporțiile instrumentelor sunt exacte, decupajele sonore sunt 

bine tăiate și au o mare afinitate cu cele de tipul lui Gasparo ,,da Salò”. Sunetul 

viorilor este plin de strălucire, culoarea lacului diferă, de la auriu la maro-roșiatică. 

Lacul este transparent, cu compoziția pe bază de chihlimbar, de mare elasticitate și 

rivalizând cu cel al lui Stradivari. Finisajele sunt terminate cu grijă. Lemnul este 

foarte calitativ și variază atât în calitate, cât și în cantitate sau ca aspect; deși este 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Isaac_Stern&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Itzhak_Perlman
https://ro.wikipedia.org/wiki/George_Enescu
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greu de demostrat, sunt speculații că el a folosit în această perioadă o singură bucată 

mare de pin pentru aproape toate părțile din spate ale cutiei rezonatorii ale viorilor. 

Se pare că a Bartolomeo a descoperit o metodă de tăiere în secțiune a pinului de 

dimensiuni considerabile, cu proprietăți acustice extraordinare, de aceea, la anumite 

instrumente, spatele cutiei rezonatorii este făcut dintr-o singură bucată. În multe din 

aceste instrumente ale perioadei se mai pot observa în interiorul cutiei de rezonanță  

mici pete de lac sau ușoare urme de daltă. Această perioadă ne-a oferit câteva dintre 

cele mai bune exemplare ale artei construcției de viorară, datorită finisajului foarte 

rafinat, a formei artistice originale și a materialului lemnos de foarte bună calitate. 

Cel mai probabil, aceasta este perioada când Bartolomeo a avut ocazia sa desfacă și 

să studieze o vioară construită de Stradivari. 

În a treia perioadă, care începe cu anii 1734-1735, instrumentele sale devin 

din nou foarte diferite ca model29 și ca aspect, dar rămân marcate de originalitatea și 

de identitatea ,,del Gesù”. Viorile ultimei sale perioade sunt comparabile cu cele mai 

bune viori ale lui Stradivari. Aproximativ 50 de viori și zece viole sunt datate din 

această ultimă perioadă. Până astăzi încă nu avem violoncele expertizate. Toată 

diversitatea de lucru a lui Bartolomeo, care constă în modele de diferite dimensiuni, 

uneori arcuite, alteori cu fețe mai bombate, cu decupaje sonore care sunt uneori 

alungite, sau, câteodată scurte, cu o așezare perpendiculară, chiar înclinate pe fața 

rezonatorie, denotă un efort continuu de a crește volumul  instrumentelor sale. În 

urma lor, ,,del Gesù” reușește să obțină un sunet unic, deosebit de pur și puternic. 

Aceste căutări în construcție pot fi puse și pe seama colaborării sale cu violoniștii, 

lutierul colectând părerile acestora. 

O caracteristică aparte a viorilor din această perioadă este tipul de formare a 

sunetului: datorită lemnului cu fibre puternice folosit la început, când instrumentul 

este nou, sunetul se depreciază, nu are putere, dar, cu timpul, el vibrează mai liber, 

calitatea tonului devenind mai puternică și mai rafinată. Grosimea fețelor 

instrumentelor din ultima perioadă de lucru a lui Bartolomeo,,del Gesù” variază în 

funcție de calitatea fibrelor lemnului, iar fibrele mai rare au o grosime redusă, având 

nevoie de o soliditate mai mică decât lemnul de o natură mai moale. Practic, lutierul 

stăpânește la perfecțiune raportul fibre-dimensiuni.  De asemenea, el se va specializa 

                                                           
29 Aceste viori sunt denumite ,,viori de închisoare”. Numele a luat naștere din povestea lui Benedetto 

Bergonzi  (m. la 1840), poveste preluată de M. Fétis și care spune că Bartolomeo Guarneri a săvârșit niște 

acte de violență în locuri publice, iar, în timp ce era în închisoare, ar fi construit viori, fiica gardianului 

fiind cea care îi procura materialele necesare, care însă nu erau de cea mai bună calitate. V. Lancetti 

susține ipoteza unui duel al lui Bartolomeo cu un bărbat, în care adversarul lui ,,del Gesù” și-ar fi pierdut 

viața.Vincenzo Lancetti îl menționează ca sursă pe contele Cozio di Salabue. Ultima ipoteză este aceea a 

unei acuzații survenite pe nedrept de Guarneri ,,del Gesù”, în urma căreia  lutierul ia calea închisorii. Un 

lucru este cert – și anume, că viața dezorganizată, stilul petrecăreț, firea sa recalcitrantă și independența 

sa probabil că i-au atras mulți detractori și dușmani contemporani. Aceste surse diverse conduc la ipoteza 

că este totuși posibil ca Bartolomeo să fi petrecut un timp la închisoare, dar nu neapărat să-și încheie viața 

acolo. De altfel, o cercetare recentă întreprinsă de Canon Bazzi în registrele necrologului de la Catedrala 

din Cremona a descoperit că un anume Giacomo Guarneri a murit în închisoarea din Cremona la 8 

octombrie 1715. Având în vedere și acest aspect, povestea închisorii  legată de numele lui Guarneri ,,del 

Gesù” nu poate avea o certitudine, în afară de aceea că o persoană din familia Guarneri a fost închisă. De 

asemenea, și Alessandro Gagliano este subiectul unei povestiri similare. 
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și în tehnica tăierii lemnului pentru spate – tehnica tăierii ,,în cruce” sau ,,sur maille”, 

tehnică ce generează efectul de ,,spate tigrat”. În toate perioadele sale de lucru, capul 

instrumentelor sale are o formă atipică, alungită, foarte personală și complet diferită 

de Stradivari; voluta are un amestec de vigoare și robustețe, ea fiind finisată prin 

simpla cioplire din daltă.  

Volută, 1725-1730      1733     1742 

Fileul este încorporat, înglobat și introdus într-o canelură, dar nu 

întotdeauna perfect finisat. Marginile sunt mai robuste, colțurile – oarecum 

grotești. Această lipsă de atenție la detalii, precum și calitatea mai slabă în fibră 

a unor instrumente au generat așa-zisele povești despre ,,viorile de închisoare”. 

Butonul – acea porțiune a spatelui pe care se sprijină piciorul gâtului, formează 

o arcă mai proeminentă, ce creează senzația de vitalitate la toate viorile sale și

este o caracteristică a stilului ,,del Gesù”. 

Etichetă: 

Conform istoricilor Giuseppe Bartolomeo Guarneri ,,del Gesù” a murit la 

Cremona și nu a avut copii. 
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Familia Bergonzi 
 

 
 

Fondatorul familiei Bergonzi, Carlo Bergonzi trăiește la Cremona între 

anii 1683-1747.  Inițial, se presupunea ca a fost elevul lui Antonio Stradivari . 

Cercetările recente sugerează însă că Bergonzi a fost student al lui Giuseppe 

Guarneri ,,filius Andreae”, mai exact, în primul rând, prin familia Rugeri. În 

timp ce influența lui Guarneri este evidentă în instrumentele lui Bergonzi, 

apropierea lui față de Vincenzo Rugeri și legăturile dintre cele două familii 

sugerează și o posibilă ucenie a lui Carlo la Rugeri.  

Instrumentele lui Bergonzi evidențiază materiale remarcabile, un lac 

rafinat și o execuție perfectă. Modelul, grosimea și parcurgerea, împreună cu 

tratamentul general, sunt marcate de influența maestrului său, Guarneri ,,filius 

Andrae”. Instrumentele lui Carlo Bergonzi sunt instrumente valoroase, atât 

pentru frumusețea formei, cât și pentru sunetul lor special. Ele au un timbru de 

o calitate rară și un sunet extrem de frumos, întâlnit la  majoritatea 

instrumentelor sale. Prin rezonarea corectă și, odată cu scurgerea timpului, 

exact ca și în cazul lui ,,del Gesù”, tipologia fibrelor lemnului folosit de Carlo 

a generat instrumente din ce în ce mai valoroase.  

Carlo Bergonzi început să își pună eticheta proprie în instrumentele sale 

după anul 1720.  După moartea lui Ombono Stradivari, familia Bergonzi s -a 

mutat în Casa Stradivari, unde a rămas timp de 12 ani, timp în care Carlo 

Bergonzi a lucrat la instrumente lăsate nefinalizate la moartea lu i Stradivari, 

din  1737. Fiul lui Carlo, Michele Angelo, și nepotul său, Nicolo, au continuat 

tradiția de constructori de viori până în jurul anului 1800, deși niciodată nu au 

obținut același grad de finisaj.    
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Vioară Carlo  Bergonzi, 1736,  Cremona 

Tiparul viorilor Carlo Bergonzi este în general un tipar plat, iar, în perioada 

de început, cutiile sale rezonatorii prezintă formele arcelor de tip Stradivari. Mai 

târziu, și-a dezvoltat un model personal, în care raporturile și arcele sunt diferite, iar 

porțiunea superioară a arcului interior ,,C” este mai mare, și, în consecință, 

decupajele sonore sunt plasate ușor mai jos decât la modelele lui Stradivari. Mai mult 

decât atât, Carlo va crește și dimensiunile arcelor inferioare ale cutiei rezonatorii și, 

în consecință, raportul dintre arcele inferioare și arcele interioare ,,C” va genera un 

unghi mai mare decât cel  prezent la tiparul lui Antonio Stradivari. Decupajele sonore 

sunt o îmbinare între formele lui Stradivari și lungimile lui Guarneri. O altă 

particularitate a sa este faptul că decupajele de sunet se află mai aproape de margine 

decât la oricare alt tipar amatian, stradivarian sau guarnerian. 

Carlo a utilizat întotdeauna un lemn foarte bine selecționat, cu fibre foarte 

egale, dese și lungi. Tehnicile sale de construcție sunt întotdeauna cremoneze, și 

datorită caracteristicilor personale introduse la construcția cutiei rezonatorii, dar și 

în combinație cu tehnicile și elementele cremoneze preluate. Îl putem încadra cu 

siguranță printre cei mai valoroși și originali lutieri cremonezi. În instrumentele lui 

Bergonzi există o sinteză justă și exactă între caracteristicile celor doi titani 
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cremonezi, Stradivari și Guarneri. Speculând, în mod deliberat, Bergonzi a urmărit să 

construiască un model care să cuprindă într-o măsură principalele calități ale acestora. 

Etichetă:   

Anno 1723, Carlo Bergonzi, în Cremona 

Voluta merită o atenție deosebită. Ea este în armonie perfectă cu corpul 

instrumentului și prezintă formele spiralei mai degrabă inegale, dar este realizată în 

tăieturi de maestru. Este mai masivă decât cele guarneriene sau stradivariene și are 

proporția exactă. Caracteristica sa proeminentă este ,,urechea” volutei, care este mai 

lungă față de modelele clasice. Lacul lui Carlo Bergonzi este la fel de strălucitor ca 

cel al lui Giuseppe Guarneri ,,filius Andrae”. Anumite viori ale sale posedă un lac 

extrem extrem de gros, dar elastic și transparent. Avem de multe ori lacuri de o 

culoare roșie profundă, bogată, alteori un lac roșu-palid sau roșu-maro, și, ocazional, 

o nuanță de chihlimbar bogat, astfel încât variația de culoare întâlnită la viorile lui 

Bergonzi este considerabilă. Metoda lui de lăcuire nu a fost atât de migăloasă, uneori, 

se mai pot întâlni mici cheaguri în zonele extreme, mai ales la instrumentele cu lac 

profund colorat. Sunetul viorilor sale este penetrant și plin de armonie, iar 

instrumentele sale sunt întotdeauna finisate cu măiestrie.  

Carlo a avut doi fii, Michele Angelo și Zosimo, care au fost de asemenea lutieri. 

Michele Angelo Bergonzi (1721-1758) este fiul lui Carlo Bergonzi și a 

rămas în casa Stradivari după moartea tatălui său, în 1747. În acel moment, el 

reprezenta toată tradiția cremoneză a artei construcției de viori, familiile Stradivari 

și Guarneri neavând continuatori, încă din anii 1740. El va fi un conservator al 

modelelor tatălui său, însă detaliile măiestriei sale nu se vor ridica la nivelul 

înaintașilor săi. El a aplatizat exagerat modelul și arcele la instrumentele sale.  

Michele Angelo a folosit petru tipar ambele modele, însă lacul utilizat este un lac 

prea consistent și gros, iar sunetul instrumentelor sale este nazal. Viorile sale sunt, 

totuși, foarte apreciate pentru tonul lor puternic. A construit și câteva violoncele, 

care urmează  modelul mic al lui Stradivari. A avut un fiu, Nicola, care, de asemenea, 

a fost lutier. 

Etichetă:  

Michael Angelo Bergonzi Figlio di Carlo, fece în Cremona l'Anno 17- 

Zosimo Bergonzi este cel de-al doilea fiu al lui Carlo și a trăit între anii 

1724-1779. Va exercita atât meresia de lutier, cât și pe cea de restaurator de 

instrumente. Recent, au fost descoperite instrumente, încă neexpertizate, presupuse 

a fi ale lui Zosimo Bergonzi. Astăzi, el este cotat ca o figură importantă în tradiția 

cremoneză, locul său fiind  între tatăl său, Carlo, și nepoții săi: Nicolo Bergonzi 

(1754-1832) și Carlo al II-lea (1757-1836), de asememea, lutieri. Momentan, avem 

o singură vioară expertizată Zosimo, datată 1775, care arată o bună alegere de 

materiale lemnoase și măiestrie la detalii, dar și câteva violoncele și contrabasuri. A 

avut doi fii, tot lutieri: Nicolo și Carlo II. 
Etichetă:  
Fatto da mine Zosimo Bergonzi, I'anno 1777, Cremonae. 
Nicola Bergonzi (1754-1832) este fiul cel mare al lui Zosimo. Nicola 

Bergonzi a început să facă instrumente în jurul anului 1777 și a fost un prieten 
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apropiat al lui Lorenzo Storioni. Cei doi au fost vecini pe Contrada Coltellai din 
Cremona din 1787 până în 1794. Ca și Storioni, Nicolo Bergonzi nu alege 
întotdeauna cele mai bune materiale și era un lutier mult mai puțin prolific. De altfel, 
el a abandonat construcțiile de viori după anul 1804. Cu toate acestea, instrumentele 
sale sunt bine construite, cu arcele mai plane în raport cu cele ale lui Carlo. Nicola 
folosește un lac elastic, de culoare portocalie, un lac subțire și neconsistent. Tiparul 
folosit de Nicola este preluat de la Michele Angelo. Nicola Bergonzi este un maestru 
al finisajelor, dar voluta are spiralele prea strânse, iar, uneori, lemnul folosit are 
fibrele prea dense. Actualmente, avem  expertizată o violă, datată 1781.  

Eticheta:  
Nicolaus Bergonzi, Cremonensis, faciebat anno 1760.  
Carlo II Antonio Lorenzo Bergonzi, cel de-al doilea fiu al lui Zosimo, este 

restaurator și lutier și trăiește între anii 1757-1836. Astăzi, avem indicii ce sugerează 
că a fost maestrul al lui Giovanni Battista Ceruti, în anii 1790. Cel mai vechi 
instrument al său expertizat datează din 1780 și este un instrument realizat pe tiparul 
lui Carlo I. Colțurile instrumentelor sale sunt mai scurte, talia cutiei sale rezonatorii 
este îngustă, iar voluta prezintă un finisaj mediu. În anul 1804, a moștenit atelierul 
familiei, însă se va axa pe construcția de chitare pentru o mare parte din cariera sa. 
Violoncelele și violele lui Carlo II, care sunt extrem de rare, au componența și 
culoarea lacului folosit de fratele său, Nicola.  

Lorenzo Storioni, (1744-1816), depășește perioada anilor 1750, perioada 
Barocului, dar el este considerat ultimul mare lutier cremonez al secolului al XVIII-
lea. După anii 1750 și până la sfârșitul secolului, Italia a fost scena multor războaie, 
iar procurarea materialelor pentru construcția de instrumente a devenit foarte dificilă. 
Deceniile de război, ,,reformele” și cucerirea repetată de către francezi și austrieci 
au contribuit la dezmembrarea claselor sociale și au ruinat economia Cremonei. 
Breslele în care erau organizați meșteșugarii încă din Evul Mediu au fost desființate 
de austriecii cuceritori. Părinții iezuiți, unii din marii patroni ai producătorilor de 
vioară, au fost suprimați de Papă, iar corporațiile laice au fost desființate. Biserica și 
nobilimea – principalii finanțatori ai lutierilor – au pierdut puterea și banii, în timp 
ce cuceririle repetate au impus taxe mari Italiei, pentru a plăti războaiele. 

În aceste condiții vitrege, Lorenzo Storioni contribuie la menținerea marii 
tradiții cremoneze până la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Instrumentele sale sunt 
astăzi foarte apreciate pentru sunetul lor strălucitor și puternic. Datorită 
condițiilor economice precare, între anii 1802-1810, pentru o perioadă de 8 ani, 
Lorenzo va fi nevoit chiar să părăsească Cremona, călătorind la Veneția, Trieste 
și în continuare spre estul Italiei, până în Croația modernă. 

Caracteristicile lucrărilor sale cuprind șanțurile fileurilor adânc săpate în 
fețele rezonatorii, un fileu neobișnuit de îngust și dintr-un lemn mai dur, așezat înspre 
marginile cutiei rezonatorii, iar decupajele ,,F” de pe fețele cutiei rezonatorii sunt 
mai înclinate. Volutele instrumentelor sale sunt foarte proeminente. Lemnul folosit  
nu a fost întotdeauna de cea mai bună calitate, dar, probabil, acest lucru este cauzat 
de auspiciile vremurilor dificile în care trăia el. De asemenea, multe dintre 
instrumentele lui au fibrele rare la fețele viorilor. Storioni a folosit pentru viorile sale 
chiar și  lemn de arțar sălbatic local.  
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Tiparul viorilor sale lui este un tipar viguros, chiar dacă nu respectă 
întotdeauna regulile simetriei perfecte. Experții consideră că instrumentele sale nu 
sunt construite pe o matriță, ci au fost construite prin încastrarea în plăci de lemn; 
pentru asta, la instrumentele sale întâlnim contraeclise largi și robuste, necesare 
pentru ansamblare, ele oferind un aspect puternic și elegant viorilor, precum și un 
sunet excelent. În ceea ce privește libertatea tiparelor, dimesiunile volutelor sau 
detaliile finisajelor, el a fost influențat de Bartolomeo Guarneri ,,del Gesù”, 
dar, din punct de vedere stilstic, se simte o afinitate și către de G.B. Guadagnini 
și Tommaso Balestrieri. Lacul viorilor  sale este un lac pe bază de spirt, un lac 
fragil, care uneori pare să fi saturat fibrele.  

Etichetă:   

 

 
 

Perioada cea mai fecundă a lui Storioni este între anii 1775 și 1795, o 

perioadă de unde s-au păstrat un număr mare de instrumente de înaltă calitate. 

Lorenzo a construit în principal viori, foarte puține viole, violoncele și contrabasuri. 

 

 
        

Vioară L. Storioni, an 1768, Cremona (în imagine) 

 

Continuatorii lui Storioni au fost Giovanni Rota, Giovanni Francesco Pressenda 

și Giovanni Battista Ceruti, ultimul moștenind și atelierul lui Lorenzo. 
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MILANO 

Începând cu anul 1200, Milano a crescut intens și a devenit un centru urban 

de tip feudal.  Orașul se va schimba considerabil în această perioadă, în principal în 

aspectul său, prin construcția de noi clădiri și dezvoltarea de noi străzi pavate. Între 

anii 1277 și 1447, familia Visconti a adus o perioadă de glorie și bogăție orașului și, 

în decursul unei generații, orașele înconjurătoare, precum Bergamo și Novara în 

1332, Cremona în 1334, Como și Lodi în 1335, Piacenza în 1336 și Brescia în 1337 

îi vor recunoaște supremația. Regimul familiei Sforza a coincis cu perioada 

Renașterii din Italia, regimurile lui Francesco Sforza și Ludovico il Moro – Ludovico 

Sforza, vor reconfigura orașul într-o metropolă puternică, prin construcția marilor 

edificii. Ei vor încuraja dezvoltarea agriculturii și industria de mătase, iar arhitecți 

precum Donato Bramante și Leonardo da Vinci vor transforma Milano într-unul 

dintre marile centre de artă și cultură ale Italiei. La începutul secolului al XVI-lea, 

în  ultimii ani ai guvernării Sforza, nordul Italiei era unul dintre teritoriile cele mai 

râvnite de monarhiile spaniole și franceze. La moartea lui Francesco Sforza, în anul 

1535, regele Charles și-a asumat puterea directă; astfel, vor începe cei 170 de ani de 

dominație spaniolă, care vor declasa Ducatul de Milano – într-o capitală neglijată a 

unei provincii administrate, păzită și impozitată de austrieci, iar perioada de 

dezvoltare va stagna. În a doua jumătate a secolului al XVII-lea, viața religioasă și 

culturală din Milano a evidențiat o nouă vigoare, grație inițiativelor familiei 

Borromeo și Federico. Apoi, marile războaie europene de la începutul secolului al 

XVIII-lea au asigurat dominația austriacă a orașului, care s-a schimbat complet în 

toate domeniile societății (economice, publice, culturale, artistice, administrative, 

științifice). În această perioadă au fost fondate Accademia di Brera și teatrul ,,La 

Scala”. Marea ciumă din Milano, din anii 1629-1631, a ucis aproximativ 60.000 de 

oameni, dintr-o populație de 130.000 de locuitori. Acest episod este considerat unul 

dintre ultimele focare ale pandemiei de ciumă din Europa. Războiul succesiunii 

spaniole a reînceput în 1701, după moartea lui Carol al II-lea, trupele franceze 

sprijinind pretențiile francezului Philippe de Anjou la tronul spaniol. Pentru 

următorii 5 ani, Milano va fi ocupat de francezi.  În 1706, francezii au fost învinși în 

Ramillies și Torino și au fost obligați să cedeze Habsburgilor nordul Italiei. În 1713-

1714, tratatele de la Utrecht și Rastatt au confirmat oficial suveranitatea austriacă 

asupra majorității bunurilor italiene și spaniole, inclusiv Lombardia și capitala 

acesteia, Milano, suzeranitate care se va încheia odată cu invazia lui Napoleon 

Bonaparte și transformarea în Republica Cisalpină. 

Toate aceste oscilații politico-sociale se vor reflecta și în viața breslei 

lutierilor și a construcției de instrumente muzicale. Se pare că la Milano nu vom 

întâlni același interes pentru instrumente ca la Cremona sau Veneția. La toți lutierii 

milanezi întâlnim destul de frecvent muncă nefinisată, lacuri mai puțin calitative sau 

materiale lemnoase de calitate medie, dar, cu toate acestea, instrumentele lor posedă 

calități sonore excepționale. Ar trebui să nu omitem aspectul că nobilii milanezi 

aveau puterea financiară să comande instrumente scumpe direct de la Cremona, iar 

majoritatea lutierilor milanezi au fost obligați să realizeze instrumente pentru 
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muzicienii locali, la prețuri mai mici, instrumente din materiale care nu  le-au permis 

lutierilor să-și exercite pe deplin abilitățile artistice. Construind în general pentru 

muzicieni, lutierii milanezi au trăit o existență mai precară și instabilă decât cea 

oferită de clientela bogată celor cremonezi sau venezieni. De asemenea, lutierii 

milanezi vor beneficia într-o măsură minoră de suportul financiar al parohiilor. Prin 

urmare, este nedrept să se presupună că lutierii milanezi  neglijau  finisajele frumoase 

sau liniile elegante. În schimb, din cauza prețului foarte accesibil, violele din Milano 

sunt cele mai întâlnite ca număr, prin comparație cu alte orașe din Italia.  

Principalii lutieri din perioada barocă milanezi sunt: Giuseppe Albani I 

(1680 -1722), Ferdinando Alberti  (cca. 1730-1750), Pietro Antonio Bellone  (cca. 

1684-1699), Felice Beretta  (cca.1760-1790), Antonio Compostano    (aprox.1680-

1710), Bartolomeo Cristofori  (cca. 1655 -1732), Tomaso Eberle  (1725-cca. 1792), 

Giuseppe Antonio Finolli  (aprox.1746-1762), Francesco Grancino I (cca.1660-

1670), Giovanni și Francesco Grancino  (aprox. 1660-1670), Giovanni Battista 

Grancino I (1637-1709), Giovanni Battista Grancino II (1673-cca.1723), Paolo 

Grancino  (cca. 1640-1690), Gaetano Francesco Lorenzo Guadagnini I (1750-1817), 

Giovanni Battista Guadagnini  (1711-1786), Lorenzo Guadagnini  (1685-1746), 

Carlo Ferdinando Landolfi  (cca. 1710-1784), Antonio Maria Lavazza  (1683-1708), 

Carlo Antonio Santino Lavazza  (1689-1726), Gaspar Lorenzini  (cca.1723-

cca.1804), Bartolomeo Pasta  (cca. 1640-cca. 1706), Gaetano Pasta   (cca. 1679-cca. 

1760), Carlo Antonio Tanegia  (cca. 1725-1740), Carlo Antonio Tavegia  (1693-

cca.1765), Carlo Antonio Testore  (1693-cca. 1765), Carlo Giuseppe Testore  (cca. 

1660-1716), Giovanni Testore  (1724-1765), Paolo Antonio Testore  (cca. 1700-1767), 

Pietro Antonio Testore  (1732-după 1780), Annibale Ventura  (cca. 1740-1760). 

 

Familia Grancino 
  

 
Cu excepția celor doi Landolfi și a perioadei scurte a lui G.B. Guadagnini la 

Milano, familia Grancino a fost probabil cea mai importantă familie de lutieri a 
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acestui oraș. În ciuda poziției sale proeminente,  multe detalii despre biografia și 

instruirea familiei rămân obscure.  

Andrea Grancino (cca. 1646 – 1673) este fondatorul familiei de lutieri 

Grancino în Milano. Nu există până în prezent instrumente expertizate care să îi 

aparțină. De asemenea, nu avem informații despre ucenicia sa ca lutier, dar, prin 

analogie cu lucrările fiilor săi, putem spune cu certitudine că stăpânea tehnicile de 

construcție cremoneze. El este tatăl  lui Francesco I și al lui Giovanni Battista I. 

Etichetă:  

Andrea Grancino in Contrada  Larga di Milan al Segno della Corona, 1646. 

Paolo Grancino (cca. 1665-1692) este un lutier a cărui existență pune încă 

semne de întrebare. Hart susține existența lui Paolo Grancino, sugerând că era 

prolific și că stilul său a fost deosebit de distinctiv. Paolo este descris ca un ,,student 

favorit al lui Nicholas Amati” și tatăl lui Giovanni. Alte surse, Fridolin și Walter 

Hamma, sunt de acord că Paolo Grancino este tatăl lui Giovanni Grancino, dar, în 

ceea ce privește numărul de membri ai familiei lui Paolo Grancino, există încă 

dispute. O altă ipoteză susține că Paolo Grancino ar fi avut doi fii, amândoi lutieri, 

Giovanni și Francesco, dar aceasta îl identifică cu Andrea Grancino, conform 

arborelui genealogic. 

La mijlocul secolului al XIX-lea, M. Fetis susținea că Paolo Grancino, un 

fost elev al lui Nicolo Amati, a trăit și a lucrat la Milano între anii 1665-1690 și că 

cei doi fii ai lui Paolo ar fi Giovanni, 1696-1720 și Giovanni Battista, 1690-1700. 

Aceste informații provin din înscrisurile biografice ale familiei Guarneri, unde apar 

aceste date despre Paolo Grancino, dar ele nu se confirmă în nicio altă sursă. 

Experții de astăzi încă nu se pot pronunța asupra lui Paolo Grancino, iar, 

deocamdată, nu a fost identificat niciun instrument cu eticheta sa originală pentru 

expertiză. Mai degrabă, dacă Paolo Grancino ar fi existat cu adevărat, acesta ar fi 

fost un elev al lui Andrea Guarneri și, în consecință, trebuie să fi lucrat într-o 

anumită perioadă în Cremona. Un lucru este cert: acest nume, Paolo Grancino, nu 

poate fi identificat cu Andrea Grancino.  

Existența instrumentelor cu simpla denumire ,,Grancino”, atât viori, cât și 

un violoncel, predecesoare celor de tipul bine cunoscut al lui Giovanni Grancino sunt 

datate de experți în perioada anilor aprox.1680-1730. Ele sunt instrumente acoperite de 

un lac de ulei fin și sunt mai degrabă în analogie cu cele ale lui Andrea Guarneri. Pâna 

în prezent nu s-a reușit nicio atribuire nominală, doar avem confirmarea Grancino. 

Aceste instrumente au material lemnos sărac în fibre, unele sunt construite 

cu fețele și spatele cutiilor rezonatorii din lemn de plop. Tiparul este pe un model 

mare, cu arcele ușor arcuite, cu decupaje sonore ,,F” mari și larg deschise la tăietură. 

Ele au un lac uscat, de culoare galben-aurie. Voluta este tăiată în mod ciudat, atipic, 

iar fileul și colțurile sunt lucrate neglijent. În timp, ele pot fi atribuite după 

definitivarea expertizelor lui Andrea Grancino – atestând astfel primele instrumente marca 

Andrea Grancino, sau lui Paolo Grancino – confirmând existența acestuia din urmă. 

Giovanni Battista Grancino I (1637-1709), milanez prin naștere, a fost 

unul dintre cei mai buni producători de instrumente ai școlii milaneze. Astăzi, 

experții consideră că, pe lângă tatăl său, Andrea, poate chiar și bunicul său, 
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Francesco, să fi fost tot lutier. Giovanni avea doi frați, Giuseppe și Francesco I, și 

multe dintre instrumentele timpurii ale familiei Grancino sunt presupuse a fi 

construite de Giovanni Battista I în colaborare cu Francesco I, deși legăturile lui 

Francesco cu lutieria sunt încă insuficient demonstrate. Multe dintre etichetele lui 

Grancino poartă inscripția ,,segno della corona” și conțin adresa atelierului său de lucru 

pe Contrada Larga din Milano, unde a rămas pentru cea mai mare parte a vieții sale. 

Etichete:    

Giovan Grancino in Contrada Larga di Milano,  al segno della Corona, 1692 

În perioada de început, se regăsește la tiparele viorilor sale influența lui 

Amati, în timp ce mai târziu el a adoptat tiparul lui Stradivari, cu arcadele ușor 

bombate și un corp mai îngust, câteodată aplicând un lac brun-maroniu. Producția 

lui G.B. Grancino I include numeroase viori, violoncele, toate fiind instrumente de 

o calitate superioară. Formele cutiilor rezonatorii sunt netede, iar raportul tăieturilor 

este bine proporționat. Lemnul folosit la construcția instrumentelor sale este de o 

calitate superioară față cea folosită de tatăl său, atât în densitate, cât și în lungimea 

fibrelor. Sunetul viorilor sale este un sunet robust, plin și puternic. Lacurile sale sunt 

în cea mai mare parte de o culoare galbenă-transparentă. 

 

 
                                 

Giovanni  Battista  Grancino I, an 1690,  Milano ( în imagine) 

 

Giovanni Grancino este unul din lutierii de mare valoare ai Italiei de la 

începutul secolului al XVIII-lea, deși el a lucrat în umbra celebrului cremonez 

Torrazzo. În vreme ce cremonezii erau ocupați în tradiția Amati a esteticii clasice și 

a materialelor fine, Grancino a atins aceleași obiective cu un lemn mai simplu, 

accesibil clientelei milaneze. 

A avut doi fii, Francesco și Giovanni Battista II, ambii lutieri. 

Francesco II și Giovanni Battista II Grancino, fii lui Giovanni Battista I, 

vor lucra la Milano  împreună. Giovanni Battista II și Francesco II sunt considerați 

lutieri importanți în școala milaneză din secolul al XVII-lea. Multe dintre lucrările 

inițiale ale lui  Giovanni Battista Grancino I-tatăl au fost terminate de către fii săi. 
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Deși Giovanni Battista Grancino II a lucrat și pe cont propriu, din aprox. anul 1685, 

există instrumente etichetate Francesco și Giovanni Battista Grancino II, ce datează 

din jurul anului 1670. Lacul instrumentelor anterioare anului 1700 este mai moale și 

mai roșu, iar viorile au un sunet mai apropiat de cel al instrumentelor cremoneze. Ei 

au fost cei mai buni continuatori ai tradiției din această familie și au construit 

împreună multe instrumente. După anul 1700, vor aplica un lac foarte limpede, dar 

vor folosi un lemn sărac în calitate a fibrelor; de asemenea, munca lor nu excelează 

în ceea ce privește finisajul. Violoncelele și contrabasurile lor au un sunet destul de 

puternic și plin de armonie. În general, instrumentele lor nu sunt foarte aspectuoase, 

dar au un sunet foarte calitativ. Instrumentele realizate în comun de către Giovanni 

și Francesco și expertizate datează din Milano, perioada  anilor 1670-1680.  

Etichete:    

Giam. Battista e Francesco fra. Grancini  in contrada largo di Milano, 17-. 

Giovanni Battista Grancino II, Milano, (1673-1723), este fiul lui 

Giovanni Battista I. Giovanni Battista II, a fost cel care l -a ajutat pe tatăl său în 

atelierul de la Contrada Larga. După anul 1710, a părăsit atelierul și a lucrat pe 

cont propriu. Viorile sale expertizate sunt puține, dar întâlnim multe documente 

din care reiese că era un lutier de succes, cu multe instrumente vândute.  

Familia Testore 

Carlo Giuseppe Testore (1660-1738) s-a născut la Milano și nu a fost doar 

primul din această familie de lutieri milanezi, ci și cel mai bun constructor al familiei. 

Datorită viorilor sale, din care se observă influența puternică a lui Giovanni 

Grancino, se speculează că ar fi putut învăța arta lutieriei de la acesta. Personalitatea 

lui Carlo Giuseppe poate fi văzută în colțurile alungite ale viorilor sale, sau la forma 

distinctivă a fileului, elemente care vor deveni semnele distinctive ale familiei 

Testore. Volutele instrumentelor au, de obicei, spirala inegală și urmează o răsucire 

complet diferită de cea a lui Grancino.  

Tiparul instrumentelor Testore este cel guarnerian, dar lemnul are fibrele 

mai rare, însă egale și drepte. Violoncelele și violele sale sunt foarte bine cotate astăzi. 

Carlo a avut doi fii, ambii lutieri, Paolo Antonio și Carlo Antonio. 
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Vioară C. G. Testore, an 1690, Milano (în imagine) 

 

Carlo Antonio Testore (1730 și 1764) este fiul lui Carlo Giuseppe. El a 

copiat tiparele lui Guarneri și Amati, instrumentele sale fiind destul de originale și 

bine făcute, cu un sunet excelent și calitativ. Lemnul folosit este un lemn cu fibrele 

rare, drepte și egale. Carlo Antonio a avut un fiu, Giovanni, de asemenea lutier. 

Paolo Antonio Testore (1690-1767) este fratele lui Carlo Antonio. 

Activitatea lui Paolo Antonio variază semnificativ prin inconstanța sa de constructor. 

Va avea o perioadă de început în care instrumentele sale au un tipar mai mic și cu un 

lac maroniu. Cele mai bune viori ale sale datează din perioada când folosea tiparul 

guarnerian, și un material lemons foarte bun, lacul elastic, de culoare portocalie și 

finisaje de excepție. Fiul său, Pietro Antonio Testore, 1732-după 1780, este, de 

asemenea, lutier. 

 

Familia Landolfi 
 

Carlo Ferdinando Landolfi (1710-1784) pare să fi început construcția 

de viori după anul 1750. Un posibil impuls pentru acesta poate fi  sosirea lui G.B. 

Guadagnini în Milano în anul 1749, deoarece Guadagnini este inspirația evidentă 

pentru munca lui Landolfi. În general, viorile sale au foarte multe elemente în 

comun cu modelele lui Guadagnini prin comparație cu cele ale predecesorilor 

milanezi Grancino și Testore. Întâlnim, de asemenea, viori care au un lac roșu 

strălucitor și transparent, iar lemnul prezintă fibre drepte și egale, foarte elastice 

în sonoritate. Decupajele sonore ,,F” sunt considerate mai puțin reușite, 

prezentând o taietură mai brută. Marginea exterioară a cutiei rezonatorii este, în 

general, crestată. Fileul nu este întotdeauna bine încastrat.  
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Vioară Carlo Ferdinando Landolfi, an 1754, Milano ( în imagine) 

Deocamdată, nu avem viole expertizate, iar violoncelele lui Carlo 

Ferdinando sunt construite în mare parte pe tipare mici. De la el ne-a rămas și o serie 

de instrumente neterminate, multe dintre ele neavând fileul montat și fiind date doar 

cu un singur strat de lac. În ultimii 25 de ani de carieră ai lui Carlo Ferdinando, fiul 

său, Pietro Antonio, și cel mai bun elev al său, Pietro Giovanni Mantegazza, vor 

lucra alături de el. 

Pietro Antonio Landolfi (1730-1795) a studiat sub îndrumarea tatălui 

său, Carlo Ferdinando, dar nu a atins niciodată același nivel de măiestrie. Lacul 

său a fost mai dens decât cel al tatălui, iar instrumentele construite de el sale sunt 

destul de nefinisate, o trăsătură care poate fi văzută și la viorile construite în 

atelierul Landolfi după 1760. Cariera lui Pietro ca producător de viori a fost 

relativ scurtă. 

Etichetă:  

,,Pietro Antonio Figlio di  Carlo Fernando Landolfi, in Milano al Segno della 

/ Serena. l'Anno 17xx”. 
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VENEŢIA 

  

În secolul al XVIII-lea, Veneția era printre orașele cele mai rafinate din Europa, 

cu o mare influență în domeniul artelor, arhitecturii și al literaturii acelei perioade. 

Teritoriul Republicii cuprindea Veneto, Istria, Dalmația, Cattaro, astăzi Kotor - Albania și 

o parte din Lombardia, inclusiv orașele Brescia sau Bergamo, din Emilia - Romagna. În 

17 octombrie 1797,  republica Venețiană, după 1070 de ani de independență, încetează să 

mai existe, fiind cedată Austriei. Regiunile componente ale republicii – ce cuprindea 

Veneto, Istria, Dalmația și Kotor – au format Provincia Veneta a Imperiului Austriac.  

La Veneția, opera coboară din saloanele curţii sau ale aristocraţiei, începând 

să apară, odată cu anul 1637, în teatrul public, până la sfârşitul veacului deschizându-

se alte şapte teatre de operă, pentru care vor scrie Monteverdi, Francesco Cavalli, 

Marc Antonio Cesti. Veneția a fost o ,,răscruce culturală” pentru comerț și artă, iar 

arabii și grecii au intrat în Europa prin poarta Veneției. Politica venețiană a fost aceaa 

de a-și propaga cultura comercială, care va înflori și va transforma orașul într-unul 

dintre centrele comerciale cele mai importante din Europa perioadei baroce. De 

asemenea,Veneția și-a menținut independența față de Biserica Romano-Catolică, 

lipsa controlului papal conducând la legături sumare între parohii și atelierele 

meșterilor lutieri. Drept urmare, spre deosebire de cei cremonezi, lutierii venețieni 

nu primesc comenzi de instrumente și nici sprijin material de la Biserică. Această 

independență a dus la cele două diferențe fundamentale între culturile construcției 

de viori din Cremona și Veneția. Faima Cremonei a derivat din furnizarea de 

instrumente în principal pentru aristocrația întregii Europei, în timp ce lutierii 

venețieni au făcut instrumente pentru toate clasele de oameni, bogate și paupere. În 

plus, un alt element specific al lutierilor venețieni este reticența în ceea ce privește 

etichetarea personală, deoarece, pentru o perioadă mare de timp, la Veneția va 

exista o taxă destul de mare pe construcția de instrumente. Acest lucru a făcut ca 

identificarea instrumentelor din Veneția să fie și mai dificilă. În consecință, 

lutierii venețieni apar după atingerea apogeului cremonezilor. Datorită 

compozițiilor de vârf ale muzicienilor venețieni, cum ar fi Vivaldi, va exista și o 

piață pentru instrumentele cu arcuș la Veneția. Deși Cremona a dominat comerțul 

cu instrumente cu coarde în anii anteriori, la sfârșitul secolului al XVII-lea, 

această regiune a fost distrusă de războaie și de ciumă. Veneția a fost cruțată de 

aceste dezastre și, prin urmare, economia a continuat să înflorească.  

Influența tiroleză asupra Veneției 

Școala tiroleză de lutieri – Tiroler Schule – a înflorit de la mijlocul secolului 

al XVI-lea și a durat până la mijlocul secolului al XVIII-lea. Cuprindea orașe ca 

Füssen și Mittenwald, și, odată cu migrarea crescândă a maeștrilor tirolezi, a 

determinat producția de vioară de tipar tirolez să se dezvolte și în alte zone, precum 

Franconia, zona Vienei sau Boemia. Chiar și în secolul al XIX-lea, instrumentele 

,,tiroleze” erau considerate superioare celor mai faimoase viori italiene din Cremona. 

Reputația sa înaltă se bazează în principal pe celebritatea creatorului ei, Jacob 

Stainer, cca.1617-1683, din Absam. Stainer, creatorul școlii de lutieri austro-

germană, este un posibil ucenic al lui Nicolò Amati la Cremona, viorile sale, care 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XVIII-lea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Istria
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dalma%C8%9Bia
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cattaro&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Kotor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lombardia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Emilia-Romagna
https://ro.wikipedia.org/wiki/1797
https://ro.wikipedia.org/wiki/Austria
https://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_Austriac
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datează din anii 1630, având asemănări puternice cu cele ale lui Amati. După anul 

1656,  Jacob Stainer s-a  mutat la Absam, unde a început să producă unele dintre cele 

mai bune instrumente ale sale, care par să fie inspirate de modelul mare al lui Amati. 

Stainer va dezvolta forma tiparului bombat, scobiturile fețelor la decupajele sonore 

și va utiliza un lac de culoare închisă, brună. În  perioada Absam, Stainer a produs 

instrumente excepționale, care au rivalizat sau chiar au depășit lucrările 

contemporanilor cremonezi. Viorile lui J. Stainer au deținut statulul de calitate cel 

mai înalt, înainte ca Stradivari să devină celebru. Moștenirea lui Stainer a fost 

exportată prin intermediul meșterilor tirolieni la școlile venețiene și florentine încă 

de la începutul secolului al XVIII-lea, dar influența ei va cuprinde și Anglia, 

Germania sau Austria. 

Cele mai bune viori tiroleze din Bolzano, Mittenwald și Praga au fost 

construite folosindu-se matrița interioară. Metodele de construcție venețiene 

împrumută și ele matrița interioară, uneori chiar scobiturile în fața cutiei rezonatorii 

– prezente lângă decupajele ,,F” și nuanțele de lacuri brune sau chiar forme de

decupaje sonore ale școlii tiroleze. Întâlnim însă și instrumente venețiene care au 

blocuri de lemn la colțuri, ceea ce face trimitere la tiparul exterior. De asemenea, 

există instrumente care prezintă urme de matriță în cutia de rezonanță pe spate și la 

arcade. Uneori, chiar și lutierii de formație cremoneză, precum Pietro Guarneri și 

Carlo Tononi vor adopta matrița interioară. Instrumentele lui Goffriler, Montagnana și 

Gobetti au fost construite pe ambele tipare de matriță, în timp ce Kaiser folosește la 

construcții doar matrița exterioară. Majoritatea lutierilor venețieni au utilizat ambele 

tehnici de construcție, deoarece școala de lutierie venețiană va fi constituită dintr-un 

melanj de influențe ale cremonezilor și de tehnici de construcție ale lutierilor proveniți 

din orașele tiroleze Fussen, Bolzano sau Absam. 

Construcția instrumentelor muzicale venețiene începe cu Martinus Kaiser, 

care crează viori undeva între anii 1675-1680. După M. Kaiser, a apărut unul dintre 

cei mai mari constructori venețieni, Matteo Goffriller. Goffriller s-a căsătorit cu fiica 

lui Kaiser, dar sunt încă semne de întrebare în ceea ce privește ucenicia sa: dacă a 

fost ucenicul lui Kaiser sau dacă a ajuns în Veneția deja instruit. Goffriller a fost 

singurul lutier din Veneția pentru aproximativ 25 de ani, până la sosirea lui Domenico 

Montagnana și a lui Francesco Gobetti. Atât Gobetti, cât și Montagnana, erau 

producători de pantofi înainte de a învăța arta construcției de instrumente muzicale.  

Frații Hill remarcă în volumul lor despre Stradivari faptul că foarte puține 

viori au fost construite la Veneția de către venețieni autohtoni, în perioada anilor 

1700 și 1750. Gofriller pare să fi fost singurul venețian care construiește viori, iar 

cerințele de instrumente vor fi completate de alți lutieri care se vor stabili la Veneția, 

ca Montagnana sau Pietro Guarneri. În jurul lui Goffriller și Montagnana a apărut o 

comunitate înfloritoare de constructori de viori, care a făcut ca orașul să devină un 

centru important pentru comerțul cu instrumente în Europa. Pietro Guarneri s-a 

mutat de la Cremona la Veneția la începutul anilor 1700 și a fost unul dintre cei mai 

respectați lutieri, împreună cu Carlo Tononi, sosit de la Bologna și Michele Deconet, 

sosit din Kehl-Strasbourg sau Sanctus Serafin, care sosește din Udine. Ei au stabilit 
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o școală de lutierie solidă în Veneția, care va continua și în secolul al XIX-lea. În

anul 1793, va deceda ultimul mare lutier venețian, Anselmo Bellosio. 

Lista cu lutieri venețieni cuprinde nume ca: Domenico Busan  (cca.1720-

1783), Giovanni Pietro Caspani (aprox.1650-1670), Pietro Paolo De Vitor 

(aprox.1720-1726?), Michele Deconet (cca.1712-1799), FrancescoVentura Di 

Linarol (cca.1540-aprox.1591), Francesco Gobetti (1675-1723), Francesco 

Goffriller (1691-1745), Matteo Goffriller (1659-1742), Pietro Guarneri ,,da 

Venezia” (1695-1762), Martin Kaiser I (1642-1695), Antonio Molinari (cca.1652-

1703), Domenico Montagnana (1686-1750), Giorgio Serafin (1726-1775), Santo 

Serafin (1699-aprox.1758), Bartolomeo Tassini (cca.1720-1758), Carlo Annibale 

Tononi (1675-1730), Carlo Antonio Tononi (1721-1768), Angelo Toppani (cca. 

1700-1753), Giovanni Battista Zanoli (aprox. 1716-1758). 

Lutierii venețieni cei mai renumiți au fost Matteo Gofriller, Carlo Annibale 

Tononi, Francesco Gobbetti, Domenico Montagnana și Santo Seraphin. 

Matteo Goffriller (cca.1659-1742) este considerat creatorul școlii 

venețiene. Goffriller s-a născut în orașul Bressanone, aproape de Bolzano, unde se 

presupune că și-a făcut ucenicia cu Matthias Albani. După ce s-a mutat la Veneția, 

în 1685, ca ucenic al lui Mathias Kaiser, s-a căsătorit cu fiica lui Kaiser și, din anul 

1690, va prelua atelierul lui Kaiser. Goffriller a avut o influență importantă asupra 

tuturor lutierilor venețieni din secolul al XVIII-lea, incluzând nume ca Domenico 

Montagnana, Santo Serafin, Carlo Tononi, Francesco Gobetti și chiar asupra 

tânărului Pietro Guarneri.  

Vioară  M. Goffriller, Veneția, an 1721 ( în imagine) 

https://tarisio.com/cozio-archive/browse-the-archive/cities/maker/?Maker_ID=91
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Lacul roșu adânc,a fost adoptat ulterior și a devenit tipic viorilor lui 
Goffriler; el va ajunge mai târziu un atribut esențial al stilului de culoare venețian. 
Violoncelele construite de Goffriller sunt astăzi cele mai valoroase instrumente ale 
sale, exceptându-le cele ale lui Stradivari și Montagnana. 

A avut un fiu, Francesco Gofriller, cca. 1692-aprox. 1740, care a fost tot lutier. 
Domenico Montagnana (1686-1750) a sosit la Veneția în jurul anului 1701, 

la vârsta de 15 ani. Se pare că Montagnana și-a făcut ucenicia la Matteo Sellas, cel 
care mai târziu îi va angaja și pe Carlo Tononi și Pietro Guarneri, după sosirea lor în 
anul 1717. Montagnana și-a deschis propriul atelier în 1712. Instrumentele sale 
timpurii demonstrează influența lui Stainer, influență întâlnită la toate instrumentele 
venețienilor din acea perioadă, dar, în timp, Montagnana a adoptat un model mai 
mare, cu arcadele mai plate. Lacurile sale sunt elastice și limpezi, de nuanță roșcat-
brună. A construit viori și violoncele. Mai apropiate de caracteristicile cremonezilor, 
violoncelele sale sunt deosebit de valoroase. Ele sunt construite pe un model nou, 
mai mic, dar cu cutia mai largă, model din care se va inspira G.B. Guadagnini din 
anii 1740 pentru violoncelele sale. Sunetul lor plin de armonice le clasifică printre 
cele mai bune violoncele făcute vreodată. 

Vioară D. Montagnana, an 1723,  Veneția ( în imagine) 

Santo Serafin a trăit între anii 1699-1758 și este originar din Udine. Se 

presupune că s-a mutat în Veneția în jurul anului 1720.  Cele mai vechi etichete ale 

sale datează din 1725. Se pare că și-a înființat propriul atelier în 1733, deci, probabil 

că a lucrat pentru alți lutieri venețieni înainte de a se înregistra la Ghilda Lutierilor, 

în 1733. Jurnalul Marzeri înregistrează un volum mare de vânzări de viori pentru 

Serafin începând cu anii 1733, mai mare decât cel al lui Pietro Guarneri sau 

Domenico Montagnana.  
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Vioară Santo Serafin, an 1730, Veneția ( în imagine) 

 

Cele mai bune instrumente ale sale datează din primii săi ani ca lutier 

independent și se caracterizează  printr-un amestec de inspirație clar amatiană cu 

influențe venețiene. În perioada de maturitate, va avea la dispoziție materiale 

extravagante și va aplica o manoperă meticuloasă. 

Eticheta pe care Serafin o utilizează este una dintre cele mai ornamentate și 

decorate în istoria construcției de viori italiene. Spre deosebire de cele mai multe 

etichete din secolul al XVIII-lea, care au fost făcute, cel puțin parțial, de scrisori 

tipografice mobile, etichetele lui Serafin au fost tipărite cu o placă gravată. 
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Instrumentele sale sunt printre cele mai atractive și rafinate ale școlii 

venețiene, iar proprietățile sunetului lor, a materialului lemnos folosit, sau a lacului 

aplicat, sunt de o calitate excepțională. De asemenea, și violoncelele sale sunt foarte 

căutate. Începând cu anul 1740, stilul său de construcție devine mai exagerat, iar 

instrumentele sale sunt mai puțin reușite. După anul 1744, Serafin s-a retras din 

producția de vioară, deși va mai trăi cel puțin încă 14 ani. Nepotul său, Giorgio 

Serafin, a fost ucenicul său și a moștenit atelierul lui Montagnana, după moartea 

acestuia, în anul 1750. 

NAPOLI 

Încă din anul 1501, Napoli își pierde independența, orașul intrând sub 

dominația Franței, condusă de Louis XII, iar regele napolitan Frederick este luat ca 

prizonier în Franța; peste doar doi ani, Spania a câștigat Napoli de la francezi, în 

urma bătăliei de la Garigliano, în 1503. După victoria spaniolă, Napoli a devenit 

parte a Imperiului Spaniol și a rămas astfel în toată perioada Habsburgilor spanioli. 

Spaniolii au trimis viceregi la Napoli, pentru a se ocupa direct de problemele locale: 

cel mai important dintre acești viceregi a fost Pedro Álvarez de Toledo, responsabil 

pentru reformele sociale, economice și urbane considerabile din oraș; el a susținut, 

de asemenea, activitățile Inchiziției. Până în secolul al XVII-lea, Napoli devenise cel 

de-al doilea mare oraș al Europei, depășit numai de Paris și cel mai mare oraș 

european mediteranean, cu aproximativ 250 000 de locuitori. Deși s-a aflat în 

permanență sub ocupație străină, orașul a fost un important centru cultural în timpul 

epocii barocului, fiind ,,casa” artiștilor Caravaggio, Salvator Rosa și Bernini, a 

filosofilor, precum Bernardino Telesio, Giordano Bruno, Tommaso Campanella și 

Giambattista Vico și a unor scriitori precum Giambattista Marino. Toate aceste figuri 

culturale au contribuit la transformările estetice și intelectuale care au condus la o 

nouă eră, definită ca barocă. Aici se va înființa o Republică Napolitană independentă 

în anul 1647, deși aceasta a durat doar câteva luni înainte ca dominația spaniolă să 

se întoarcă. În 1656, o epidemie de ciumă bubonică a ucis aproximativ jumătate din  

cei 300 000 de locuitori din Napoli.  

În 1714, guvernarea spaniolă asupra orașului Napoli a încetat, ca urmare a 

Războiului succesiunii spaniole; regele austriac Charles al VI-lea va prelua și 

conduce orașul de la Viena, prin viceregii săi. În urma războiului succesiunii, Spania 

a recăpătat Sicilia și Napoli în urma Tratatului de la Viena din 1738, care le 

recunoaște pe cele două ca fiind independente, sub protecția spaniolilor Bourboni. 

Charles de Bourbon va construi noi edificii și le va renova pe cele vechi, printre care 

și Teatro di San Carlo. El se va însoți de oameni de cultură, ca filozofii Giambattista 

Vico și Antonio Genovesi sau juriști, ca Pietro Giannone și Gaetano Filangieri. Primul 

rege al Casei de  Bourbon a încercat să introducă reforme legislative și administrative. 

Centrul activităţii muzicii de operă se va muta la Napoli, unde se vor remarca muzicieni 

ca Alessandro Stradella, Francesco Povenzale şi Alessandro Scarlatti. 
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Opera napolitană va deveni tipul clasic de operă, care va influenţa creaţia 

muzicală dramatică din toate marile centre europene. Frumuseţea melodiei, abilitatea 

tehnică a sopranelor şi a castraţilor transformă opera într-un divertisment favorit al 

marilor curţi europene, cu excepţia Franţei, unde bel canto-ul va avea baletul drept 

concurent. Opera napolitană cunoaşte o atât de mare strălucire, încât în Europa se 

vor da lupte între opera italiană şi cea naţională a diferitelor popoare. Dacă în veacul 

al XVII-lea, creaţia de operă din diferite orașe a fost stimulată de opera italiană, în 

secolul următor, în schimb, opera italiană va încerca anihilarea creaţiilor locale. 

Această efervescență muzicală a generat o cerință crescândă de instrumente 

muzicale, care nu va putea rămâne limitată doar la importul de instrumente. Portul 

Napoli va reprezenta o poartă de legătură comercială foarte importantă pentru foarte 

multe din activitățile orașului, inclusiv pentru constructorii de instrumente muzicale.  

Lutierii ce au activat la Napoli sunt reprezentați de familia de constructori 

Gagliano. Sunt dovezi că aceștia s-au bucurat de monopolul producției de viori, în cadrul 

și în jurul orașului Napoli, întrucât în acea perioadă nu exista nici un alt lutier de 

importanță. Membrii ei cei mai importanți sunt: Alessandro Gagliano, (1665-1732) și fii 

acestuia: Nicolò Gagliano I, (cca. 1710-1787), Gennaro Gagliano, (1705-cca.1790). 

                                                     

                                                   Familia Gagliano 

 

 
Alessandro Gagliano (1640-1730) s-a născut la Napoli, a studiat muzica, 

descoperind pasiunea construcției de mandoline și lăute. Forțat să părăsească Napoli, 

pleacă la Cremona, unde devine ucenic la atelierul lui Stradivari. A rămas la 

Cremona aproximativ treizeci de ani, unde și-a definitivat pregătirea și a demonstrat 

că deține o mare capacitate profesională. Probabil că multe din viorile lui Stradivari 

au fost pregătite de el. În anul 1695, revine la Napoli și va deschide un atelier, 

devenind foarte repede faimos. Va construi viorile în general pe un tipar stradivari 

mare, mai larg în arcade și în grosime, și finisate cu minuțiozitate. În general, viorile 

sale aduc cu cele ale maestrului său din anii 1725-1730 și au un sunet puternic. 
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Alessandro a folosit un lac destul de distinct de cel cremonez, foarte transparent, și 

cu o concentrație mare de culoare, cu nuanțe de galben-gri. Pentru cutiile rezonatorii, 

el va selecta un lemn bun, în general de o natură mai dură, cu fibre mai largi și 

uniforme, iar lemnul spatelui cutiilor rezonatorii este tăiat în dimensiuni largi și egale 

și foarte rezonant; decupajele de sunete sunt mai largi și așezate mai perpendicular 

pe fețele cutiei decât cele ale lui Stradivari. Voluta este mai mică, iar cutia cuielor 

este mult contractată. Manopera întregului cap nu prezintă însă finențea cremoneză. 

Alessandro a construit  de asemenea violoncele și contrabasuri, folosind tiparul B al 

lui Stradivari. El a avut doi fii, care au fost amândoi lutieri, Nicolo și Gennaro. 

Etichete:    

Alexandri Gagliano, Alumnus Stradivarius, fecit Neapoli, anno 1725 

Alexander Gaglianus, fecit Neap.,17-.     

Nicolò Gagliano (1710-1787), cunoscut și sub numele de Nicolò, Nicolo, 

Nicola sau Nicolaus Gagliano. Astăzi, se preferă Nicolò I, pentru a face  diferența cu 

Nicolò II, care este nepotul său. Nicolò I a fost fiul cel mare al lui Alessandro și a 

fost și un bun violonist. A construit multe viori excepționale, care, datorită 

similitudinilor cu cele ale lui Stradivari, pot fi deseori confundate cu ale acestuia. 

Nicolò a fost un constructor mai prolific decât fratele său Gennaro (Januarius). 

Nicolò și Gennaro sunt considerați cei mai mari lutieri din familia Gagliano și 

punctul culminant al producției de viori din Napoli. 

Vioară Nicolò I  Gagliano,an 1757, Napoli ( în imagine) 

Lacul viorilor sale de început are o culoare mai profundă decât cel al lui 

Alessandro, iar calitatea lui este superioară. Este un tip de lac foarte transparent, un 

lac ce generează o mare elasticitate a lemnului și formează un sunet foarte strălucitor. 

Instrumentele lui Nicolò nu sunt întotdeauna consecvente în calitate, deseori, ca 

particularități, viorile sale având înălțimi mai mari, dar foarte bine proporționate, iar 

voluta instrumentului posedând o curbă de alunecare distinctă, cu spirala strânsă. 

Decupajele sonore sunt așezate aproape drept pe fața cutiei de rezonanță. În general, 



 

112 

lungimea spatelui se încadrează în standardul de 35,6 cm. Nicolò a pus de multe ori 

mici etichete cu dedicații religioase în interiorul instrumentelor sale. 

Inovațiile sale, realizate împreună cu fratele său (Gennaro) și fiul său 

(Giuseppe), includ introducerea unui nou colorant vegetal în lac, cu nuanță galben-verde, 

utilizarea lemnului exotic-palisandru, pentru contraeclise, iar la fileu utilizarea benzilor 

de hârtie îmbibată de ulei de pește, pentru delimitarea marginilor exterioare. Toate aceste 

elemente au devenit ulterior semne distinctive ale școlii napolitane. 

Violoncelele sale au tipare mai mici, restrânse și asemănătoare ca formă cu 

cele ale lui Stradivari de tipar mare și formă lungă. Viorile sale sunt printre cele mai 

căutate ale familiei Gagliano. 

Etichetă:    

Nicolaus Gagliano filius Alexandri, fecit Neap.17- 

      

 
                                                                                                 

Munca lui Nicolò Gagliano va fi continuată de cei trei fii ai săi: Ferdinando, 

Giuseppe  și Giovanni  I. 

 

Gennaro Gagliano (aproximativ 1680-1750) a fost cel mai rafinat lutier 

acestei familii. Deși a construit puține instrumente, viori, viole și violoncele, iar 

manopera lor este excelentă, modelele sale sunt foarte bine proporționate, câteodată 

chiar ușor arcuite. Gennaro a preluat tiparul tatălui său, atât în dimensiuni, cât și în 

grosimi, dar decupajele de sunete sunt mai scurte și mai largi. Există și câteva viori 

construite de el pe tiparul Maggini mare. Lemnul a fost atent selectat, iar lacul 

galben este frumos, calitatea sunetului foarte rafinată. Există astăzi o rețetă de lac 

moștenită de la Gennaro, cu scrisul său de mână, care a rămas în familie, deși el 

intenționa să țină secret unele ingrediente esențiale. 

Gennaro a folosit foarte rar etichete pentru instrumentele sale, astfel încât că 

nu se ştie exact câte instrumente a construit, dar, putem spune cu certitudine că în 

anul 1730 viorile sale erau excelente și s-au îmbunătățit constant. Întâlnim câteodată 

numele său notat cu creionul în interiorul cutiei rezonatorii, acest aspect fiind esențial 

la identificarea anumitor instrumente ale sale. Datorită similitudinilor viorilor sale 

cu cele ale lui Stradivari, astăzi, se întâlnește un număr considerabil de viori ale sale 

ce conțin etichete falsificate ale lui Stradivari. Există chiar și un violoncel, etichetat 

de Antonio Stradivari, datat 1732, despre care se presupune ca ar fi al lui Gennaro. 

Conform istoricilor, Gennaro Gagliano nu a avut urmași. 
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Etichete:     

Gennaro Gagliano fecit Neapoli, 17 -- 

Januarius Gagliano filius Alexandri, fecit Neap. 1732; 

ROMA 

Statele Papale s-au creat în anul 756, când Pepin cel Scurt i-a oferit papei 

jurisdicție asupra Romei și asupra zonelor adiacente, iar Roma și-a menținut poziția 

de capitală și de „oraș sfânt” timp de secole, până la anexarea sa din anul 1870 de 

către Regatul Italiei. În timpul Renașterii și Barocului, sub patronajul curții papale, 

orașul a înflorit ca centru cultural și artistic. Abia în secolul XVII-lea populația a 

crescut din nou, ajungând la 100.000 de locuitori, dar Roma avea să rămână în urma 

altor capitale europene în secolele ce au urmat, fiind antrenată în procesul 

Contrareformei. Influențată de Florența, Roma devine un centru mondial al 

Renașterii, fiind profund influențată de această mișcare. În această perioadă s-au 

construit impresionante capodopere ale arhitecturii renascentiste. 

 În Baroc, alături de Veneția, Roma devine unul din marile centre ale muzicii 

de operă. În teatrul familiei cardinalilor Francesco şi Antonio Barberini, sau în marile 

saloane ale principilor, era găzduită ,,Academia”, în fapt, reuniuni ale aristocraţiei 

care erau patronate de un mecena. Aici se vor prezenta opere mai spectaculoase, care 

părăsesc conţinutul tragic. Marco Marazzoli şi Domenico Mazocchi vor fi cei care 

vor restrânge recitativul florentin, introducând și cântece de factură populară, dansuri sau 

coruri. Roma rămâne locul de baştină al operei buffae, prin creaţiile lui Stefano Landi, 

Marco Marazzoli, Jacopo Melani sau  Luigi Rossi.       

Lista cu lutierii cei mai importanți ce au activat la Roma în perioada barocă 

cuprinde nume ca Giuseppe Albani I (1680-1722), Matthias Albani II (cca.1634-

1712), Paolo Albani (aprox. 1633-1680), Jacob Horil (aprox. 1720-1760), Alberto 

Platner (cca.1680-cca,1740), Michele Platner (1684-1752), Giovanni Georgio 

Taningard (cca. 1665-1717), David Tecchler (cca.1666-1747) și Angelo Toppani 

(cca. 1700-cca.1753). Lutierii romani cei mai cunoscuți din perioada barocului sunt  

David Techeler și Matthias Albani II. 

Matthias Albani II (cca. 1634-1712) a avut o influență importantă asupra 

activității producătorilor de vioară tiroleză în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea. 

Instrumentele sale sunt adesea confundate cu cele a tatălui său, Matthias Albani I. 

Tiparul viorilor sale este, în general, centrat pe un model preluat de la frații Amati, 

cu un lac portocaliu atractiv și strălucitor. În anii 1660, Albani a activat la Roma în 

atelierele Martino Arz și Andrea Portoghesi. La începutul anilor 1670, el se va 

reîntoarce la Bolzano. 
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Vioară M. Albani II, Bolzano, an 1700 ( în imagine) 
 

Cea mai veche etichetă autentificată a sa datează din anul 1683. Cele mai 

multe viori ale sale datează din anii 1690-1710, ceea ce sugerează că a fost ajutat de 

fiii săi, Joseph și Mihail, de asemenea lutieri. 

David Tecchler (circa 1666-circa 1747) s-a născut la Lechbruck, lângă 

Füssen, în jurul anului 1666 și a ajuns la Roma la sfârșitul anilor 1720. Techler este 

considerat cel mai important lutier al școlii romane. Mai bine de 30 de ani a construit 

multe instrumente cu o manufactură foarte fină, care evidențiază o puternică 

influență a lui Jacob Stainer, însă cu arcadele mai plate și folosind lacuri de inspirație 

cremoneză și venețiană. Viorile sale sunt deosebit de apreciate. Experții au 

descoperit că unele din viorile sale au fost construite inițial pe tipare mai mari, 

ulterior fiind modificate în sensul reducerii dimensiunilor. 

                            



115 

Vioară David Tecchler, Roma, an 1715 (în imagine) 

MANTOVA 

Aflat la aproximativ 40 de kilometri de Cremona, orașul Mantua găzduia o 

mică breaslă de lutieri, care se va dezvolta începând cu secolul al XVIII-lea, 

devenind unul dintre ultimele avanposturi ale școlii cremoneze. În Renaștere, familia 

Gonzaga a transformat orașul într-unul dintre cele mai importante centre culturale 

din nordul Italiei. Odată cu începutul secolului al XVII-lea, Mantova va începe să fie 

considerat unul dintre cele mai importante centre pentru cultura muzicală din 

Europa, beneficiind de prezența unor artiști precum Claudio Monteverdi, care a 

lucrat ca muzician la curtea lui Gonzaga. În 1683, Pietro Guarneri s-a mutat la 

Mantua din Cremona. Producția sa de instrumente a fost relativ redusă și aparent 

limitată exclusiv la viori, dar el a reușit totuși să aducă tradiția și tehnicile cremoneze 

la Mantova, fapt ce va influența generațiile următoare de lutieri locali. Pietro de 

Mantua este adesea considerat cel mai performant lutier din punct de vedere tehnic 

al familiei Guarneri, cu o precizie care rivalizează pe Stradivari, dar producția sa 

mantovană  reflectă schimbările de calitate care se regăsesc în general printre 

producătorii de la Milano și Cremona, pe măsură ce secolul al XVIII-lea a progresat. 

În comparație, instrumentele celor din Napoli, Milano sau Veneția din secolul al 

XVIII-lea, viorile lutierilor mantovani sunt rare, mai puțin cunoscute și inițial 

subestimate, dar ne oferă o mărturie de continuitate a tradiției de construcție 

cremoneze. Principalii lutieri care au lucrat la Mantova sunt următorii: Morglato 

Morella  (cca. 1545-1602), Carlo Steffanini  (1731-1792), Annibale Ventura  (cca.1740-

1760), Antonio Zanotti (1695-1734), Pietro Guarneri da Mantua (1655-1720), Camillo 

Camilli  (1703-1754) și Tommaso Balestrieri (1735-cca. 1796).  

Tommaso Balestrieri (1735 - cca. 1796), trăiește la Mantova. Împreună cu 

Camillo Camilli, reprezintă elita lutierilor mantovani. Posibil un fost elev al lui 

Stradivari. Sunt multe asemănări între viorile lui și cele din ultimii ani de viață ale 

lui Stradivari, mai exact, cele din perioada anilor 1730-1737, mai ales în ceea ce 

https://tarisio.com/cozio-archive/browse-the-archive/cities/maker/?Maker_ID=10022
https://tarisio.com/cozio-archive/browse-the-archive/cities/maker/?Maker_ID=10022
https://tarisio.com/cozio-archive/browse-the-archive/cities/maker/?Maker_ID=13280
https://tarisio.com/cozio-archive/browse-the-archive/cities/maker/?Maker_ID=2614
https://tarisio.com/cozio-archive/browse-the-archive/cities/maker/?Maker_ID=1547
https://tarisio.com/cozio-archive/browse-the-archive/cities/maker/?Maker_ID=98
https://tarisio.com/cozio-archive/browse-the-archive/cities/maker/?Maker_ID=98
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privește tiparul, care este identic, similare fiind și etapele de construcție. Alte 

instrumente ale sale au caracteristici cremoneze care pot fi atribuite influenței lui 

Pietro Guarneri asupra școlii Mantua. Finisajele la instrumentele lui Balestrieri sunt 

inferioare, dar  compensează prin prezența unui stil plin de vigoare. 

Etichete:   

Thomas Balestrieri Cremonensis  Fecit Mantuæ. Anno 17- 

 

 
 

Tipurile de lemn folosite de el sunt foarte diverse. În mod particular, spatele 

cutiilor rezonatorii ale viorilor sale prezintă un lemn excepțional, ce are toate calitățile 

necesare pentru producerea unui sunet bun. Lacul viorilor lui Balestrieri este de două 

tipuri, unul asemănător cu acela al lui Guadagnini, celălalt mai moale în elasticitate și 

mai bogat în culoare. 

Sunetul viorilor este mare și foarte limpede, iar anumite viori, în special 

cele foarte cantate, au un timbru specific și plin de armonice. Tommaso a construit 

de asemenea viole și violoncele, unele expertizate astăzi. Instrumentele lui 

Balestrieri au cea mai mare cotă în Italia prin comparație cu alte țări. 

  

 
        

Vioară  T. Balestrieri, Mantova, an 1759 ( în imagine) 

 

Camillo Camilli (1703-1754) este considerat, împreună cu Tomaso 

Balestrieri, unul dintre cei mai buni lutieri din secolul al XVIII-lea ai școlii din 

Mantova. În mod cert, la sosirea lui Pietro din Cremona, în anii 1680, Camilli  era 

destul de bătrân ca să înceapă o ucenicie, și, mai probabil, Camilli a fost elevul lui 

Antonio Zanotti. În timp ce instrumentele lui Balestrieri sunt foarte apreciate pentru 
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sunetul lor puternic, instrumentele lui Camilli atestă o măiestrie superioară, care 

conține materiale atrăgătoare și un lac minunat, auriu-portocaliu, îmbinat cu 

înălțimea grațioasă a melcului, care se aseamănă cu cele ale lui Guarneri și Amati. 

Lemnul folosit este un lemn de pin sau arțar pentru spatele cutiei rezonatorii. Tehnica 

de prindere de butuc a spatelui cu un știft mic de abanos, care completează poziția 

plăcilor spatelui, arată persistența metodelor de lucru cremoneze, în special cele ale 

familiei Guarneri. Câteodată, pentru eclise și contraeclise, Camilli a folosit un lemn 

de plop, moale și ușor. Viorile lui Camilli respectă procedurile de construcție 

cremoneze și prin prezența știfturilor centrale interiorare. Colțurile sunt pline cu 

blocuri de lemn, iar, uneori, întâlnim o formă a volutei care este similară cu cea 

a lui Amati. Diferențele față de tiparul amatian sunt foarte mici și se întâlnesc 

doar la forma exterioară; viorile lui Camilli tind să fie puțin mai largi în colțurile 

inferioare decât cele ale tiparelor amatiene, Camilli construind întotdeauna viori 

pe tiparul Amati.  

Contrastul cel mai evident dintre instrumentele lui Camilli și cele ale 

contemporanilor cremonezi, inclusiv Stradivari, Bergonzi și del Gesu, este culoarea 

întâlnită în lacurile lui. Lacul său este un amestec de rășină moale și se detașază de 

rețetele lacurilor elastice, de ulei, folosite în Cremona. El are întotdeauna o culoare 

cu un spectru galben-auriu-portocaliu, unic în căldură și adâncime. Interesant este 

că, deși instrumentele lui Camilli sunt lăcuite uniform, lacul nu are elasticitate, fiind 

un lac sensibil. Tot o caracteristică a stilului cremonez este că, în suprafața feței, se 

poate observa aplicarea suplimentară a unui strat sau câteodată două, peste straturile 

finale, deja uscate. În general, caracteristicile viorilor sale prezintă spatele tăiat dintr-

o singură bucată de lemn, rareori ansamblat din două piese.  

Vioară  C. Camilli, Mantova, an 1740 ( în imagine) 
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Dimensiunile cele mai întâlnite la viorile lui sunt: lungimea spatelui 35,4 

cm iar cele ale arcadelor superioare 16,5 cm,  arcadele medii 11,7 cm și  arcadele de 

jos 20,8 cm. 

Etichete:        

Camillus Camilli Fecit  Mantue 1739  

Originalitatea viorilor lui Camilli îl plasează la egalitate cu lutierii venețieni 

în ceea ce privește asimilarea metodelor cremoneze. Viorile expertizate ale lui 

Camilli sunt relativ frecvente, în timp ce violele sau violoncelele sunt deocamdată 

încă necunoscute. 

 

PADOVA 

 

În anul 1405, Padova a intrat sub dominația Republicii Veneția și a 

împărtășit o soartă comună cu aceasta până la căderea Republicii Veneția, în 

anul 1797. Orașul era guvernat de doi nobili venețieni, aleși pentru șaisprezece 

luni. Sub acești guvernatori, se exercitau statutele locale padovane, iar 

padovanii aveau un nobil reprezentant în Veneția. Sub tutela venețiană, orașul 

intră în traseele comerciale venete. Veneția a fortificat Padova cu ziduri noi, 

construite între anii 1507 și 1544 și cu o serie de porți monumentale. Înființată 

în 1222, Universitatea din Padova este a doua universitate din Italia ca vechime, 

după Bologna. După secolul al XIII-lea, Padova va depăși economic Bologna. 

Cu toate acestea, în Padova, viața muzicală nu va fi de amploarea altor orașe 

italiene și orașul nu va avea bresle cunoscute de lutieri.  Întâlnim însă câteva 

nume de lutieri, precum Antonio Bagatella II (cca.1755-cca.1829), Petrus 

Bagatella (cca.1700-cca.1770), Bartolomeo Cristofori  (cca. 1655-1732) și 

Joannes Danieli  (1745-1785). 

Antonio Bagatellla II trăiește între anii 1755-d. 1829, și, deși depășește 

perioada istorică a Barocului, rămâne ancorat în stilul de construcție cremonez. 

El a construit atât viori, cât și violoncele, fiind și un restaurator foarte bun de 

viori. Bagatella a construit intrumente pe model cremonez, la comandă pentru 

nobilii germani, cum ar fi Prințul Waldestein, Laibek, Prințul din Wittemberg, 

sau Krauss din Praga. Este unul din primii lutieri care scrie o lucrare despre 

arta construcției de instrumente cu coarde. Titlul complet a fost Regole per la 

costruzione de violini, viole, violoncelli și violoni  și a fost prezentată la 

Accademia di Scienze e Architecturra  din Padova în anul 1782; ulterior, va fi 

premiată în anul 1786. Această lucrare descrie pentru prima dată metodele  de 

construcție a instrumentelor celor mari lutieri italieni, în special Amati; va  fi 

tradus în germană de Schaum. A câștigat în 1782 un premiu de la Accademia 

de la Padua pentru o lucrare privind construcția de vioară, publicată de 

Accademia în 1786. 

             

https://tarisio.com/cozio-archive/browse-the-archive/cities/maker/?Maker_ID=2267
https://tarisio.com/cozio-archive/browse-the-archive/cities/maker/?Maker_ID=2511
https://tarisio.com/cozio-archive/browse-the-archive/cities/maker/?Maker_ID=2549
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Vioară Antonio Bagatella II, an 1770, Padova. (în imagine) 

BOLOGNA 

Perioada barocă în Bologna coincide cu perioada dominației papale, cu 

construirea a numeroase biserici și mănăstiri, precum și cu restaurarea celor vechi. 

În aceasta epocă, Bologna va avea nouăzeci și șase de mănăstiri, mai mult decât 

oricare alt oraș italian. Pictorii care lucrează la Bologna sunt nume celebre, precum 

Annibale, Ludovico sau Agostino Carracci și Giovanni Francesco Barbieri, 

supranumit Guercino, ce vor înființa Accademia degli Incamminati, iar aceasta va fi 

în favoarea unei arte de avant- garde, cu o nouă imagine, modernistă, fapt ce a fost 

în favoarea noului curent, Barocul. 

În secolul al XVII-lea, economia din Bologna a început să arate semne de 

declin sever, pe măsură ce rutele comerciale globale s-au schimbat spre Atlantic. În 

timpul ciumei italiene din anii 1629-1631, Bologna a pierdut până la o treime din 

populația sa. După procesul lui Galileo Galliei, universitatea bologneză a pierdut 

studenți, care odinioară proveneau din toată Europa, din cauza poziției conservatoare 

a Bisericii față de cultură. Totuși, în anul 1666, Vincenzo Maria Carrati înființează 

Accademia Filarmonica, o nouă instituție care va susține spectacole muzicale la 

Bologna și care, la rândul său, a stimulat arta de a produce instrumente muzicale. 

Bologna va continua să decadă economic și în secolul al XVIII-lea, deși, la mijlocul 

anilor 1700, Papa va introduce o serie de reforme, menite să stimuleze economia și 

să promoveze artele. Cu toate acestea, aceste reforme au obținut doar rezultate 

parțiale. Eforturile Papei de a stimula industria textilă decăzută au avut puțin succes. 

Din cauza politicilor papale care încărcau comerțul cu taxe vamale personalizate și 

vindeau concesii de monopoluri, declinul orașului Bologna se va accentua, începând 
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cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. În anul 1790, orașul avea 72 000 de 

locuitori, clasându-se drept al doilea ca mărime din statele papale. Economia era 

stagnată de către producătorii unici, reducând astfel concurența, diminuând 

productivitatea și stimulând corupția. Muzica va avea un rol mai puțin important, 

nobilimea îndreptându-se către alte arte. 

Lutierii bolognezi cei mai importanți sunt Floriano Bosi (cca.1715-1803), 

Antonio Brensi (aprox.1560-1592), Francesco Emiliani (cca.1680-1736), Fra 

Agostino Facini (aprox.1731-1742), Giovanni Giuseppe Fontanelli (1709-1777), 

Michele Angelo Garani (cca. 1665-cca.17430, Floriano Guiganti (cca.1643-1715), 

Giovanni Guidanti (1687-1760), Don Nicola Marchioni (1662-1752), Carlo 

Annibale Tononi (1675-1730), Felice Tononi (cca.1670-1735), Giovanni Tononi 

(cca.1640-1713). 

                                                                

Familia Tononi 

 

 
 

Familia Tononi își are originile în orașul Imola, foarte aproape de Bologna. 

Fondatorul dinastiei a fost Gaspare Tononi, 1607-1693, înregistrat ca ,,scatolaro” – 

constructor de cutii sau valize de instrumente. El este tatăl lui Giovanni, Pietro 

Andrea și Carlo Tommaso. Prezența lui Tononi ca lutieri  în orașul Bologna de la 

sfârșitul secolului al XVII-lea este bine atestată documentar: frații Giovanni și Pietro 

Andrea Tononi apar în documente ca celebri constructori de viori. Stefano 

Scarampella, expert în viori tononi, a identificat etichete ale unui anume Antonio 

Tononi și astfel putem specula că la atelierul lui Giovanni ar fi putut  lucra și fratele 

mai mare, Carlo Tononi, dar, deocamdată, nu există instrumente care să sugereze că 

el era un constructor de viori. Pietro Andrea (1647-1713) îl va ajuta pe fratele său 

Giovanni la atelier, însă va renunța la acesta în ultimă instanță, deoarece după anul 

1700 a moștenit o avere substanțială în urma celei de-a doua sa căsătorii. Astăzi, nu 

avem instrumentele care să aibă eticheta originală  Pietro Andrea Tononi. Cei mai 

importanți lutieri ai familiei sunt Giovanni Tononi și Carlo Annibale Tononi. 

Giovanni Tononi (1640-1713) a fost primul membru al familiei care a avut 

un atelier de construcție de viori la Bologna. Până în 1697, atelierul său se afla chiar 
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în centrul orașului, în via San Mamolo, aproape de Piazza Maggiore Diferitele acte 

emise de notari indică faptul că, până în 1690, instrumentele sale aveau deja o bună 

reputație, iar două documente ulterioare susțin acest lucru. Conform acestora, prețul 

unei viori construite de Giovanni este de 40 de lire, sumă foarte mare pentru 

vremurile acelea.  

Vioară Giovanni Tononi, Bologna,  an 1698 (în imagine) 

Giovanni a folosit un lemn excelent în  calitate a fibrelor și a fost un 

constructor excepțional, care a făcut viori pe modelul Amati, tipar mare, și un lac 

elastic de culoare roșie-portocalie. Giovanni a beneficiat, de asemenea, de crearea 

de către Vincenzo Maria Carrati a ,,Accademia Filarmonica” în 1666, o nouă 

instituție care a promovat spectacole muzicale la Bologna și, care, la rândul său, a 

stimulat comenzile pentru instrumente muzicale fine. Când Giovanni Tononi a 

murit, în vara lui 1713, atelierul său a fost preluat de fiul său cel mare, Carlo 

Annibale, asistat de Felice.  

Carlo Annibale Tononi (1675-1730) este cel mai important lutier al 

familiei Tononi. Născut la Bologna, Carlo Annibale a intrat ucenic la tatăl său, 

Giovanni, și a lucrat la Bologna, moștenind atelierul de familie după moartea lui 

Giovanni, în 1713. Carlo Annibale a preluat principala responsabilitate a atelierului 

și a continuat să producă instrumente de înaltă calitate. S-a mutat la Veneția în 1717, 

același an în care Pietro Guarneri a sosit aici din Cremona, iar cei doi au lucrat la 

magazinul lui Matteo Sellas.  
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Vioară Carlo Annibale Tonnoni, Venezia, an 1726 (în imagine) 
 

În timp ce viorile lui Pietro Guarneri sunt construite aproape similar 

perioadei sale de început din Cremona, lucrările lui Carlo Annibale Tononi vor avea 

o gamă largă de influențe și modele, inclusiv cele cu cutii de rezonanță înalte, 

predominante la acea vreme, dar și modele copiate de la Pietro, instrumente cu o 

uimitoare manoperă și un lac frumos. Cu toate acestea, el s-a autointitulat ca 

,,Bolognese” în etichetele sale, chiar și la sfârșitul carierei. Carlo va prelua activitatea 

atelierului lui Francesco Gobetti în jurul anilor 1722-23, reușind să lucreze singur, 

dar a continuat vânzarea instrumentelor prin magazinul lui Sellas.  

Unele instrumente supraviețuiesc astăzi cu etichetele sau certificatele 

originale semnate Carlo Annibale Tononi. Producția variată a lui Carlo Annibale 

Tononi reflectă timpul în care trăiau: forma viorii se mai afla încă în curs de 

dezvoltare și, probabil, și din acest motiv găsim o varietate de modele în 

instrumentele lor. Carlo Annibale a fost mai receptiv decât Giovanni Tononi, tatăl 

său, la inovațiile venite din alte orașe italiene, în special din Cremona.  

Etichetă:  

Carlo Tononi Bolognese, fece l'Ano  1729. 

Felice Tononi (1670-1735) se va muta la Modena, și, la moartea lui Carlo 

Annibale, va primi toate uneltele și conținutul atelierului din Bologna, după cum 

spune Testamentul lui Carlo Annibale din aprilie 1730, dar, dacă excludem toate 

etichetele Tononi incerte, la atelierul din Bologna nu mai activa niciun membru al 

familiei Tononi.  
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LIVORNO 

Antonio Gragnani (1728-1810) a studiat probabil la Florența, deși 

stilul său diferă considerabil de cel al lutierilor florentini din secolul al XVIII -

lea, care preferau modelele tiroleze ale lui Steiner. A lucrat în Livorno, o zonă 

care îi va permite accesul la materiale diferite de la contemporanii săi. Cunoscut 

pentru meșteșugul său meticulos, afinitatea lui Gragnani pentru Stradivari este 

evidentă, fără a copia însă modelele, ci în instrumentele sale se observă 

amprenta clară a unui lutier stăpân pe tehnicile cremoneze, original în designul 

arcadelor. Majoritatea dintre viorile sale sunt făcute pe tiparul lui Stradivari, 

dar uneori a folosit un model cu dimensiuni mai mici, aproape amatian. 

Folosirea de către acest lutier a oaselor de balene la încrustațiile fileului este 

un element ce îl regăsim și la Nicolo Gagliano, chiar și la Antonio Stradivari, 

tehnică neobișnuită și dificilă. Originalitatea capetelor viorilor lui Gragnani 

constă în alungirea și în designul alungit al melcului. Calitatea lacului variază 

considerabil. Gragnani își marca inițialele la instrumentele sale în numeroase 

locuri, inclusiv butonul de la baza gâtului sau în interiorul feței rezonatorii.  

Vioară Antonio Granagni, an 1770, Livorno (în imagine) 
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Familia Guadanini 

În cazul familiei Guadanini, avem cel mai clar exemplu de continuare a 

traditiei meșteșugărești ce se întinde din anii 1685 până în 1948. Avem un număr 

impresionant de membri – lutieri care încep cu Lorenzo Guadanini, 1685-1746, 

urmat de fiul său, Giovanni Battista Guadanini, 1711-1786, apoi cei 3 fii ai lui 

Giovanni Battista: Gaetano Francesco Lorenzo Guadanini, 1750-1817, Giuseppe 

Antonio Santo Guadanini, 1753-1805, Carlo Pietro Antonio Guadanini, 1768-1816. 

Acesta din urmă are trei fii: Giuseppe Gioacchino Andrea Guadanini, 1803-1838, 

Felice Gaetano Guadanini, 1811-1839 și Andrea Gaetano Maria ,,Gaetano II” 

Guadanini, 1796-1852. Acesta din urmă îl are pe Carlo Antonio Maria Guadanini, 

1831-1881. La rândul lui, Carlo Antonio are doi fii: Giuseppe Gaetano Guadanini, 

1866-18??, și Francesco Carlo Filippo, 1863-1948. Ultimul dintre ei, Francesco 

Carlo Filippo, are, de asemenea, un fiu, Paolo Lorenzo Guadanini, 1908-1942. În 

privința unora dintre membri, există încă dezbateri cu privire la existența reală, datele 

și locurile de naștere și de deces. Astăzi, indiferent de prenumele unui instrument 

Guadagnini, se acordă o importanță deosebită fiecăruia, adesea fără a ține cont de 

meritele particulare ale unui membru al familiei, membrii ulteriori ai familiei 

primind astfel atenția conferită excelenței înaintașilor. Familia de  lutieri se va 

răspândi în diferite orașe italiene, precum Piacenza, Milano, Parma și Torino. 

Descendenții acesteia, prin transmiterea meșteșugului pe linie paternă, și-au 

menținut prezența constantă în lumea constructorilor de instrumente pentru o 

perioadă ce cuprinde anii 1740 și mijlocul secolului XX. În perioada barocă, vor 

activa Lorenzo și  Giovanni Battista, de altfel, cei mai valoroși lutieri ai familiei. 
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Primul membru al familiei despre care avem  informații este un oarecare 

Joseph Guadanini, posibil activ la Brescia, în anii 1697, așa cum reiese dintr-o 

etichetă a unei viori atribuită lui, conform lui Lütgendorff30, însă, deocamdată, nu 

avem alte înscrisuri sau instrumente. Numele lui Joseph Guadanini este prezent în 

biografiile legate de istoria constructorilor de vioară din Brescia. 

Lorenzo Guadanini (1685-1746) este considerat primul și fondatorul 

familiei, și s-a născut în Cerignale–Piacentino, o localitate aflată la 50 km de 

Piacenza. Nu există nici o informație certă privind formarea sa, și nici asupra vieții 

sale, până la 1735, data de la care acesta își exercită activitatea de comerciant-naturist 

în satul Bilegno–Piacentino. În anul 1740, s-a mutat definitiv la Piacenza, într-o casă 

din parohia San Giovanni in Canale, unde a trăit până la sfârșitul vieții. Deși ipotezele 

secolului al XIX-lea susțin că Lorenzo a studiat cu Antonio Stradivari, cercetările 

experților actuali infirmă legăturile lor directe. Este foarte probabil ca Lorenzo să fi 

fost un autodidact în construcția de viori, având în vedere situația sa materială, 

precum și lipsa totală a documentelor în acest sens. Cu toate acestea, instrumentele 

lui sunt influențate de cremonezi. Avem o etichetă a lui Lorenzo Guadagnini care 

poartă nota ,,filius Laurentii”, etichetă care poate promova ideea că el a învățat acest 

meșteșug de la tatăl său. În orice caz, numeroasele instrumente care i-au fost  atribuite 

lui Lorenzo de-a lungul anilor, atât de la Milano, cât și de la Piacenza, sunt, de fapt, viori 

construite de alți membri ai familiei Guadagnini, inclusiv Giovanni Battista însuși, sau 

contemporanul său, Gaspar Lorenzini. 

În stilul construcțiilor lui Lorenzo se observă însă influența altor maeștri 

cremonezi, cum ar fi C. Bergonzi sau Giseppe Guarneri ,,filius Andrae”, influență 

remarcabilă la acuratețea în proiectare și construcție, dar mai ales în forma ascuțită 

a decupajelor sonore, formă preluată de la aceștia. Lorenzo a schimbat frecvent 

forma decupajelor sonore, imitând caracterul ascuțit al lui Giuseppe Guarneri ,,filius 

Andrae” în unele cazuri, iar în altele utilizând tipul de decupaj stradivarian. Modelul 

cutiilor rezonatorii sale este unul plat. Lorenzo stabilește un raport unic între lățimea, 

lungimea și înălțimea cutiilor rezonatorii, rezultând un design de toată admirația. 

Particularitățile tiparelor sale sunt modelele care au spatele cutiilor rezonatorii mai 

late în raport cu tiparul cremonez și folosirea unui lac pe bază de ulei, luminos, 

transparent și elastic, de o culoare roșu-aprins, caracterizat de  reflexe chihlimbarii, 

ce rezultă din aplicarea straturilor de lac de bază. Voluta prezintă în forma spiralei o 

mare originalitate în dimensiuni și în desfășurare și nu se aseamănă cu cele 

cremoneze. Sunetul instrumentelor lui Lorenzo este puternic, egal în toate registrele 

și bogat în armonice. Instrumentele sale sunt extrem de originale în ceea ce privește 

designul și sunt total diferite, cel puțin în acest sens de cele ale lui Giovanni Battista, 

care păstrează în general tiparul Stradivari. 

Etichete:   

Laurentius Guadagnini Cremonae, Alumnus Stradivari fecit, anno Domini 17 – 

Laurentius Guadagnini Pater.Alumnus Antoni Stradivari, fecit Placentiae, 

anno 1743. 

30 Willibald Leo Freiherr von. Lütgendorff: Viori și producători de lăută din Evul Mediu până în 

prezent,  Frankfurt on Main, publicată în 1904. 
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Catalogul instrumentelor lui Lorenzo expertizate de Doring31 conținea 12 

viori și o violă, toate construite între 1740 și 1745 la Piacenza. La toate aceste 

instrumente, etichetele conțin înscrisul „alumnus Antonii Stradivari” și, ocazional, 

„Cremonae”, dar, acest lucru nu constituie o dovadă că el a lucrat ca ucenic la atelierul 

lui Antonio Stradivari, sau că a construit instrumente în Cremona. Asocierea voită a lui 

Lorenzo cu Stradivari sau Cremona are, pe lângă declarația de aparteneță la 

școala cremoneză, și caracterul unui tip de publicitate. Continuatorul lui a fost 

fiul său, Giovanni Battista. 

Giovanni Battista Guadanini a trăit între anii 1711-1786, și este unanim 

considerat drept cel mai mare constructor de viori din a doua jumătate a secolului al 

XVIII-lea, titlu obținut după 44 de ani de muncă și experimentare, o perseverență 

într-o multitudine de piețe regionale și un stil original care a produs unele dintre cele 

mai bune instrumente din istorie. Informațiile despre formarea lui sunt insuficiente. 

Etichetele lui timpurii indică faptul că el a fost ucenic al tatălui său, Lorenzo. Aceste 

instrumente timpurii datează din jurul anului 1740, când tatăl și fiul Guadagnini 

locuiau în Piacenza. Din 1740 până în 1749, a lucrat la atelierul tatălui său din 

Piacenza, construind instrumente pe modelul preluat de la acesta, dar dezvăluind 

trăsături personale de la început; de fapt, astăzi, experții au identificat manopera lui 

în viori ce sunt etichetate Lorenzo. De la început, el preferă siluetele delicate ale 

designului stradivarian și va  avea o înclinație pentru o gamă de culori variind de la 

maro roșcat până la galben auriu, cu nuanțe portocalii.  

Etichetele referitoare la lucrările din Piacenza prezintă monograma 

tipică de identificare ,,GBG”, surmontată de o cruce, adesea cu adăugarea 

cuvântului ,,filius Laurenții”. 

Etichete: 

,, 

Giovanni Battista Guadagnini a devenit interesat de construcția de violoncele în 

această perioadă, și va începe să folosească  modelul ,,forma B” al lui Stradivari, 

încurajat de prietenul său, violoncelistul Carlo Ferrari. Violoncelele, care sunt foarte 

apreciate, sunt cu aproximativ 4 cm mai scurte decât tiparul B, iar adâncimea și lățimea 

lor mărite pot fi inspirate de modelele lui Domenico Montagnana. 

31 Doring, E.N., The Guadagnini Family of Violin Makers, Chicago, publicată în 1949. 
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În anul 1749, Giovanni Battista l-a urmat pe Carlo Ferrari la Milano, unde a 

fost rezident  până în anul 1758. Unele dintre cele mai bune instrumente ale sale 

aparțin anilor milanezi: lemnul folosit este întotdeauna de cea mai înaltă calitate, 

după cum arată fibrele perfecte ale arțarului folosit pentru spatele cutiilor rezonatorii; 

tiparul este plat, iar decupajele sonore sunt caracterizate de linii originale de tip 

piriform. Lacul are întotdeauna o concentrație densă și deosebit de strălucitoare, cu 

nuanțe care, în general, variază de la roșu maron la roșu portocaliu. Sunetul 

instrumentelor este puternic și plin de viogoare, chiar dacă nu întotdeanua are o mare 

bogăție armonică. Indicația ,,filius Laurenții” nu mai apare pe etichetele instrumentelor 

de la Milano. Giovanni Battista a părăsit capitala lombardă în 1758 pentru a merge la 

Cremona, unde a rămas doar câteva luni. Relația sa cu orașul Cremona este neclară – în 

anumite momente ale vieții sale, Giovanni Battista pretinzând că are origini familiale 

acolo – dar, în jur de 12 viori din anul 1758 poartă etichete care sugerează că au fost 

făcute acolo. Aceste viori sunt destul de asemănătoare cu lucrările sale milaneze, deși 

lacul este mai moale și tinde spre nuanțele de galben-portocaliu. Tehnica lăcuirii este 

realizată prin utilizarea unui amestec magnific de vopsea transparentă și strălucitoare, 

obținute în conformitate cu principiile clasice ale școlii. Printre acestea, vioara G.B. 

Guadanini, supranumită ,,Briggs” este considerată excepțională. 

Când Carlo Ferrari s-a mutat la Parma, pentru a ocupa locul de muncă sub 

conducerea lui Filip de Bourbon, în jurul anului 1759, Guadagnini i-a urmat 

exemplul, ceea ce explică adăugarea monogramei ,,CSR” (,,His Serene Royal 

Highness”) la etichetele sale. În general, calitatea materialelor și a lacului se disting 

mai puțin pe parcursul acestei perioade de douăsprezece ani. Producția 

instrumentelor din perioada petrecută la Parma marchează un moment de involuție, 

care se manifestă atât prin lipsa finisajelor la detalii, sau în utilizarea unei vopsele de 

tip rășinos în combinație cu un lac de nuanțe gălbui-brun. Instrumentele din perioada 

Parma au lemnul spatelui cutiei rezonatorii din arțar cu fire fine, de origine locală. 

Pe etichetele instrumentelor din Parma, pe lângă indicația ,,Parmae serviens CSR” 

apare pentru prima dată „Cremonensis”, adoptat din motive evidente de prestigiu, și care 

să înlocuiască permanent precedentul  „Placentinus”. În Parma a rămas până în mai 

1771, când Instanța Ducală va revoca subvențiile pentru toți muzicienii. 

În cele din urmă, Guadagnini s-a mutat la Torino, în 1771, unde va lucra sub 

patronajul contelui Cozio di Salabue până în anul 1776. Contele a obținut materiale 

și unelte din atelierul Stradivari de la unul din nepoții acestuia în jurul anului 1774, 

ceea ce i-a permis lui Guadagnini să se familiarizeze cu o parte din tehnicile de 

construcție ale marelui maestru. Ulterior, el va adopta modelele lui Stradivari mai 

frecvent și va adăuga etichetelor sale sintagma ,,Alumnus Antonii Stradivarii”, 

revenind la lacul roșu și fin al instrumentelor sale milaneze.   
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Vioară G.B. Guadanini, an  1776, Torino ( în imagine) 

În serviciul contelui Cozio Salabue32, Giovanni Battista a ocupat și poziția 

de restaurator al colecției și va cumpăra de la Paolo, nepotul lui Antonio Stradivari, 

în 1775-1776, întregul corp de instrumente Stradivari și partea de Muzeu, dar își va 

continua și activitatea de constructor. Giovanni Battista a murit în casa lui din Torino 

– Casa del Morro, aflată  în cartierul S. Mattia, la 18 septembrie, 1786. Dimensiunile

cele mai întâlnite la tiparele lui G.B. Guadanini sunt: lungimea spatelui: 35,2 cm,  

arcadele superioare: 16,6 cm,  arcadele interioare: 11,3 cm, arcel inferioare: 20,3 cm. 

Pe parcursul carierei sale de 44 de ani, G.P. Guadagnini a realizat aproape 

600 de instrumente, rivalizând ca fecunditate cu producția atelierului lui 

Stradivari – o muncă enormă dacă luăm în considerare faptul că a lucrat o mare 

parte din carieră fără ucenici și a schimbat atelierul în cinci orașe diferite din 

Italia. Dintre instrumentele sale, circa 218 de viori, 9 viole 9 și 21 violoncele sunt 

astăzi expertizate. Cei trei fii ai lui au continuat activitatea: Gaetano I, Giuseppe 

„Soldatul” și Carlo.  

Gaetano I Francesco Lorenzo Guadanini (1750-1817) se naște la 

Milano. A lucrat mult timp cu tatăl său, chiar a terminat instrumente rămase 

nefinalizate și a imitat stilul lui Giovanni Battista, atât în precizia liniilor, cât și 

în alegerea lemnului și a lacului. A locuit la Torino și a construit chitări și viori, 

dar a fost și un bun restaurator. A construit puține instrumente, fiind maestrul lui 

G.F. Pressenda și A. D'Espine. 

32 Contele Ignazio Alessandro Cozio di Salabue  (1755-1840) a fost un nobil  italian și unul din primii 

cunoscători și colecționari de instrumente muzicale. Notițele sale meticuloase asupra instrumentelor pe 

care le-a deținut în colecție au contribuit ulterior la identificarea multor instrumente italiene. 
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Vioară Gaetano Francesco Lorenzo Guadanini, an 1780 , Torino (în imagine) 

Giuseppe „Soldatul” Guadanini, născut la Milano, pe 18 aprilie 1753. În 

timp, a lucrat în diferite orașe. Etichetele viorilor atestă prezența sa în Como  (1780), 

Milano  (1780), Torino  (1781, 1782) și Parma  (1788, 1801), unde se crede că a rămas 

mult timp, și unde a murit în 1805. A construit instrumente pe tipar mare pe modele 

Stradivari și Guarnieri; uneori, a folosit  fileul dublu, instrumentele pe care le-a realizat 

având un anumit sunet calitativ. 

Carlo Guadanini trăiește între anii 1768-1816. A lucrat la Torino și a 

construit viori, mandoline și chitare. El a făcut instrumente valoroase, iar astăzi este 

considerat fondatorul școlii de construcție moderne de chitară. Cei trei copii ai săi 

au fost: Felice, lutier la Torino până la 1838, Joachim, activ la Paris în 1827, ca un 

vânzător de instrumente și Gaetano II, care trăiește la Torino, 1796-1852. 
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CAPITOLUL III.  

TARTINI 

,,Dincolo de orice dubii, Tartini tindea către cea mai adevărată posibilitate 

expresivă în cântatul la vioară, el a dorit să dea epocii sale cel mai bun 

exemplu al stilului, în cel mai larg sens al cuvântului”  

 

                   (Leopold Auer, violonist și pedagog). 

 

3.1. Generalități 

Provenind dintr-o familie aristocratică33, Giuseppe Tartini (1692 – 1770)34 

aparține grupului de compozitori format din Fr. Couperin (1668-1733), J. Mattheson 

(1681-1764), F. Geminiani (1679-1762), C.Ph.E. Bach (1714-1788) sau L. Mozart 

(1719-1787), grup a cărui viziune colectivă și estetică se încadrează în doctrina 

cunoscută ca Teoria Afectelor35. Pentru aceștia, afectul decurge din forța de 

imaginare a muzicii, iar ei vor tinde spre redarea rațională a pasiunilor, dar și spre 

obiectivizarea emoțiilor, devenind astfel exploratorii formulelor exacte de exprimare 

muzicală. Ideologia lor poate fi rezumată de Geminiani, care considera că muzica 

este ,,bună și valoroasă”, dacă exprimă mișcările sufletului, sau devine ,,rea și 

inutilă”, dacă nu exprimă nimic. Tânărul Giuseppe va frecventa cercurile muzicale 

                                                           
33 Sursa principală de informare despre viața timpurie a compozitorului este materialul compilat în 

momentul morții sale de către un vechi prieten și coleg, Antonio Vandini. Documentele anterioare 

anului 1721 sunt rare și nu sunt foarte credibile. Se consideră că tatăl lui a intenționat ca el să devină 

preot și că Tartini a învățat vioara de mic copil, continuând să urmărească serios muzica împotriva 

dorinței părinților. În ciuda statutului său clerical, Tartini a venit în contact cu biserica și mai ales cu 

episcopul din Padova, Cardinalul Cornaro. La vârsta de 19 ani, Tartini s-a căsătorit cu Elisabetta 

Premazore, în vârstă de 21 de ani, protejata cardinalului. Tartini a fost acuzat de răpire și, în consecință, 

s-a refugiat în mănăstirea franciscană din Assisi. În 1709, numele său apare printre studenții de la drept 

din cadrul Universității din Padova. În 1714 a petrecut timp atât în Assisi, cât și în Ancona, unde a 

cântat în orchestra de operă și unde și-a continuat studiile acustice. În 1715, a obținut iertare de la 

autoritățile din Padua, reunindu-se cu soția sa. 
34 Pirano, 8-4-1692 - Padova, 26-2-1770. 
35  Sursele Teoriei Afectelor îşi au originea în filozofia şi muzica antică greacă. În 1649, Descartes va 

clasifica „sentimentele umane” în lucrarea sa – Les Passions de L’ậme, delimitându-le în „primitive” – 

mirarea, iubirea, bucuria, tristeţea, ura şi dorinţa şi „derivate” ale acestora. Aceste afecte pot avea un 

rol practic, util  (pragmatic) sau unul spiritual, de încântare sufletească. La sfârşitul perioadei baroce, 

corespondenţele Teoriei Afectelor cu muzica instrumentală vor fi prezente prin titluri ce descriu 

„pasiunile”: bucuria – Joie, Rejouissance, Allegresse prezente la compozitori precum Haendel, Bach 

sau Sigismund Kusser, suferinţa – Paduan Dolorosa şi Courant Dolorosa întâlnite la Samuel Scheidt 

sau misterul – „Les barricades misterieuses” – Fr. Couperin. 
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ale lui Corelli și Geminiani, cercuri frecventate și de Leopold Mozart36, și își va 

însuși de la aceștia filosofia, dar și elemente de tehnică violonistică. Influența lui 

Tartini se va menține în Europa mai mult decât cea a contemporanilor săi – Vivaldi 

sau Laurenti, și, de-a lungul timpului, muzicologii au descoperit influențe ale stilului său 

galant chiar și în lucrările de început ale lui W.A. Mozart.   

Tartini va rămâne sub influența școlii de la Bologna, atât în stilul 

componistic, păstrând tehnicile de prelucrare cu caracter polifonic, cât și în maniera 

de dezvoltare a tehnicii mâinii drepte, tehnică pe care o va perfecționa dezvoltând 

diverse metode de studiu, uneori utilizând chiar teme celebre ale altor violoniști, cum 

este cea a lui Corelli, pe care o utilizează în colecția sa Variațiuni pe o temă de 

Corelli, lucrare dedicată Maddalenei Lombardi-Sirmen37. 

Sinteza sa asupra violonisticii baroce – în special cea a concertului ca gen 

solistic – și ornamentația la instrumentele cu corzi realizată de Tartini este preluată 

de Leopold  Mozart, ale cărui legături cu grupul compozitorilor Teoriei Afectelor 

sunt recunoscute. Deși Tartini nu a publicat niciodată tratatul său de ornamentică, el 

a circulat în lumea muzicienilor pe o scară largă în manuscris, iar Leopold Mozart 

și-a însușit secțiuni pentru propriul său tratat, Violinschule, scris în 1754 și publicat 

la Augsburg, doi ani mai târziu, în 1756. Trebuie, de asemenea, să remarcăm faptul 

că unii muzicologi au demonstrat că secțiunea dedicată ornamentelor din 

Violinschule a lui Leopold Mozart utilizează pe scară largă materialul tartinian inclus 

în tratatul-manuscris al lui Nicolai38. Astăzi este demonstrat că primul concert de 

vioară al lui Wolfgang Amadeus a fost scris în anul 1773, la vârsta de doar 17 ani, și 

există în general un consens între muziciologi că toate concertele sale pentru vioară 

au fost finalizate până în anul 1775 – când el era încă în vârstă de numai 19 ani. Pline 

de strălucire, ele au o evidentă influență stilistică galantă, detectabilă la tipurile de 

ornamente sau la maniera de trăsătură. Prin urmare, se poate specula o corelație 

stilistică concretă între Tartini și W.A. Mozart, legătură care poate confirma o 

continuitate între vechiul stil, cel baroc, și cel al noii epoci, cea clasică. 

Dintre toate materialele scrise ce au supraviețuit, se poate reconstitui 

metodologia sa didactică. De exemplu, în Scrisoarea... către Maddalena 

Lombardini, Tartini explică cum se obține controlul perfect al pozițiilor principale 

ale viorii, prin exersarea acelorași pasaje în diferite poziții și cu diferite tipuri de 

trăsături de arcuș. Tartini tindea către o egalitate perfectă între sensurile arcușului, 

unde nu ar trebui să se simtă nicio diferență între trăsături, iar acest lucru este 

confirmat și în Regulile... deja menționate, compilate de Nicolai, scris aprox. în anii 

1740-1750. 

Ca specialități de arcuș avem și două tipuri de trăsături ale arcușului care se 

datorează lui Tartini, cum ar fi vibrato din arcuș (tipul de vibrato obținut prin oscilarea 

36 Leopold Mozart i-a recunoscut geniul, referindu-se la Tartini ca fiind „unul dintre cei mai splendizi 

violoniști ai timpului nostru”, în citatul apărut în paginile „Școlii sale pentru vioară” în anul 1756. 
37 Scrisoarea sa către Maddalena Lombardini, datată 1760, conține trei exerciții pentru dezvoltarea 

tehnicii violonistice: de susținere a trăsăturii dreptei, de fixare a stângii în poziții și de vibratto. 
38 Tratatul lui Leopold Mozart este atașat la anexe, tradus în limba româna. 
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baghetei asupra corzii), sau maniera de reluare a notelor separate (sunetul obținut prin 

lovirea repetată a corzii cu arcușul în jos), descrise și în tratatul lui Galeazzi39.  

În tentativele sale de a obține un control mai mare al baghetei, Tartini a 

propus, de asemenea, modificări în construcția arcușelor. Arcușul lui Tartini va fi 

puțin mai lung decât arcușele normale utilizate pentru acea perioadă, ca dimensiuni 

fiind apropiate de arcușul actual și ușor arcuite la interior, astfel încât, atunci când 

părul este întins, pare destul de drept, generînd astfel o mai mare ductilitate și o 

facilitate considerabilă în obținerea unei dinamici contrastante și a unui sunet mai 

strălucitor. Rolul său în stabilirea formei actuale a arcușului este unul de importanță 

majoră, prin analizele și observațiile sale asupra lungimii sau greutății baghetei. Mai 

târziu, în 1734, violonistul va calcula tensiunea orizontală combinată a corzilor 

viorii, care va fi optimă, în opinia sa, la aproximativ 30 kg – presiune pe coardă, deși, 

ulterior, în 1774, aducând ca argument evoluția în tehnica de fabricare a corzilor 

datorată noilor materiale și noilor metode de fabricare, germanul Georg Simon 

Lohlein o va modifica, reducând-o. Astfel, tensiunea optimă la caluș va ajunge până 

la un raport calculat ca fiind optim între 9 și până la 11,14 kg – presiune pe coardă. 

Unele dintre primele studii acustice asupra proiecției sunetului viorii i se datoreaza 

tot lui Giuseppe Tartini40 . 

Tartini va genera un suflu nou gustului muzical în lucrările sale pentru vioară 

prin dezvoltarea tehnicii mâinii stângi, datorate în special ornamentației și prin 

utilizarea pasajelor de virtuozitate, depărtându-se astfel de stilul vivaldian sau 

corellian, stiluri în care bravura tehnică revenea mâinii drepte. Tot el va intui apariția 

unui nou stil de melodică, ce se va elibera de rigurozitatea sonoră austeră. Va 

propune un tip inovator de cantabilizare a instrumentului, care va avea ca ideal sonor 

vocea umană: am putea afirma că este o încercare de vocalizare a muzicii 

instrumentale. Discipolul său, G. F. Nicolai, în lucrarea Reguli pentru a cunoaște 

cum să cânți bine la vioară, va opera o disticție între cântatul în maniera cantabile, 

pentru care sugerează a se cânta toate notele melodice într-o trăsătură de arcuș 

comună, de cel în maniera suonabile, stil pretabil în cazul pasajelor cu salturi 

melodice și deci, mai articulate. Aceste reguli sunt cuprinse în corespondentul italian 

al celebrului Traité des Agréments de la Musique, Paris, an 1771. Aici, avem 

exemplificări cu modalitățile de distingere a frazelor muzicale, a trăsăturilor de 

arcuș, a ornamentelor sau a dinamicii, punând accent și pe importanța armonică a 

treptelor tonalității. Tot aici, poate pentru prima dată referitor la un instrument, vom 

întâlni indicații despre ,,respirații” între frazele muzicale. Autorul va propune ca 

modul de a cânta elementele melodice singulare – note simple sau formule – și cel 

folosit la pasajele ample din secțiuni să fie gândit ca făcând parte din aceeași manieră 

de cântat. Autorul consideră că diferențierea frazelor muzicale trebuie făcută prin 

                                                           
39 Galeazzi Francesco, Elementi di Musica,  publicat la Ascoli, an 1817.  

40 În aceste cercetări, Tartini dorea obținerea unui volum de sunet mai mare, aplecându-se atât asupra 

perfecționărilor fizice ale arcușului și corzilor, cât și asupra tehnicilor de formare a unui sunet care să 

fie cât mai pătrunzător, fiind unul dintre violoniștii care au înțeles pe deplin impactul viorii în muzică 

și au anticipat perspectivele cântatului în spații din ce în ce mai mari, spații speciale pentru concerte.  

 

https://imslp.org/wiki/Category:Galeazzi,_Francesco
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respirații – elemente întâlnite în muzica vocală, obținând astfel o unitate stilistică 

mai evidentă. Se știe că primul său studiu teoretic principal – Tratatul de muzică în 

conformitate cu adevărata știință a armoniei –, an 1754, a fost o lucrare contestată 

de J.P. Rameau sau de L. Euler, suferind observații critice rezonabile, în special în 

plan armonic sau matematic. Atitudinea sa va fi una constructivă, însușindu-și 

remarcile și publicând 13 ani mai târziu ce-a de-a doua lucrare, dovedind astfel o 

mare maleabilitate și deschidere către adevăratul progres al științei. Cu toate acestea, 

Tartini înțelege pe deplin sentimentul de tonalitate și va utiliza din plin toate 

resursele sale, folosind același principiu al mersului armonic: spre finalul 

progresiilor, modulația tinde să se stabilizeze la tonalitatea dominatei. Unul dintre 

cele mai importante aspecte, din punct de vedere armonic, este tendința continuă de 

a modula la dominantă la încheierea unei structuri muzicale. Aceste modulații au loc 

fie prin folosirea contradominantei, fie prin utilizarea acordului pe treapta a VI-a, 

conturând ca manieră armonică principalele caracteristici ale acestui ,,stil nou”. Vom 

întâlni adesea acorduri de septimă în diferite răsturnări aduse fără o pregătire prealabilă, 

ele sunt rezultate mai degrabă ca urmare a suprapunerii mai multor note simultane 

prelungite, iar, și folosește mișcarea contrară a vocilor, întâlnită în mersul armonic al  tr. 

a  IV-a  la tr. a III-a. 

Un alt element recognoscibil la G. Tartini este folosirea progresiilor 

muzicale succesive ornamentate și a progresiilor ce cuprind întârzieri armonice 

repetate, în special în cazul concertelor solo. O altă practică uzuală în concertele sale 

este combinarea modulațiilor cu întârzieri și ornamente. Regăsite la Vivaldi sau 

Corelli, progresiile melodice lineare caracterizează și muzica lui Tartini, iar ele sunt 

cel mai adesea progresii muzicale  modulatorii. De asemenea, o particularitate a lui 

este decelabilă în componența acordurilor finale ale mișcărilor din concertele sale: 

în peste optzeci de concerte,  la finaluri Tartini evită folosirea terței, preferând 

fundamentala sau cvinta – aceasta ar putea fi o aplicație practică a descoperirii 

sunetului combinatoriu. 

Succesul și popularitatea de care se bucură compozitorii italieni – precum 

Scarlatti sau Geminiani – la marile curți europene îl determină pe Giusseppe Tartini 

să meargă la Praga, alături de violoncelistul Antonio Vandini, cel căruia îi va dedica 

cele două concerte pentru violoncel. Aici, va lucra până în 1726 ca muzician de 

cameră la Capela Contelui Kinsky și va avea o mare șansă în aprofundarea muzicii 

de factură slavă, deschidere pe care o avea ca o nostagie a locurilor natale, probabil 

stimulată și de anii petrecuți la Asissi, datorită profesorului său, un călugăr 

franciscan de naționalitate cehă. 

3.2. Școala 

Motto-ul lui Tartini: ,, Forță fără convulsie, flexibilitate fără laxitate”. 

Tartini era recunoscut pentru maniera sa afabilă, căldura, sensibilitatea și 

interesul paternal pentru studenții săi. Fondată la Padova, în preajma anilor 1727-
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1728, când violonistul avea aproximativ 36 de ani, academia sa fost principala sursă 

proprie de venit; el a predat lecții zilnice, lucrând chiar până la zece ore pe zi. Școala 

va funcționa de mai bine de patruzeci de ani, iar, după moartea sa, elevul său 

(Meneghini), va fi numit succesorul acestuia. Printre studenții săi, regăsim nume de 

mari violoniști europeni. ,,Maestrul Națiunilor” a avut mai mult de 70 de studenți 

importanți, printre care: Alberghi, Bini, Fracasini, J.G. Graun, Helendaal, La 

Housaye, Leclair, Nardini, J.G. Naumann,  Nicolai (cel care a luat Tratatul de la 

Paris), Pagin, Puganelli, Pugnani.   

Tartini va fi printre primii violoniști care vor acorda importanță 

metodologiei și teoretizării modului și tehnicilor de cântat la vioară. Probabil, 

aceasta se justifică prin prisma pregătirii sale juridice, realizate la Universitatea din 

Padova, dar și vocației sale didactice. Școala sa de vioară, denumită ,,Academia delle 

Nazioni”, va funcționa timp de 40 de ani. Printre elevii săi cunoscuți sunt Domenico 

Ferrari, Pierre Lahoussaye, Filippo Manfredi, Domenico Dall Oglio, Maddalena 

Lombardini-Sirmen, Pietro Nardini și Gaetano Pugnani. Abilitățile sale didactice au 

ajuns cunoscute departe de granițele Italiei și au determinat mulți tineri din diverse 

zone ale Europei să-l viziteze pe maestru, ar fi avut chiar și un elev venit special din 

insulele Java. Avem astăzi mărturii despre măiestria ucenicilor săi – argumentând 

cu cronicile epocii sau cu creațiile lor muzicale rămase. Pugnani, și mai ales Nardini, 

sunt celebri în lumea muzicală, dar există și alții, mai puțin cunoscuți publicului larg, 

cum ar fi Paolo Alberghi, J.C. Graun, G.F. Nicolai,  Michele Straticò, Giulio Meneghini. 

3.3. Stilistica și estetica tartiniene 

Deşi materialul tematic îi aparţine, Giuseppe Tartini a avut un interes cu totul 

aparte pentru cântecele și dansurile populare slovene, și, prin urmare, melodica sa 

poate reflecta influențe ale zonelor amintite. Creația sa abundă de melodii pline de 

viață, cu ritmuri încântătoare asimilate în atmosfera stilului galant.  

Conform contemporanilor săi, Tartini se inspira adesea și din literatură, mai 

ales din poemele lui Petrarca sau din scrierile ale lui Metastasio41, forța sa muzicală 

descriptivă trezind stări emoționale intense ascultătorului prin veridicitatea expresiei 

muzicale a creațiilor sale. 

Deși era un om extrem de religios, poate ca o contradicție, sau poate ca o 

sinteză, principiile sale în interpretare și predare, ca și cele componistice, se bazează 

pe experiența umanismului în artă, iar pentru comprehensiunea lor este absolut 

necesară prezența naturalului, a firescului. Pentru el, un gust muzical bun este 

produsul naturii umane, care este condusă de gândurile cele mai nobile. Un alt 

parametru important al stilului tartinian, întâlnit în ambele direcții creaționale, 

rămâne, totuși, cel religios. Muzicologul italian P. Polzonetti va demonstra 

41 Pietro Antonio Domenico Trapassi  (1698-1782), cunoscut sub pseudominul de Metastasio, este un 

poet dramatic implicat în evoluţia operei serria. Tematica abordată de el are dese trimiteri la antichitatea 

greacă. Tot el influenţează şi creaţia lui Vivaldi, când îi va sugera suportul ideatic pentru Anotimpurile sale. 
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conexiunea extraordinară dintre muzician și viața Sfântului Antonio din Padova. 

Tartini își va dedica întreaga viață devoțiunii acestuia, precum și adorației 

mormântului Sfântului Antonio, unde, în slujba acestuia, alături de cei mai 

importanți muzicieni ai momentului, precum Antonio Vandini – celist, Antonio 

Vallotti – organist, sau il tenore castrato Gaetano Guadagni va susține concerte 

pentru o perioadă de aproape 50 de ani! Putem afirma că Giuseppe Tartini este un 

adept al credinței în Creator și în creația Sa și mai puțin un admirator al clasei 

clerului. Majoritatea mișcărilor liniștite ale concertelor sale pentru vioară, dar și un mare 

număr de mișcari lente din sonate pot fi caracterizate de evlavie și spirit religios. 

Filosofia lui J.J. Rousseau este cea care va avea, de asemenea, un impact 

major asupra muzicianului. Datorită ei, Tartini va integra în concepțiile sale ideea 

muzicii ca fenomen al naturii, în care, cea mai mare apropiere de natură o reprezintă 

vocea umană. De aici apare și preocuparea lui de a reproduce vocea umană în sunetul 

viorii. Crezul său artistic va fi acela că muzica sa trebuie să fie instinctiv înțeleasă 

de oricine, indiferent de pregătirea muzicală, pentru că totul își are originea în 

natură și numai natura poate oferi adevărul. Aceste aspecte se regăsesc cu precădere 

în creația sa de sonate, în timp ce în concertele solo rămâne predominantă tendința 

sa către melodica abstractă, în special în cele din ultima perioadă de creație, ca o 

caracteristică predilectă a stilulului galant. 

Trebuie remarcat faptul că Giuseppe Tartini aparține acelui grup de 

compozitori care ar putea fi numiți de muzicologi drept „compozitor cu predilecție 

către două genuri muzicale”, cum au fost și Alessandro Scarlatti, care avea 

predilecție pentru Cantate, sau fiul său, Domenico, un excelent compozitor de sonate 

pentru clavecin, sau chiar Corelli, dedicat sonatelor și concertelor grossi, situații pe 

care nu le regăsim în cazurile lui Vivaldi sau J.S. Bach. Creația sa cuprinde exclusiv 

muzică pentru corzi, în mod predominant în genurile sonatei pentru vioară și 

concertul solo pentru vioară, cu toate că opera sa mai cuprinde și alte genuri (amintim 

cele 40 de Sonate a tre, 4 Sonate a quatro, un Stabat Mater, un Salve Regina, 

două Tantum Ergo, 18 Laudae spiritualae, precum și șapte concerte pentru flaut 

și două pentru violoncel).  

Predilecția sa către creația genului concertelor pentru vioară îl va aduce pe 

Tartini în rândul celor mai importanți compozitori care au transformat acest gen, 

impunându-l ca un gen de sinteză al concertului solo, desprins din vechiul concerto 

grosso și trasând, astfel, calea către concertul de vioară din clasicism. În concertele 

sale de vioară, el experimentează principalele transformări ale limbajului său 

muzical. Inovațiile aduse de Tartini acestui gen nu privesc forma. Compozitorul nu 

va modifica nici principiul alternării dintre părți și nici nu va opera modificări 

substanțiale în instrumentație, excepție fiind tendința de a urca vocile 

acompaniatoare spre registrul acut, în special, viola.  

Concluzionând, se poate afirma că genurile muzicale cărora Giuseppe 

Tartini le va dedica majoritatea creației sale vor fi sonatele pentru vioară și concertele 

solo pentru vioară – de remarcat însă și  concertele pentru flaut sau pentru violoncel. 

În cadrul acestora, se întrevede preocuparea compozitorului pentru dezvoltarea 

tehnicii violonistice, interesul pentru melodica populară, dar și tendințele sale de 
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depărtare față de centrul tonal inițial, de a explora noi mersuri armonice. O 

caracteristică tipică stilului galant adoptată de el este simplificarea frazeologică, 

prezentă ca o constantă în muzica lui Tartini. Un alt procedeu componistic – de 

asemenea, caracteristic stilului galant – și utilizat cu precădere de compozitor, este 

procedeul repetitivității ritmice.  

Caracteristicile sunetului tartinian, conforme principiilor sale umaniste și 

apropiate naturii, vor cuprinde un tip de sunet clar, cald și luminos, susținut de o 

trăsătură de arcuș elastică, ce va fi întotdeauna însoțită de atenția pentru încadrarea 

exactă și precisă a ornamentelor. Atât stilul de trăsătură al dreptei, cât și virtuozitatea 

stângii, se vor definitiva în cadrul sonatelor și concertelor sale, cu precădere în genul 

concertelor, devenind elementele emblematice pentru creația sa violonistică. 

Datorită dublului sens al cuvântului – cadence sau caprice – împreună cu 

Geminiani, Tartini va dezbate termenul de cadenza. Pentru cadența de tip virtuos, 

Tartini va propune denumirea de caprice, iar, mai târziu, va scrie cele 24 de capricii 

ale sale, unele dintre primele capricii pentru vioară scrise special cu un scop virtuos 

predeterminat. Pentru el, cadența sau caprice vor reprezenta momente de fantezie 

liberă cu caracter virtuoz. Spațiul alocat cadenței la finalul Sonatei în sol minor 

,,Trilul diavolului” vine în sprijinul afirmațiilor anterioare, cu atât mai mult cu cât 

muzicianul este printre primii compozitori care vor folosi cadența de tip virtuoz în cadrul 

unei sonate. Toate aceste aspecte se regăsesc în concertele și sonatele prezentate.  

Tot Tartini, în preocuparea sa de dezvoltare a tehnicii violonistice, va 

descoperi și recomanda diverse metode de studiu – amintim, în acest sens, studiul 

fragmentelor accesibile în poziția a doua, motivând că în acest fel se realizează 

egalitatea articulației și se va asigura acuratețea și siguranța la trecerea și la salturile 

peste corzi, sau exerciții de vibratto în vederea obținerii egalității elongației degetelor 

în cazul tehnicii mâinii stângi, sau, va crea special variațiuni pe diverse teme 

muzicale celebre ale epocii, cum sunt variațiunile pe o temă de Corelli, destinate 

studiului specialităților tehnicii de dreapta. Ca elemente specifice întâlnite în toată 

creația maeștrilor italieni ai Barocului, amintim vibratto-ul, ce este clasificat ca o 

specie de ornament și care va primi instrucțiuni stricte pentru utilizare, și trilul, fiind 

considerat și tratat ca cel mai important tip de ornament. Ca și alte elemente de 

ornamentică, trilurile vor atinge apogeul tehnic prin succesiuni de triluri ascendente 

sau descendente, duble triluri în terțe și chiar în sexte; ocazional, vom întâlni chiar 

și triluri în octave. Modalitatea de utilizare a trilului este explicată de Tartini în 

Regole per ben suonare il violino... . 

Având în vedere aceste aspecte, putem specula că cele două tendințe 

stilistice tartiniene prezente în creația sa sunt cea guvernată de cultivarea stilului 

sensibil-galant, cu o melodică mai abstractă și cu toate caracteristicile sale, întâlnită 

cu precădere în creația sa concertistică – concertul fiind genul de inovație și evoluție 

tehnică al său, și cea unde inspirația sa melodică este îndreptată către afectul uman, 

de factură emoțională, chiar romantică, natural-descriptivă, sau religioasă – 

recognoscibilă frecvent în creația camerală, o inspirație tributară conceptelor 

sale umaniste.  
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În timpul vieții, activitatea sa componistică este umbrită de faima 

interpretului virtuoz și a celebrității sale pedagogice, cu toate că a rămas un 

compozitor prolific până în ultimii ani de viață. Problematica ordonării cronologice 

a creațiilor tartiniene rămâne aceea că majoritatea compozițiilor nu au o datare 

exactă. Putem totuși aproxima parțial opera sa, datorită lucrărilor semnate de autor, 

cu toate că autenticitatea unora dintre ele rămâne controversată, în timp ce altele nu 

au nicio semnătură, ci doar pe cea a copistului. Cu toate certitudinile asupra 

lucrărilor autentificate, doar o mică parte din creația sa este recunoscută, iar acest 

lucru se datorează tipăririlor rămase din perioada anilor 1730. Principalii muzicieni 

care și-au îndreptat atenția către recuperarea moștenirii tartiniene sunt Minos 

Dounias, cel care a alcătuit primul catalog al concertelor solo, Paul Brainard, care a 

creat un catalog al sonatelor tartiniene, Claudio Scimone, Giuliano Carmignola și 

Giovanni Guglielmo, care au autentificat ultimele 10 concerte solo și au recreat 

părțile lipsă, reorchestrând și reeditând diverse concerte solo. Astăzi, circa 80 % din 

totalul moștenirii tartiniene rămâne sub formă de manuscris, având datarea, uneori 

chiar și autenticitatea, nesigure.  

Activitatea artistică a lui Tartini se întinde pe o perioadă de 56 de ani, o 

perioadă cuprinsă aproximativ între anii 1714 și până la moartea sa, în 1770. Ea 

coincide cu perioada de maximă efervescență întâlnită și în celelalte arte, perioadă 

în care, în muzică, cea mai importantă consecință se manifestă prin influența 

umanismului – aplecarea către sentimentele umane, ceea ce a generat noi structuri 

muzicale, adecvate necesității noilor modalități de expresie. Tendințele generale ale 

evoluției muzicii din această epocă vor duce către o apropiere a acesteia către o nouă 

audiență, clasa mijlocie, o pătură socială în continuă dezvoltare. Ele vor determina 

orientarea contrapunctului și armoniei către un plan secundar în favoarea melodiei 

și abandonarea formulelor muzicale tematice încărcate în favoarea simplității, fapt 

ce va facilita accesul noilor melomani. Tartini este un adept al acestui curent, 

însușindu-și în plan muzical toate aceste atribute. 

3.4. Viorile lui Tartini 

Giuseppe Tartini a deținut două viori construite de Antonio Stradivari, în 

anii 1711 și 1715, amândouă din ,,perioada de aur” a lui Stradivari. 

Prima dintre ele este o vioară Antonio Stradivari, an 1711 VL, denumită 

,,Vogelweith”. Nu se știe anul în care Tartini a intrat în posesia ei. Vioara prezintă și 

astăzi eticheta originală ,,Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat Anno 1711 

AS”. Fața cutiei de rezonanță are fibrele mai dese în zona centrală și se răresc treptat 

înspre margini. Spatele este format dintr-o singură bucată de lemn, eclisele și voluta 

sunt din același lemn cu spatele, iar lacul este de culoare galben-maro. Dimensiunile 

ei sunt: lungimea spatelui: 35,35 cm, lungimea la arcele de sus: 16,65 cm, distanța 

între arcele interioare este de 10,6 cm, iar cea între arcele inferioare de 20.6 cm. 
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Stradivari, an 1711, VL „Vogelweith” 

 
De-a lungul timpului, instrumentul a purtat mai multe denumiri, astăzi fiind 

numit după unul dintre foștii săi proprietari, lutierul Pierre Vogelweith, care a avut 
un atelier de lutierie la Strasbourg până în anul 1968. Goodkind a catalogat vioara 
sub numele de ,,Hamma”, în timp ce în Elveția, la Lucerna, în catalogul casei de licitații 
galeriei ,,Fischer” vioara va figura sub un nume complet diferit: ,,Prințul Boissière”.  

Celălalt instrument pe care a cântat Tartini este, de asemenea, tot o vioară 
Antonio Stradivari, Cremona an 1715, denumită ,,Lipinski” și care are spatele format 
din două bucăți; vioara păstrează eclisele și contraeclisele originale. Voluta este 
tăiată din scurt la gât, iar ca dimensiune etalon amintim lungimea spatelui, de 35.9 
cm. Instrumentul are un lac de culoare galben-maronie. Vioara are două certificate 
de autentificare, emise de Jacques Francais, la  New York în anul 1981, nr. #2296, 
și Emil Herrmann, New York,  Certificate tip: Wurlitzer, New York.        

În jurul anului 1716, Tartini va efectua o călătorie la Cremona, pentru a-l 
asculta pe violonistul și prietenul lui Stradivari, Gasparo Visconti, un mare virtuoz 
al momentului, acesta impresionându-l profund Giuseppe. Probabil că în această 
călătorie a vizitat atelierul lui Stradivari. Dovezile documentare de proprietate ale 
lui Tartini asupra acestei viori – scrisori prin care el afirma că va efectua o călătorie 
însoțit de acest instrument – sunt neconcludente. Tartini nu și-a putut permite o 
vioară mai bună decât aceasta, dar, pe măsură ce el a continuat să dezvolte tehnicile 
destinate să scoată cea mai bună calitate de sunet, vioara a evoluat în sonoritate.  

Instrumentul a rămas în posesia sa până la moartea lui, în  anul 1770. 
Neavând moștenitori, toate bunurile lui Tartini au intrat în posesia elevului și 
prietenului său, Salvini. Potrivit unei relatări a Contelui von Krockow, care s-a 
întâlnit cu violonistul polonez Karol Lipiński la Dresda, în 1849, tânărul Lipinski, 
însoțit de o scrisoare de recomandare de la Louis Spohr, s-a întâlnit cu Salvini la 
Milano după un concert, iar acesta i-a dăruit vioara . După moartea lui Lipinski, vioara 
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a trecut prin numeroase colecții până când a intrat pentru mai mulți ani în posesia 
doctorului José Martinez Cañas din Havana, Cuba. 

Vioara Stradivari „Lipinski”, Cremona, an 1715 

În anul 1962, vioara a fost vândută lui Rosalind Elsner Anschuetz, din New 
York City, pentru suma de 19.000 de dolari42. Anschuetz a împrumutat vioara 
violonistei estoniane Evi Liivak, iar, după moartea Rozalindei, în 1996, soțul ei, 
Richard, a intrat în posesia instrumentului pe care l-a depozitat în seiful unei bănci. 
La moartea acestuia, în 2008, dreptul de proprietate asupra viorii a fost transferat 
unui alt membru al familiei, care a închiriat-o concertmaestrului orchestrei simfonice 
din Milwaukee, Frank Almond43. 

3.5. Lucrările teoretice. Tratatele lui Tartini 

De la Giuseppe Tartini ne-au rămas, cel puțin până în prezent, trei lucrări 

majore descoperite44; dacă tratatul de ornamentică poate fi încadrat în genul tratatelor 

42 Astăzi, pe piața internațională a instrumentelor, cotația viorii este de 5 000 000 de dolari. 
43 La 27 ianuarie 2014, în jurul orei 22:20, Almond a fost atacat într-o parcare din spatele Wisconsin 

College Lutheran, cu un pistol de paralizie, iar vioara și cele două arcușe au fost furate. Almond tocmai 

terminase un concert de la ,,Wisconsin Lutheran” din cadrul seriei Frankly Music. La 31 ianuarie, a fost 

anunțată o recompensă de 100.000 de dolari pentru informații despre vioară. Cutia de vioară și mașina 

atacatorilor au fost găsite amândouă la scurt timp după atacul inițial, care părea un atac planificat. Peste 

câteva zile, trei suspecți au fost arestați de poliția din Milwaukee, iar, în data 6 februarie 2014, șeful 

poliției din Milwaukee a anunțat că vioara a fost recuperată. 
44 La anexe, sunt atașate traduceri ale tratatului de ornamentică, ale tratatului din 1767 al lui Tartini, 

precum și cea a tratatului lui Leopold Mozart. 
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de stilistică muzicală, celelalte două tratate sunt dedicate unei analize a sunetului din 

alte perspective, cele ale fizicii și ale matematicii. 

 

3.5.1. Tratatul de ornamentică  

Nepublicat în timpul vieții autorului, tratatul a fost tradus în limba franceză 

abia în anul 1771, de P. Denis: La Houssaye, unul dintre elevii favoriți ai lui Tartini, 

l-a adus la Paris și a aranjat traducerea. Este una din primele lucrări dedicate exclusiv 

ornamentației și tehnicilor de vioară baroce, fiind astăzi un reper în documentarea 

istorică a interpretărilor actuale moderne. Manuscrisul original olograf este 

considerat a fi pierdut. În anul 1956, versiunea franceză va fi tradusă și în limba 

engleză de S. Babitz. Ulterior, în 1961, germanul Erwin Jacobi va tipări o ediție 

tradusă din versiunea franceză din 1771. Această ediție va conține versiunea engleză 

a traducătorului Cuthbert Girdlestone, precum și traducerea proprie a lui Jacobi în 

limba germană45. Ediția lui Jacobi va include și facsimilele originale ale 

manuscrisului lui G.F. Nicolai46, descoperit la Veneția în 1957. Versiunea Nicolai 

cuprinde în plus o introducere și o parte finală, adaosuri care nu erau cunoscute 

anterior. Manuscrisul venețian conține o multitudine de exemple noi, inclusiv 36 de 

cadențe, grupate după criteriul tonalităților. Accentele și punctuația sunt mai exacte 

în manuscrisul venețian față de cel de la biblioteca Berkeley, și, de asemenea, acesta 

este mai convingător și în terminologie, iar anumite exemple muzicale sunt redate 

mai exact decât cele din ediția franceză. Totodată, se pare că acesta este materialul 

din care a preluat informațiile Leopold Mozart. Deși incompletă, o altă copie a 

originalului italian a fost găsită printre manuscrisele tartiniene achiziționate de 

Universitatea din California, Berkeley, în 195847. De o importanță majoră este faptul 

că aceasta are în componență versiunile ornamentate ale mișcărilor lente din concerte 

și sonate, majoritatea manuscrise olografe48.  

În execuția ornamentelor din perioada barocă, astăzi un interpret trebuie să 

țină cont de câteva aspecte: 

 înălțimea ornamentului; acesta poate fi cântat natural sau are nevoie de 

alterații; 

                                                           
45 Lucrarea va păstra titulatura franceză, Giuseppe Tartini, Traite des agréments de la musique – Erwin 

Jacobi,  (Celle: Hermann Moeck Verlag, 1961). 
46 G.F. Nicolai a fost concertmaestru la Roma, fiind unul dintre cei mai cunoscuți studenți ai lui Tartini. 
47 După această versiune, cunoscutul muzicologul american Minnie Elmer își va susține teza  

,,Ornamentația improvizată la Giuseppe Tartini” la Universitatea californiană Berkeley, în anul 1959, 

lucrare în care va clasifica și analiza aceste variante ornamentate. 
48 Colecția de la Berkeley, în care a fost găsit și manuscrisul lui Tartini, este alcătuită din peste 1.000 

de lucrări pentru ansambluri de corzi, datate cca. anii 1750-1800. Lucrările ce aparțin a peste 80 de 

compozitori au fost deja identificate și alte aproximativ 23 sunt încă incerte. Această culegere a fost 

probabil concepută pentru a fi folosită pentru concerte în spații mici, sau, posibil, pentru uzul personal 

al unei familii aristocrate. Ea a fost descoperită în localitatea Sacile, lângă Pirano, în Croația, de Paul 

Brainard, pe când acesta efectua cercetarea pentru disertația sa legată de Tartini. Vincent Duckles, șeful 

bibliotecii muzicale de la UCB și cercetător Fullbright, este cel care va reuși să realizeze aceasta 

achiziție. Copia de la Berkeley este însă scrisă în dialect și conține multe abrevieri. 
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 accentul ornamentului; daca acesta precede nota principală sau cade pe timp;

 viteza de execuție a ornamentului, care poate fi rapidă sau lentă, în funcție

de tempouri;

 în cazul tempourilor lente, la vitezele de execuție lente ale ornamentului,

maniera în care se vor calcula proporțiile valorilor: cât din valoare va avea

nota principală și cât va avea ornamentul său; de asemenea, unde va cădea

accentul în acest caz: pe nota reală sau pe ornament.

Puținele indicații care au supraviețuit din diferite tratate sunt adesea

contradictorii și nu întotdeauna coerente. Practicile de execuție au fost dependente 

de tradiție, de școli sau de violoniști, care au avut întotdeauna tendința să se abată de 

la regulile comune. Este foarte dificil să găsim considerații care să delimiteze o 

ornamentație neadecvată de una de bun gust, cea acceptată drept justă. Aceste 

practici de execuție ale ornamentelor au fost lăsate la discreția interpreților sau a 

cântăreților până în Clasicism, mai exact, în perioada lui Beethoven. Abia acum se 

vor decanta și delimita ca tipuri și moduri de execuție. Frederick Neuman, analizând 

tratatul, conchide că o mare parte din materialul prezentat este neclar sau ambiguu, 

și prezintă uneori opinii neînsoțite de argumente convingătoare. Cu toate acestea, în 

tratatul lui Tartini vom găsi o parte din răspunsurile acestor problematici. Lucrarea 

originală cuprinde două secțiuni: ornamentele simple – secțiune unde este încadrat și 

vibrato-ul, dar și ornamentele compuse – secțiune ce se continuă cu analiza cadențelor. 

Partea întâi a lucrării este dedicată ornamentației unei singure note; aici 

avem încadrate apogiatura, trilul și mordentul. 

Apogiatura 

În ornamentele lui Tartini, întâlnim două tipuri de bază ale apogiaturii: 

apogiatura lungă sau susținută – denumită apogiatura lungă, sau sostenută, și 

apogiatura scurtă, sau de pasaj. Mai există al treilea tip, căruia Tartini îi limitează 

utilizarea doar în cazul valorilor mari și, în general, adaptat la lucrări în tempo lent, 

iar ca diviziune se consideră că aceasta ia jumătate din valoarea notei tipărite și 2/3 din 

valoarea notei cu punct. Tipul de apogiatură preferat de Tartini, recomandată ca fiind cea 

naturală, vizează tipul descendent, aceasta, la rândul ei, fiind constituită din două, patru 

sau șase note de ornament. 

Exemplu49: 

Motivul pentru care compozitorii nu scriau desfășurat aceste ornamente se 

datorează diferenței modalităților de execuție. În mod normal, prima optime ar avea 

nevoie de un ușor accent pentru a fi evidențiat, dar, ca nuanță de execuție,  ar trebui 

49 Toate exemplele reproduse sunt preluate din Tratat. 
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să înceapă încet și să crească spre nota reală, pentru ca apoi să descrească înainte de 

valoarea ultimei optimi. Totodată, conform principiului tartinian al rezolvării 

descendente a disonanței, s-ar impune rezolvarea descendentă. Tartini nu consideră 

oportună folosirea unei valori mari în cazul apogiaturilor ascendente, deoarece, în 

viziunea lui, se accentuează disonanța. Al doilea tip este apogiatura anticipată, care, 

ca modalitate de expresie, trebuie să conțină un accent pe prima notă. 

Exemplu 

 

 

Trilul 

În opinia sa, trilul trebuie privit ca un condiment care trebuie folosit cu 

măsură. Vitezele diferite ale oscilațiilor trebuie să corespundă diferitelor stări 

muzicale, iar un interpret bun trebuie să stăpânească tehnic toate vitezele. Trilurile 

pot fi începute atât cu nota superioară, cât și cu cea inferioară notei reale. Pentru 

terminații, se pot utiliza diverse forme, fiind evitate cele care au o tipologie muzicală 

împotriva sensului muzical natural. Trilul este considerat unul dintre cele mai 

importante ornamente stilistice baroce.  

În prezent, există controverse legate de teoria începutului notei trilului. Cu 

toate că Neumann susține teoriile dominante ale ornamentării baroce50, care tind spre 

execuția trilului cu notă de început, o mare parte din repertoriul care a supraviețuit 

atestă contrariul: se pare că începutul trilului a fost cântat în general cu nota reală, 

cel puțin de la jumătatea secolului al XVII-lea încoace, iar confirmarea o întâlnim în 

lucrările lui Playford, d'Angelbert, Purcell, Tosi, Rameau, Couperin, Quantz, 

C.Ph.E. Bach, Marpurg sau Turk. Tartini, și nici ulterior Leopold Mozart, nu 

menționează nicio regulă despre obligativitatea pornirii trilului cu nota superioară. 
Tot în cartea lui Neumann se întâlnesc însă și documente, mai puțin cunoscute, care 

ilustrează folosirea trilului cu nota de bază, ele includ nume mai mici, ca cele ale V. 

Panerai, C. Testore, Vincenzo Manfredini, Signorelli, Lorenzone sau Antonio Borghese. 

La Tartini, cele două moduri prezentate, în care un violonist realizează 

execuția unui tril la vioară, sunt: prin apăsarea sigură a degetului pe nota reală și 

articularea rapidă a celuilalt deget; celălalt mod este realizat prin alunecarea 

încheieturii, cu tot cu degete, un efect creat nu prin ridicarea degetului, ci prin 

folosirea încheieturii pentru a deplasa degetul, imitând o  mișcare de oscilație a 

degetului. Trebuie remarcat faptul că acest tip de tril nu este același cu Bochstriller-

ul lui Carl Flesch, care este creat din mișcarea brațului în pozițiile superioare.  

                                                           
50 Observațiile lui Neumann cu privire la eficacitatea standardizării anumitor formule în practica 

interpretării baroce aduc o simplificare, acesta propunând două principii: primul – toate notele de 

ornament, cum ar fi apogiatura sau mordentul, trebuie să înceapă obligatoriu pe timp și să ia din valorile 

notei reale, și al doilea –toate trilurile trebuie să înceapă în mod obligatoriu cu nota superioară. 
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În scrisoarea către Signora Lombardini51, compozitorul recomandă studiul 

trilului prin mărirea vitezei gradat, începând cu trilul format din coarda liberă și 

primul deget. Acest exercițiu este, de asemenea, prezentat și în tratat, cu adăugarea 

gradației de nuanță de la piano la forte. 

Mordentul 

Mordentul lui Tartini este văzut adesea ca o alternare a notei reale. În 

lucrare, el va trata două tipuri de grupuri de note ornamentate pe care le numește 

mordente: grupul melodic de note alăturate și mordentul autentic format din una 

până la trei alternanțe52. 

Forma melodică este constituită din note ale tonalității de bază, care apar 

înainte de nota de bază. Ea cuprinde cele două tipuri, cel ascendent și descendent, 

însă Tartini preferă tipul descendent de mordent, fiind considerat mai „natural”. 

În ceea ce privește cântatul, instrucțiunile sale prevăd ca aceste note de 

ornament să fie executate cât mai repede posibil și să nu fie abordate ca note 

individuale, ci gândite ca parte dintr-un grup de note, în care accentul cade pe nota 

reală, niciodată pe cele de ornament. În cazul mordentului care cuprinde note 

alterate, nota de bază va păstra accentul, dar notele ornamentale se vor cânta în 

nuanță mică, inferioară notei reale, în nuanță de crescendo. 

Traducerea din original în limba franceză a tratatului nu oferă o interpretare 

exactă a acestor două tipuri de ornamente, dar se pot specula direcțiile, care dezvăluie 

o ambivalență ritmică, dar care pot crea însă confuzii prin comparație cu alte tratate

ale epocii, deoarece în Italia barocă nu exista un simbol clar și unic pentru mordent. 

În manuscris, mordentele lui Tartini sunt prezentate alternanțe de note, 

întotdeauna  anticipate, de tipul superior sau inferior; acestea nu trebuie plasate pe 

note neaccentuate, adică pe cele fără un rol melodic major. Cel de-al doilea tip de 

mordent este mordentul autentic, cel identic cu mordentul actual; la prima vedere, se 

prezintă ca un tril dublu scurt, cu așezare pe nota reală. În raport cu tempo-ul lucrării, 

el poate ajunge până la patru sau șase note, în funcție de viteza de execuție. 

Vibrato 

Având în vedere absența bărbiei moderne și chiar a unui sistem optim de 

susținere a viorii pe corp, trebuie să luăm în considerație că în secolul al XVIII-lea 

realizarea tehnică a vibrato-ului din braț era aproape imposibilă. Podul palmei stângi 

era mai orientat înspre gât decât spre volută, iar apucarea gâtului viorii se realiza în 

mod ușor diferit decât se face astăzi. Mișcarea se producea din încheietura mâinii 

51 Scrisoarea către Madalena Lombardini-Sirmen, în traducerea în limba engleză a lui Charles Burney 

(Istoria generală a muzicii, de la cele mai vechi timpuri până în prezent). Manuscrisul olograf al 

scrisorii, datând din 1760, este pierdut; avem însă o copie, care se află în Muzeul Municipal din Pirano, 

dar care conține inexactități  în exemplele muzicale. 
52 Mordentele lui Tartini nu trebuie confundate cu trilul mordent al lui Tosi, trilul acestuia din urmă 

fiind un tril de un singur tip. În același mod, ulterior, Agricola va face și el o remarcă, faptul că 

Pralltriller nu poate fi tratat ca mordent superior, deoarece, în limba germană, denumirea de mordent – 

Pralltriller – desemnează numai mordentul inferior. 
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stângi, fapt ce va facilita în mod expres controlul la diferențierea vitezei. Se foloseau 

astfel viteze rapide, lente sau accelerate – în cazul unei singure note. 

Trebuie reamintit că, în muzica barocă, vibrato-ul era un ornament care se 

aplica ocazional, nefiind privit ca un mijloc de expresie. Filosofia acestui ornament 

la Tartini a fost aceea că, la origine, vibrato-ul este un efect care trebuie să imite 

mișcările undelor în aer, acele unde sonore emise de clavecin, clopote sau al corzilor 

libere care vibrează în mod natural, deci, clasifică vibrato-ul mai degrabă ca o 

prelungire ornamentată a sunetului, mai puțin cu scopul de a expresiviza melodia. El 

nu considera utilă folosirea vibrato-ului pe jumătăți de timp sau a valorilor scurte, 

dar, în scopul cantabilizării melodice, îl recomanda la notele din pasajele de expresie, 

sau, folosirea în cazul valorilor lungi, în pasajele melodice, în cazul valorilor egale 

ca durată și înălțime, ori pe note lungi. 

În prefața la ediția Moeck a traducerii sale, Erwin Jacobi afirmă: 

,,Oricine a auzit muzica italiană pentru corzi din perioada Barocă, în special 

mișcările lente, care se interpretau fără excesul de vibrato permanent, poate 

spune că gustul estetic s-a schimbat între timp mai puțin decât ar fi trebuit să 

presupunem; performanța stilistică a credinței rămâne în continuare o parte 

inseparabilă a adevăratei arte”.53 

 

Ornamentele compuse 

Cea de-a doua parte a tratatului se referă la modurile de construcție a 

grupurilor ornamentale – care pot fi naturale și artificiale. Muzicianul nu va indica 

însă locurile unde trebuiesc folosite acestea, ci doar modul de plasare a grupurilor 

ornamentale. Nu reiese clar nici modul de construcție al acestora, mai degrabă 

Tartini lăsând la imaginația interpretului acest aspect. 

 Conform cu gusturile naturale54, în parcursul unei linii melodice de bas, 

anumite momente cadențiale se pretează la ornamente, de exemplu, atunci când 

melodia se oprește complet, sau în cazul când aceasta este statică. Tartini chiar 

încearcă o paralelă între aceste „zone cadențiale” și punctuația din literatură. 

Formulele cadențiale sunt date în prealabil, dar ornamentele compuse se pot 

concepe în combinații naturale, deoarece formulele de bază sunt simple și puține la 

număr. În contrast, grupările ornamentice rezultate vor fi foarte numeroase, iar 

recomandarea lui este aceea că un compozitor ar trebui să cunoască și să parcurgă 

toate permutările generate, însă regula guvernării lor rămâne bunul gust.  

 

Cadențele 

Cadențele naturale sunt acele momente de expresie în care melodia se 

oprește pe o cadență armonică, considerată ca fiind cea artificială, reprezentată de un 

                                                           
53 Erwin Jacobi, prefața la ediția Moeck a traducerii Traite des agréments de la musique, Giuseppe 

Tartini,  Erwin Jacobi, Celle: Hermann Moeck Verlag, 1961. 
54 Naturalul lui Tartini nu trebuie întotdeauna asociat ideilor lui Voltaire, Rousseau și ideilor 

raționamentului- umanist, ci cu ceva mai concret și literal; adică cântecul natural ornamentat al 

oamenilor cu care s-a asociat pe măsură ce a crescut în Pirano pe coasta Istriei. 
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semn de coroană deasupra notei, în general în tonalitatea dominantei. Aici, 

interpretul își desfășoară improvizația fără a avea o limită exactă de timp. Aceaste 

cadențe, gândite liber, reprezintă practic esența spiritului epocii. Cu toate acestea, 

trebuie specificat că libertățile melodice sau desfășurările tehnice erau mult mai 

limitate în perioada barocă – prin comparație cu vremurile ulterioare. Odată cu 

trecerea timpului, compozitorii au dat din ce în ce mai multe instrucțiuni explicite la 

execuțiile acestora, iar interpreții au avut tendința de a se axa mai mult pe partea 

improvizatorie tehnică a cadenței. 

Tartini va prezenta nouăzeci dintre cele mai simple exemple ale acestora, 

avertizând  evitarea paralelismului cvintelor și al octavelor. Numeroasele exemple 

ce urmează se succed cu o complexitate din ce în ce mai mare. Prezentate pentru 

uzul în tonalitățile majore, exemplele pot fi utilizate și în cazul celor minore. Tartini 

va afirma însă că nu vor suna la fel de bine, din cauza specificului modului minor. 

Tratatul Regole..., o lucrare scrisă de către elevii săi,  păstrând indicațiie 

maestrului, este prima lucrare pedagogică exclusiv pentru a detalia motivul și 

aplicațiile de ornamentare, oferind informații continuate în nici o altă carte a 

perioadei. El cuprinde, după cum am menționat mai devreme, pe lângă manuscrisul 

propriu-zis al lui Tartini și o introducere care face referire la modul de abordare 

tartinian al melodicii, amintind de cele două stiluri, cantabile și suonabile, precum și 

un final referitor la modul de gândire și de abordare tartinian al cadențelor. 

Lucrarea se situează printre contribuțiile cele mai remarcabile din prima 

parte a secolului al XVIII-lea, alături de cele ale lui C.Ph.E. Bach, Quantz, Agricola, 

Tosi și Leopold Mozart. Circulând printre muzicieni, cu siguranță el era cunoscut 

începând cu anul 1750, iar Leopold Mozart îl va folosi doar șase ani mai târziu, în 

1756. Tratatul de ornamentică tartinian însă ar fi putut fi scris oricând între anul 

1728, (anul în care Tartini și-a înființat școala) și cca. 1756 (când se naște W.A. 

Mozart). Leopold Mozart a folosit din acest tratat multe idei și exemple, specifice 

ornamentației lui Tartini (în special trilul și vibrato-ul), însă concentrându-se la 

transmiterea informațiilor, austriacul a omis recunoașterea, cu excepția citatului din 

tratatul său unde menționează că „un mare maestru italian îi învață pe elevi…”55, 

făcând referire la Giusseppe Tartini și la indicațiile acestuia referitoare la trilul 

augmentat56. Întâlnim în lucrările pentru vioară timpurii ale lui Wolfgang Amadeus 

Mozart influențe ale stilului galant tartinian, datorate probabil și prin prisma 

ornamentației tartiniene preluată din tratatul lui Leopold.  

Importanța acestui tratat astăzi este majoră, dacă ne referim la stilistica 

interpreților actuali, care ar trebui să țină cont de toate informațiile muzicale 

actualizate, iar această întoarcere la intențiile originare ale compozitorilor este astăzi 

necesară pentru redarea cât mai exactă a stilisticii muzicale baroce. 

55 Idem 23. 
56 Leopold Mozart, Versuch einer grundlichen Violinschule, anul 1756, tradus și editat de Edith 

Knocker sub numele de Tratat despre principiile fundamentale ale cântatului la vioară, Londra: Oxford 

University Press, 1948. 
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3.5.2. Tratatul de muzică în conformitate cu adevărata Știință a Armoniei, an 1754   

Principiile muzicale ale Armoniei cuprinse în genul diatonic, an 1767 

 

Dovedindu-se un adevărat mediator între artă și știință, Tartini a fost 

interesat de acustică și armonie, fiind un interpret cu o mare înclinație teoretică. 

Muzicianul va studia il terzo suono – primul sunet rezonatoriu, rezultat din vibrația 

dublelor la corzi, și care este perceput când notele dublelor corzi sunt intonate 

perfect. Violonistul este creditat astăzi și cu descoperirea altor sunete combinatorii 

și a diferențierilor dintre ele, aceste aspecte generând astfel primele baze ale studiului 

fenomenului muzical din punct de vedere acustic. El are o utilitate deosebită pentru 

instrumentele cu corzi. Descoperirile sale sunt publicate într-un tratat – Tratatato di 

musica secundo la vera scienza dell'armonia (Padova, 1754). Tratatul a avut ecou în 

rândul specialiștilor și imediat a fost comentat de Rameau sau Euler. Tartini a fost 

foarte receptiv la critica contemporanilor asupra acestei lucrări științifice. Posibil 

gândit ca o replică, în 1767 apare Principiile muzicale ale Armoniei cuprinse în genul 

diatonic, unde pare că își însușește din criticile vremii, în special în domeniul 

calculului matematic. Descoperirile lui Tartini sunt azi analizate prin coroborarea 

acestora cu concluziile cercetărilor de actualitate în domeniul acusticii și adaptate 

teoriei și performanțelor tehnice ale instrumentelor muzicale de astăzi. Aspectele 

urmărite de Tartini în cadrul acestor lucrări vizează două direcții, și anume, analiza 

sunetului combinator și proiecția sa matematică. 

 

Considerații asupra sunetului rezonatoriu 

Primele investigații ale fenomenului acustic al sunetelor combinatorii 

datează din anul 1714, atunci când Tartini a observat că două sunete muzicale cântate 

simultan, indiferent de tipul de instrumente de corzi, vor genera un sunet 

suplimentar, pe care el l-a denumit „il terzo suono”. Tartini susține că acesta poate 

fi dovedit ca existență fizică: „Este sigur din punct de vedere fizic că, atunci când 

două sunete multiple sunt redate tare și într-un mod continuu, [...] se poate auzi un 

al treilea sunet, simultan și diferit de cele două sunete date”57. 

Mai târziu, această teorie a început să fie studiată de muzicologi, de 

constructori de instrumente, de acusticieni sau fiziologi. Luând în considerare 

evoluția științei acusticii, odată cu publicarea lucrărilor lui Molineux în anul 1827, și a 

lui Gustav Hällström58 în 1832, această ipoteză a fost confirmată prin diverse metode.  

                                                           
57 Tartini, 1767, p. 5. 
58 Gustaf Gabriel Hällström, 1775 -1844, naturalist finlandez, profesor universitar și preot. A studiat și 

a predat matematică, meteorologie și fizică la Academia din Turku și la Universitatea din Helsinki. 
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Termenul de „sunet combinatoriu” a fost introdus pentru prima oară de 

Gerhard Vieth59, în anul 180560. Ulterior, în 1856, a apărut și denumirea de „ton de 

diferență”, care a fost introdus de Hermann von Helmholtz61. Astăzi, fenomenul 

poartă diverse denumiri, precum: al  treilea sunet, sunetul armonic grav (sau sunetele 

armonice grave), armonicul grav, sunetul rezultant, sau, uneori, „al treilea sunet al 

lui Tartini”, „sunetul lui Tartini” sau „sunetul combinatoriu”. Datorită complexității 

sale, subiectul rămâne și astăzi o temă destul de controversată, în principal datorită 

modului de percepție al acestuia, mod ce poate viza o  natură  subiectivă sau obiectivă 

a acestor sunete de combinație. Sunetele combinatorii sunt în continuare și astăzi un 

domeniu de cercetare provocator, sub aspectele lor fizice și psihologice. Interacțiunile 

dintre capacitățile, senzația, concentrarea și conștiința auzului individual transformă 

cercetarea despre sunetele combinatorii într-o procedeu complex.  

Tonurile combinate se pot analiza astăzi ca fiind provenite din diferite surse 

generate: fie dintr-un instrument, practic semnal sonor extra-auricular, studiat ca 

fenomen fizic de A. Lohri, Carral sau A.F. Chatziioannou, fie proiectate direct în 

sistemul auditiv uman, auricular, ca rezultat intern, și deci, ca fenomen neuronal, 

numit sunet virtual, termen provenit din limba engleză: virtual pitch. Sunetul virtual 

poate fi, de asemenea, inclus în categoria sunetelor combinate și este un subiect ce 

constituie obiectul cercetării unor savanți ca Gunter Hesse, în 1972, Johannes 

Terhardt, în 1981, sau mai actualii W.A. Sethares, în 2005, și Olajide Benson, în 

2006. De asemenea, în același mod, (virtual) pot fi construite chiar serii de sunete 

combinatorii. În consecință, aceste sunete combinatorii, sau altfel denumite tonurile 

de asociere, nu sunt emise aleatoriu, iar frecvențele acestora se pot identifica; în 

multe cazuri, chiar și sunetele virtuale coincid cu notele cântate.  

Investigațiile recente arată că cel mai mic sunet combinatoriu generat de 

intervalele muzicale este mai audibil decât ar presupune teoria mecanismului neliniar 

din urechea internă. De fapt, în sistemul de intonație pură, absolută, acest sunet, 

denumit și sunetul virtual, coincide cu sunetul rezidual, în traducerea engleză – pas 

pitch virtual sau pitch periodicity, și care este un sunet generat de mecanismul 

neuronal de detectare a sunetelor. Acusticianul William A. Sethares va susține că 

una dintre caracteristicile centrale ale sistemului auditiv uman este că încearcă să 

găsească cel mai apropiat model armonic în momentul când percepe o multitudine 

de sunete redate simultan. Pe baza informațiilor actuale din domeniul acustic, s-a 

constatat că în situațiile  în care percepția sunetului combinator este extrem de slabă, 

il terzo suono observat de Tartini se poate identifica și cu sunetul virtual, însă nu 

neapărat cu sunetul combinatoriu generat de mecanismul de producere al vibrațiilor. 

59 Gerhard Ulrich Anton Vieth, 1763-1836,  profesor german, a implementat reformele didactice 

modelate de Iluminism și a pledat pentru importanța educației fizice. Lucrarea sa cea mai importantă este 

seria de trei volume Experimentul unei Enciclopedii a exercițiilor fizice, ultimul publicat în anul 1818.  

60 ,,Despre sunetul combinatoriu”, studiu scris în colaborare cu doi fizicieni englezi, Th. Young și J. 

Gough,  publicat în broșura Analele fizicii, nr. 21, an 1805, pp. 265-314. 

61 Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz, 1821-1894, medic și fizician german, Cu privire la 

senzațiile sunetului ca bază fiziologică pentru teoria muzicii, ediția a IV-a, publicat de Longmans, 

Green, an 1912,  p. 518. 
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Această ipoteză ne-ar oferi și mai multe motive să admirăm intuiția lui Tartini: 

viziunea sa asupra unui proces neuronal complex care generează sunetul virtual, 

acesta afirmând că sistemul armonic se rezolvă prin unitate, adică în principiul său. 

Un alt experiment – de data aceasta, de natură practică – al lui Tartini va fi 

utilizarea sunetului combinatoriu ca bas armonic. El a observat că în interpretarea la 

vioară acest al treilea sunet poate acționa chiar ca un bas armonic. În tratat, Tartini 

explică că sunt cazuri unde sunetul rezonatoriu poate substitui basul armonic al 

intervalelor date, iar introducerea altui bas scris ar crea un paralelism între acestea. 

Tartini a experimentat acest lucru în lucrările sale de vioară solo, denumite Piccole 

sonate. Există chiar și în ciclul de 36 sonate manuscris lucrări care se pretează acestei 

metode. Aceste sonate piccole sunt gândite astfel încât să nu aibă nevoie de 

acompaniament, așa cum a remarcat Tartini într-o scrisoare adresată contelui 

Algarotti: „Sonatele mele mici, care ți-au fost trimise, sunt notate cu o parte a 

basului de dragul convenției... le cânt fără bas, și aceasta este adevărata mea 

intenție”.  În disertația sa din 1767, Tartini afirmă că acest principiu se aplică doar 

în cazul gamelor majore diatonice și nu pentru gamele minore. El va demonstra astfel 

că utilizarea „sunetului combinatoriu” a condus la o înțelegere mai profundă a teoriei 

muzicii și la o mai mare aptitudine în cântatul la vioară: „Când îmi cântă vioara pe 

două corzi, pot să înțeleg fizic forma intervalului: cel de-al treilea sunet care trebuie 

să rezulte este semnalul său fizic și dovada. Prin urmare, am pentru mine și pentru 

elevii mei beneficiul unei intonații fiabile și beneficiul utilizării efective a gamei 

menționate mai sus, cu proporțiile sale precise”. Tartini va susține că, atunci când 

ascultă sunetul combinatoriu, oricine care are ureche muzicală ar putea corecta 

intervalele gamei diatonice. 

 

Formulele aritmentice tartiniene ale celui de-al treilea sunet  

Giuseppe Tartini este printre primii muzicieni care va admite că „il terzo 

suono” și sunetele sale generatoare sunt legate de principiul matematic al 

proporțiilor. În discursul său din De Principi 'dell'Armonia contenuta nel Diatonico 

Genere, scris în anul 1767, Tartini va folosi o formulă pentru  calculul matematic al 

sunetului combinatoriu: ea se obține prin înmulțirea celor două numere prime, iar 

rezultatul obținut va corespunde celui mai mic multiplu comun al acestora. Această 

echivalență a formulei din 1767 a lui Tartini, precum și analiza celui mai mare 

divizor comun al frecvențelor este mai bine explicată în lucrările lui P. Barbieri, 

publicate în 1992, pp. 227 și 1994, pp. 340-34162. 

Ca exemplificări, Tartini va aplica formula asupra câtorva intervale muzicale 

simple, printre altele, la sexta mare, definită la raportul 5: 3. El va fixa chiar și proporțiile 

lungimilor corzii cu ajutorul aceleiași formule. Pentru exemplul dat, în cazul sextei mari, 

divizorul comun al numerelor 3 și 5 este 1. În cazul utilizării rapoartelor de frecvență, 

sunetul combinatoriu nu va fi obținut prin înmulțire, ci prin cel mai mare divizor comun 

al celor două numere.  

                                                           
62 Barbieri Patrizio, Tartini, il tempo e le Opere, Societa editrice il Mulino, Bologna, an 1994, pag. 220 și 227.    
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Imagine preluată din Tratat63 

stânga – sexta mare și sunetul combinatoriu exprimate in raport de frecvențe64.        

mijloc – sexta mare și sunetul combinatoriu exprimate în raporturi de lungimi de 

coardă, cf.   formulei lui Tartini din 1767. 

dreapta –  sexta mare și il terzo suono exprimate în numere, cf. formulei lui Tartini 

din 1767. 

Astăzi, acest calcul al „primului sunet diferențial” se face după formula f1-

f2, unde f1>f2. Aplicând formula în cazul sextei mari tartiniene ar rezulta: 5 – 3 = 2, 

deci, acesta ar fi numărul considerat identic cu cel al lui „il terzo suono” al lui Tartini. 

În Tratatul său din 1754, în pag. 18-19, Tartini a determinat lungimea celui 

de-al treilea sunet ca având ½ din lungimea de coardă, unde unitatea armonică este 

reprezentată de întreaga lungime a corzii. Aplicând rapoartele de frecvență, această 

lungime de ½ ar corespunde numărului 2. Însă în  Dissertazione din 1767, Tartini va 

renunța la această idee. Aceasta poate fi considerată o corecție determinată de 

apariția Esame del Trattato di Giuseppe Tartini, al lui Leonhard Euler, din anul 1756, 

unde Euler va determina că două sunete, exprimate prin numere, produc un sunet 

combinatoriu care va fi calculat prin adunarea celor două; în general, două sunete, 

exprimate prin orice numere, produc sunetul combinatoriu, care va fi definit prin 

numărul 1, sau printr-un divizor comun al celor două65. 

Cea de-a doua lucrare a lui Tartini dezvăluie o preocupare deosebită față de 

noțiunile lui Euler, făcând deseori trimiteri: „Exponentul lui Euler, coincidența 

vibrațiilor și al treilea sunet au același rezultat”, sau: „Al treilea sunet [...] este 

întotdeauna în concordanță cu unitatea numerologică a seriei armonice”66. În ceea 

ce privește rapoartele formate din numere prime, cum  ar fi 1, 1/3, 1/5, 1/7, pentru 

fiecare combinație de două sunete, cel de-al treilea sunet combinatoriu ar corespunde 

întotdeauna numărului 1. Diferențele dintre calculele lui Tartini și cele ale lui Euler 

constau în faptul că formula tartiniană67 este limitată la intervalele de tip n: (n + 1) 

63 Toate imaginile prezentate aparțin lui Tartini, fiind preluate din tratatele acestuia. 
64 Leopold Mozart are, de asemenea, o întreagă secțiune a acestor sunete combinatorii în lucrarea sa, 

dar ambii muzicieni au le-au încadrat în octava greșită, iar sexta mică este calculată greșit de ambii 

muzicieni. Herman Helmholtz, o autoritate germană privind acustica, de profesie medic și profesor de 

fiziologie, a explicat acest fenomen, formulând-o corect în Sensations of Tone, scris în anul 1862. 
65 Leonhard Euler, Esame del Trattato di Giuseppe Tartini, Padova, Archivio Musicale della Cappella 

Antoniana, Dna D. VI. 1894, cc. 16a-e, datată din 1756. 
66 Cf. Tartini 1767, pag 8 și pag 13. 
67 Cf. Tartini 1767, pag. 11, 12f și 40, 
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și n: (n + 2), în timp ce calculul eulerian confirmă că formula este valabilă pentru 

două sunete care pot fi exprimate prin orice număr. Tartini argumentează că formula 

sa nu poate fi aplicată în anumite cazuri, ca cele de tipul rapoartelor de  4/7 sau 5/ 8, 

deoarece în opinia sa „nu toate intervalele pot fi rezolvate în cadrul unității lor 

armonice”68.  Ca o remarcă, Tartini nu va comenta însă sunetul rezonatoriu rezultat 

din intervalul septimei. 

Raporturile matematice folosite de el sunt notate cu 1/1 – prima, 8/9 – 

secunda mare, 4/5 – terța mare, 3/4 – cvarta, 2/3 – cvinta, 3/5 – sexta mare, 8/15 – 

septima mare, 1/2 – octava. Aceste intervale sunt cele prezente în gama diatonică 

majoră. Vom observa că există nespecificări  în cazul intervalelor  mici69, adică a 

celor prezente în modul minor diatonic. Nu avem prea multe dovezi nici în cazul 

intervalelor ce depășesc cadrul octavei. Formula aritmetică tartinienă este  

neaplicabilă și în cazul intervalelor din gama cromatică, adică a celor cromatice. 

Rămân însă multe controverse în ceea ce privește generalizarea formulei 

tartiniene. Nici în Tratat (1754), nici în Dissertazione (1767) Tartini nu a specificat 

în mod clar în ce situații ar putea fi folosită formula sa. Rapoartele de frecvență mai 

complexe ale sunetelor combinatorii nu sunt tratate în mod explicit de Tartini și au 

rămas nedeterminate. De asemenea, pentru toate intervalele cu rapoarte epimorice, 

cele cu numere prime, tonul diferenței f1-f2 este egal cu numărul 1. Prin urmare, 

acest raport rămâne în concordanță cu formula lui Tartini, așa cum a fost propusă în 

Dissertazione din 1767. În contrast, alte rapoarte, cum ar fi cele de tipul 45/32, 8/5, 

9/5 și 15/8 conduc la rezultate sonore diferite. Această discrepanță oferă pentru 

specialiști o oportunitate excelentă de a examina și de a relua formulele de calcul, 

precum și validarea acestora în practica muzicală. 

Integrarea sunetului combinatoriu în spectrul sonor este o problematică 

atinsă de compozitor, acesta analizând acest aspect atât tehnic, cât și prin prismă 

filosofică. Conform aplecării artiștilor baroci către valorile antichității, unele dintre 

reflecțiile lui Tartini par să fie în conformitate cu principiul bine cunoscut al lui 

Platon de „unitate în cadrul multiplicității”, principiu analizat în Dialogul Philebos70. 

În sistemul său muzical, Tartini face trimitere la principiul lui Platon; în termeni 

muzicali, el s-ar traduce ca multiplicitatea simultană a sunetelor muzicale aranjate în 

proporții armonice, de tipul 1, 1/2, 1/3, 1/4 etc., sunete simultane care pot fi percepute 

ca o singură entitate sonoră. Acest principiu poate fi proiectat asupra fenomenului 

acustic al celui de-al treilea sunet. 

                                                           
68 Cf. Tartini 1767, pag.40 și pag. 44. 
69 Raporturile frecvențelor intervalelor din cadrul octavei sunt astăzi scrise inversat:  2/1 –  Octavă,  3/2 

–  Cvintă perfectă, 4/3 – Cvartă perfectă, 5/3 – Sexta mare, 5/4 – Terța mare, 6/5 – Terța mică, 8/5 –  Sexta 

mică, 9/5 – Septima mică,   9/8, sau 10/9 – Secunda mare, 15/8 – Septima mare, 16/15 – Secunda mică. 
70 Problema generală a unității și a multiplicității este dezbătută prin prisma relației dintre unitate 

și pluralitate, una dintre temele principale ale filosofiei platonice. Dezbaterea analizează cum este 

posibil ca poftele sau perspectivele să fie diferite, pe de o parte, dar, pe de altă parte, să formeze 

o unitate care să justifice conceptul comun. Nu este vorba despre fenomenele individuale concrete, 

a căror multiplicitate evidentă este trivială, ci a generalului care le stă la bază, adică a unor 

concepte de bază  precum „ființa umană”, „frumusețea” sau „binele”.  
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Giuseppe Tartini nota: „Corzile vibratoare revin la unitatea oscilațiilor lor, 

deoarece sunt în progresie armonică. Astfel, sistemul armonic reduce diversitatea 

la aceeași multiplicitate cu unitatea. Prin urmare, unitatea considerată este 

indisolubilă de sistemul armonic în toate privințele; de fapt, sistemul armonic se 

rezolvă în unitate, în principiu. Consecința este în întregime legitimă, deoarece este 

fizică; și este total independentă de om, de judecata sa”71. 

Cercetările actuale asupra percepției sunetului nu contravin cu nimic ideilor 

lui Tartini. Cu toate acestea, pot fi determinate unele aspecte de tip fiziologic în 

cazurile unde volumul de sunet sau caracterul ambivalent al seriei armonice devin 

audibile. Seria armonică este formată din toate componentele de sunet ale rezonanței 

naturale și care provin de la un șir de vibrații ideale, rezonatorii. În ceea ce privește 

percepția sunetului, problema este mult mai complicată. În analiza auzului, sunetul 

arată fie aspecte ale „unității”, unde auzul uman percepe un sunet complex, format 

din mai multe sunete parțiale și receptat ca un singur tot. Sistemul auditiv detectează 

perioada fundamentală a tuturor componentelor de sunet prezente. În acest proces, 

ascultarea holistică domină. În cealălalt tip de percepție sonoră, cum ar fi ascultările 

analitice, creierul nostru pune accentul pe o anumită componentă spectrală a 

sunetului – spectrul armonic – și putem percepe primele armonice ale sunetului; 

acest tip reprezintă aspecte ale „multiplicității” sunetului. Acestea au fost analizate 

și mai recent, în anul 2005, de W. Sethares72. 

O altă caracteristică a seriei armonice mai poate fi amintită:  orice sunet 

devine mai distinct atunci când sunt adăugate mai multe armonice de aceeași 

frecvență, sau, dimpotrivă, mai difuz, atunci când ele sunt îndepărtate din 

spectru.73. Nici în această situație acest crez tartinian nu este în antagonism. În 

tratatul său din 1754, Tartini dă o explicație proprie acestui context: „Atunci 

când o serie de țevi de orgi este aranjată în funcție de sunete, în proporție 

armonică, și atunci când pedala de picior este apăsată astfel încât toate 

conductele sunt cântate împreună, se aude doar cel mai grav sunet, adică 

sunetul DO. Astfel, în acest fenomen, diversitatea este redusă la același și 

multiplicitatea față de unitate, ca rezultat al puterii seriei armonice”74.  

Acest principiu pare să guverneze întregul sistem muzical al lui Tartini și, 

cu siguranță, se poate face trimitere la sunetul combinatoriu care poate fi interpretat 

ca o unitate în cadrul multiplicității, multiciplitate reprezentată de spectrul armonic 

rezultat ca suprapunere a celor două note redate. Cunoștințele de astăzi din domeniul 

fiziologiei și neurologiei demonstrază științific ideile avangardiste ale lui Tartini. 

Principiul platonic al unității în cadrul multiplicității aplicat asupra sunetului 

muzical pare să fie argumentat de înclinațiile lui Tartini asupra percepției sunetului 

și, în special, asupra timbrului sonor. 

71 Cf. Tartini, an 1754, p. 13. 
72 Sethares, William A. – Acordaj, Timbru, Spectru, Gamă – ediția a doua, Londra: Springe, an 2005. 
73 Acest aspect este analizat de Plomp 1976, p. 113 și  Hesse 1972, p. 28 și  99-100. 
74 Cf. Tartini, an 1754, p. 12. 
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Importanța sunetului combinatoriu în realizarea unui sistem de intonație just 

la instrumentele cu coarde netemperate poate fi privită astăzi ca o consecință a 

cercetărilor lui Tartini. Una din teoriile lui Tartini este aceea că toate intervalele 

gamei diatonice pot fi intonate cu mare precizie la instrumentele de corzi cu ajutorul 

sunetului combinatoriu, pentru realizarea intonării perfecte a unei game. Tartini 

propune următorul experiment pe o gamă cu tonică la sunetul LA:  

Se va selecta coarda LA liberă, tonica, și sunetul de referință. 

Pentru intervalul de primă se vor cânta corzile RE și LA împreună și, prin 

alunecarea celui de-al doilea deget de-a lungul corzii RE, se va fixa unisonul lui La, 

pe coarda RE. Când intervalul este stabil ca intonație (sunet complet, egal și fără 

bătăi), se obține tonica gamei.  

Pentru secundă se va continua cu următoarea notă, SI, prin mișcarea 

lentă a degetului în sus, la un ton distanță mai sus, atenția fiind îndreptată la 

sunetul combinatoriu rezultat. Pentru acest interval, „ il terzo suono” ar trebui 

să apară în raportul armonic de 1: 8, la trei octave inferioare sub tonica LA. 

Dacă „al treilea sunet” nu este perceptibil sau este slab ca volum, deoarece la 

acest tip de interval sunetul combinatoriu este adesea foarte greu de perceput, 

trebuie îndreptată asupra altor sunete, de asociere care apar  (a se vedea 

observațiile de mai jos). De remarcat că al treilea sunet răspunde mult mai 

repede la modificările de arcuș decât la micile modificări ale degetului stângii, 

aduse notei în sine. Atunci când cel de-al treilea sunet este perceput în mod 

distinct, raportul exact a fost realizat.  

Pentru terța mare, sunetul combinatoriu se găsește în raportul armonic de  

1:4, inferior tonicii. 

 În același mod se poate continua pentru a obține toate intervalele, până la 

octavă. În tratat, avem un exemplu în care este sugerată și maniera de arcuș adecvată 

pentru mâna dreaptă, trăsătura de tip legato. 

Gama diatonică cu tonica pe LA și  sunetele combinatorii rezultate. 
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Observațiile maestrului sunt următoarele: 

 „Se pot auzi și alte sunete combinatorii, care aparțin seriei armonice 

rezonatorii a intervalului respectiv. De asemenea, ele se pot folosi, în același mod, 

ca și în cazul sunetului combinatoriu pentru corecția intonațională a intervalului; 

Asigurați-vă că toate cele patru corzi sunt perfect acordate. Corzile care nu 

sunt tensionate suficient pot, de asemenea, influența intonația sau sunetul. Acestea 

pot fi excitate datorită frecvențelor lor de rezonanță; 

Această metodă poate fi utilizată și pe alte instrumente de corzi, de exemplu, 

viola sau violoncelul. Cunoștințele de astăzi despre sunetele combinatorii sugerează 

că, atunci când cânți simultan două corzi, în special cu ajutorul aparaturilor 

moderne, se pot detecta mai multe  sunete armonice. 

Orice interval poate produce un sunet combinatoriu, dar numai cele care se 

încadrează în raporturile matematice exacte pot genera un sunet combinatoriu 

cunoscut sau distinct, în timp ce rapoartele iraționale generează un «al treilea 

sunet» necunoscut sau nedetectabil ca frecvență”75. 

Această gamă obținută este gama diatonică majoră; este gama care este în 

armonie cu mediul înconjurător, fiind parte integrantă a naturii. Ca un alt omagiu 

adus anticilor, Tartini consideră că gama diatonică este o descoperire atribuită 

omului de știință grec Ptolemeu76. Tartini o notează în tratat după cum urmează: 

Gama diatonică în notația lui Giuseppe Tartini. 

Sunt redate funcțiile tonale fundamentale: tonica, dominanta si 

subdominanta, iar pe portativul de mai jos avem gama construită. Numerele 

prezentate sub sunete semnifică lungimile segmentelor de coardă. Gama reprezentată 

este de fapt gama majoră diatonică, utilizată de compozitorii marii școli muzicale 

italiene. Tartini susține în mod explicit că gama majoră diatonică nu este o 

75 Cf. Tartini 1754, p. 16-17. 
76 Claudius Ptolemaeus, sau Ptolemeu, cca. 100-cca. 170,  matematician, astronom, geograf și astrolog 

care trăiește în Alexandria din Egiptul roman. El va scrie câteva tratate științifice, importante pentru 

știința bizantină, islamică și vest-europeană. Cele mai importante sunt  tratatul astronomic, Almagest, 

sau Tratatul Matematic, un tratat astronomic, Geografia – tratat geografic și Apotelesmatika sau 

Tetrabiblos, tratat astrologic. Se pare însă că primul care a studiat raporturile matematice în cadrul 

rezonanței naturale a fost Pitagora, cca. 580-cca. 495 î.Hr, filosof și matematician grec, întemeietorul 

sistemului pitagoreic, sistem de gândire care punea la baza întregii realități teoria numerelor și a armoniei. 
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construcție artificială, ci este originară din natură77. Ea se formează în mod natural 

în jurul celor trei funcții tonale majore.  

Alt exemplu de gamă diatonică, de această dată în intervale duble, cu 

sunetele combinatorii rezultate, aflate sub notele redate, este propus de Tartini în 

disertația din 1767. Percepția auditivă a acestor sunete combinatorii va depinde de 

calitatea sunetului și de factorii psihologici și fiziologici ai ascultătorului.  

Gama diatonică în intervale armonice a lui Tartini 

Prin adăugarea unor semitonuri la gama diatonică a lui Tartini putem obține 

gama cromatică, cunoscută și ca gama cromatică armonică sau gama lui Paganini78. 

Intervalele acestei game cromatice pot fi măsurate în același mod ca și cele ale gamei 

diatonice sintetice. Pentru rapoartele 15:16, 32:45 sau 8:15 poate fi rezonabil să le 

comparăm și cu alte tonuri de referință adecvate care diferă de tonicul A pentru a 

obține sunete combinatorii mai ușor de perceput. Reputatul Philippe Borer79 explică: 

„Raporturile dintre note nu sunt constante. Există patru rapoarte numerice diferite: 

15/16, 128/135, 24/25, 25/27, ceea ce înseamnă că semitonurile sunt de patru 

dimensiuni diferite, deci suntem departe de uniformitatea gamei temperate, și totuși, 

este posibil să le măsuram la vioară folosind metoda lui Tartini. Relația exactă cu 

tonica este stabilită prin controlul sunetului combinatoriu”80. În exemplul lui Borer, 

prezentat în lucrarea sa, al treilea sunet ar corespunde tonului diferenței f1-f2. 

Aceasta este o interpretare posibilă a lui il terzo suono lui Tartini, deși nu este 

întotdeauna în concordanță cu explicațiile sale.  

Dacă comparăm cele două desene muzicale ale gamelor, cel de la pag. 22 cu 

cel de la pag. 23, vom observa că sunetele combinatorii rezultate sunt aceleași, atât 

în cazul construcției melodice a gamei, cât și în cazul construcțiilor armonice. Acest 

77 Cf. Tartini 1767, p. 37. 
78 Gama cromatică a lui Paganini este extensia cromatică a gamei diatonice sintonice a lui Tartini și 

poate fi măsurată pe un instrument de coarde cu mare precizie, cf. Borer,  „Cromatismul ca expresie a 

pasiunii la Paganini”,  susținut la Conferința internațională  Paganini Divo e Comunicatore, Genova, 

an 2007, p. 287. 
79 Philippe Borer, n. 1955, violonist și pedagog elvețian, specialist în creația și stilistica lui Paganini. 
80  Cf. Borer, „Gama cromatică în compozițiile lui Viotti și Paganini, un punct de cotitură în cântatul la 

vioară și în literatura pentru corzi la Nicolò Paganini Diabolus în Musica”, ed. de A. Barizza și F. 

Morabito, Turnhout,  2010, p. 103. 
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sistem de control intonațional se folosește și astăzi și pentru acordajul ansamblurilor 

de corzi, „temperând” cu o comă intervalele mari, mici și chiar și pe cele mărite 

sau micșorate, practic egalizând semitonul diatonic cu cel cromatic – în cazul 

cântatului armonic. 

Astăzi, toți muzicienii, interpreți la instrumente cu coarde, cunosc acest 

principiu tartinian: când două sunete muzicale sunt cântate simultan și realizează un 

raport sonor precis, toate sunetele rezonatorii emise construiesc o serie rezonatorie 

sonoră din care atât notele redate, cât și înălțimile lor, pot fi încorporate matematic. 

Din punct de vedere interpretativ, corectarea intonațională cu ajutorul sunetelor 

combinatorii este foarte importantă la instrumentele netemperate cu corzi, și 

necesară în construcția gamei majore diatonice: deci, în formarea unei intonații 

melodice corecte. 

Tartini poate fi considerat descoperitorul mai multor legi fizice care joacă 

un rol important în percepția, teoria și în interpretarea muzicală. Cunoașterea 

acestor legi fizice permite violoniștilor să obțină un control mai mare asupra 

sistemelor de intonație și de acordaj.81 Școlile de vioară influențate de idelie lui 

Tartini sunt școli conduse de muzicieni celebri, precum Leopold Mozart,  Baillot, 

Joachim și Moser. Și alți dascăli ai școlilor de vioară, mai puțin celebri, cum ar 

fi Hermann Schröder sau Joseph Bloch, au menționat gama diatonică și sunetul 

combinatoriu ca mijloace de a obține o intonație sigură. Ei au dat instrucțiuni și 

exerciții create care vizează integrarea cunoștințelor teoretice în interpretările 

muzicale. Astăzi, din cauza utilizării predominante a sistemului de intonație 

temperat, reflectarea despre adevărata natură a intonației, cea  netemperată, a 

devenit ceva mai puțin utilizată. 

3.6. Tartini și creația sa pentru vioară 

SONATELE 

Editările tipărite ale sonatelor lui G. Tartini antume recunoscute până astăzi 

reprezintă șapte opusuri, în afară de primul opus și de opus VII, care au două ediții 

și le vom trece sumar în revistă: 

Op. I. WITVOGEL, an 1732. „VI Sonate a Violino e Violone o Cembalo del 

signor Giuseppe Tartini di Padova, opera prima”. Imprime aux Depens de Gerhard 

Fredrik Wogel, Chez lequel on les trouve, a Amsterdam, nr de ediție 18. Cuprinde 

sonatele B7, a9, h5, g9, A3 și B8. 

Op. I. LE CENE, an 1734. „Sonate a Violino e violoncello o cembalo 

dedicate a Sua Eccelenza il Signor Girolamo Ascanio Giustiniani da Giuseppe Tartini, 

opera prima”. Amsterdam. Spesa di Michele Carlo le Cene. nr. de editie 576. Cuprinde 

sonatele A14, F9, C11, G17, D12, D6, c2, A15, g10, e5, și A16 – „Pastorala”. 

81 Cartea Die Intonation des Geigers, în traducere Intonația violonistului, scrisă de Jutta Stüber și publicată în 

1989, oferă un amplu studiu amplu asupra  literaturii muzicale publicate pe  tema intonației la vioară. 
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Op. II. LE CENE, an 1743. „VI Sonate a violino e violoncello o cembalo, opera 

seconda di Giuseppe Tartini di Padoa, a Amsterdam, Spesa di Michele Carlo le Cene. nr 

de ediție 594. Cuprinde sonatele g4, A5, d4, e7, F5 și E6. 

Op. III. CLETON, an 1745. „Sonate a violino e basso dedicate al S. 

Guglielmo Fegeri di Giuseppe Tartini, opera seconda. Antonius Cleton Seul: Pomae 

Superiorum permissu. Lucrare datată „Padova, il 30 Giugno 1745”. Conține sonatele 

D13, G18, A17, h6, a10, C12, g11, D14, B9, F8, e8 și G19. 

Op. IV. an 1747. „Sonates a violon seul avec la Basse Continue.Composees 

par M. Giuseppe Tartini di Padoa dediees a Monsieur Pagin” oeuvre IV. Se vend a 

Paris, Chez M. Le Clerc,rue du Roule a la Croix d’or. [...] M Bonnetier attenant le 

Palais Royal. Avec privilège du Roy. Gravé par L. Hue. Conține sonatele E3, G20, 

B10, A3, D15 și  e5. 

Op.V. an cca. 1748. „Sonates a violon seul [...] oevre V, ediția are aceeași 

copertă ca și ediția precedentă și conține sonatele a11, B11, A18, G21, F10 și B12. 

Op.VI. an cca.1748. „Sei sonate a violino e violoncello o cimbalo di 

Giuseppe Tartini di Padoa”, opera VI. [...] A Paris Ches M. Le Clerc [...] M. Le Clerc 

Marchand [...] M.me Boivin Marchande [...]. Avec le privilege du Roy. Avem 

sonatele G8, A19, D8, A6, B5 și G10. 

Op. VII. an 1748. „Sonate a Violino solo Col Basso da Signore Giuseppe 

Tartini di Padoua”, opera VII. Gravées par Melle Bertin [...] a Paris Chez Madame 

Boivin, [....]Avec privilege du Roy. Aici avem sonatele D11, B7, G9, E4, g3 și F7. 

Op. VII. an cca.1750 – ediția a doua revizuită „Sonate a Violino solo Col 

Basso da Signore Giuseppe Tartini di Padoua”, opera VII. Gravees par Melle Bertin 

[...] a Paris [....] Marchand rue Mercière. Avec le privilege du Roy. Conține primele 

trei sonate din prima ediție D11, B7, și G9, la care se adauga a7, g3 și D10. 

Op. IX an cca. 1760. „Sei Sonate a Violino e Violoncello o Cembalo di 

Giuseppe Tartini di Padoua” opera IX.A Paris, Chez le Clerc Md rue St. Honore pres 

la rue des Prouvaires a Sainte Cecile. Avec le privilege du Roy. Conține sonatele 

Es1, G6, G22, A20, F6 și D16. 

Moștenirea sonatelor tartiniene existente este covârșitoare, atât ca număr de 

sonate, cât și ca surse, și este cu atât mai dificilă o selecție și o ordonare cu cât 

cercetările în vederea editării și autentificării întregii creații camerale tartiniene sunt 

încă în curs și de mare durată. Materialele, scrisorile și manuscrisele rămase de la 

Giuseppe Tartini sunt prezente în aproape 400 de biblioteci de pe teritoriul Italiei, 

Franței, Germaniei, Austriei, Olandei, Marii Britanii și a Statelor Unite. Prin urmare, 

este aproape imposibil de realizat o sinteză legată de viața și creația tartiniană.  

În continuare, voi prezenta o sumară descriere a întregii creații tartiniene 

actuale de sonate pentru vioară recunoscută ca fiind autentică conform Catalogului 

tematic al lui Paul Brainard cu mențiunea că această cercetare rămâne deschisă. 

Catalogarea lui Brainard, datând din 1975, este a treia încercare de acest tip și rămâne 

și astăzi cea mai completă lucrare în acest sens, cu toate că, de atunci, au mai fost 

descoperite și alte sonate ce prezintă caracteristici de sonate tartiniene originale. 
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Criteriile clasificării vizate de Brainard au fost: 

 sonate păstrate în manuscris cu autograful original sau copii făcute

direct sub supravegherea lui Tartini;

 sonate păstrate exclusiv sau în ediții tipărite;

 sonate asupra cărora planează dubii în ceea ce privește

autenticitatea;

 mișcări izolate, nu neapărat de sine stătătoare, dar nici clar atribuite

unora dintre sonatele cu mai multe mișcări.

Catalogarea Brainard are următoarele elemente de identificare: inițiala B. de 

la Brainard, urmată de denumirea tonalității în notație germană și apoi de numărul 

sonatei în tonalitatea respectivă în ordinea aproximativă a anilor în care au fost 

compuse conform cercetărilor lui Brainard. Ordinea în catalog începe cu tonalitatea 

Do major. Astăzi sunt recunoscute un număr de 191 sonate pentru vioară și continuo 

după cum urmează: 14 sonate în Do Major, C1-C14, 5 sonate în do minor, c1-c5, 22 

sonate în Re major, D1-D22, 5 sonate în re minor, d1-d5, O sonată în Mi bemol 

Major, Es1, 7 sonate în Mi Major, E1-E7, 10 sonate în mi minor, e1-e10, 13 sonate 

în Fa major, F1-F13, 33 sonate în Sol Major, G1-G33, 15 sonate în sol minor, g1-

g15,  31 sonate în La major, A1-A3, 13 sonate în la minor, a1-a13, 16 sonate în Si 

bemol Major, B1-B16 și 6 sonate în si minor, h1-h6.       

Datorită sintezei de excepție între lirism și expresie a melodicii sonatelor 

sale, îndrăznesc să afirm că în creația camerală de sonate întâlnim lucrări care sunt 

aproape protoromantice sau sonate cu trimiteri directe către programatismul 

timpuriu. Drept exemple, putem aminti aici Sonata B.A.16 Pastorale din ciclul 

Sonate op1 Le Cene și Sonata în sol minor B.g10 Didona Abbandonata sau Sonata 

B.g5 Trilul diavolului, sonate care, poate datorită chiar premiselor estetice baroce, 

prevestesc un romantism timpuriu. Muzica acestor sonate are multe momente care 

pot părea pline de emoții în sens romantic, dar ele nu ar trebui abordate ca stări 

excesiv-emoționale, ci, mai degrabă, ca o simbioză intelectual-emoțională. 

Deși creația sa de sonate nu poate fi disociată în mod explicit de sonate 

pentru vioară solo, întâlnim o scrisoare a sa către compatriotul său, Francesco 

Algarotti, scrisoare datată 14 februarie,1750, din care putem specula că Giuseppe 

Tartini a cochetat cu ideea de sonata-solo. Atunci, Algarotti ocupa poziția de 

șambelan la curtea lui Frederik cel Mare la Berlin, și, prin intermediul său, Frederik 

comandase compoziții muzicale către Tartini. Acesta îl anunța în această scrisoare 

pe Algarotti ca vor sosi lucrările, pe care el le denumește Mici sonate, iar, în 

continuare, va face recomandarea asupra modului de execuție, indicând că sonatele 

sunt notate cu partea de bas continuu de dragul convenției și că adevărata intenție a 

sa a fost aceea de a fi interpretate solo, autorul însuși cântându-le solo. 

Câteva caracteristici generale ale sonatelor tartiniene preluate de la Corelli 

și de la școala bologneză ar fi structura de tip „da chiesa”, unitatea tonală, 

monotematismul, sau folosirea tehnicilor de scriitură polifonice. Ca și la alți 

violoniști ai timpului său, partiturile sale prezintă în scriitura continuo-ului numai 

linia melodică a mâinii stângi, mâna dreaptă fiind lăsată la libera improvizație a 
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clavecinistului. Se pare că Tartini a cântat o mare parte din sonatele sale însoțit de 

violoncel cu rol de continuo. 

Particularitățile sonatelor tartiniene ar putea fi definite ca:  

 sonate gândite ca lucrări pentru vioară cu acompaniament de bas, 

acompaniament ce conține note desfășurate la linia basului – o 

caracteristică a Barocului Târziu; – o parte din sonatele sale pot fi 

interpretate chiar fără acompaniament; 

 anumite lucrări, cum sunt ciclul ,,Piccole sonate” și ,,36 Sonate 

manuscris” sunt caracterizate de lipsa totală a cifrajului în scriitura 

partiturii continuo-ului;  

 multitudinea tipologiilor sonatelor sale: creația sa cuprinde sonate de la 

tipul „da chiesa” până la cele cu rezonanță romantică; practic, el se va 

depărta de linia sonatelor bologneze „da chiesa” și va aborda noua linie 

estetică, cea care încadrează emoția umană în rolul principal; 

 diversificarea tipurilor de expresie muzicală, care se datorează 

încercărilor sale de imitare a vocii – prin introducerea de termeni de 

expresie ca affectuoso, dolce etc., un tip de diversificare nou pentru 

contemporani care îl situează pe Giuseppe Tartini într-o postură de 

posibil precursor și vizionar al protoromantismului sau 

protoprogramatismului muzical.;  

 prezența materialului muzical de factură populară slovenă;  

 excaladarea posibilitaților tehnice în cadrul mișcărilor rapide prin 

densitatea pasajelor de virtuozitate și a pasajelor extinse în duble 

coarde sau prin dezvoltarea modelelor ornamentale sau a trilurilor;  

 alocarea specială a spațiului cadenței virtuoze în cadrul sonatei.  

De asemenea, pe prima pagină a sonatelor op.5 ale lui Corelli întâlnim 

titulatura Sonate a violino e violone o cembalo. Sub această influență, Tartini va 

împrumuta titulatura corelliană pentru sonatele sale, denumindu-le chiar de la primul 

său opus sonate pentru vioară și violoncel sau clavecin. 

În cercetarea mea, am parcurs ciclul de „36 Sonate manuscris” – încă 

needitate și păstrate la Biblioteca Academiei Tartiniene din Padova, un set de sonate 

editate de Alfred Moffat (editura Schott, No 821), din care amintesc Sonata în si 

minor, Sonata în La Major, Sonata nr. 5, în do minor, ediție C.F. Peters (Leipzig, 

1909), Sonata în Re Major și Sonata în sol minor în două mișcări, precum și un ciclu 

de sonate editate de J. Salmon în 1921, la Paris la „Société Anonyme des Editions 

Ricordi”, din care, de asemenea, merită amintite Sonata în do minor și Sonata în sol 

minor – „Didona Abbandonata”. 

Cele patru sonate selectate de mine sunt: Sonata în la minor, B.a7 din ciclul 

op. VII – ediția a doua, Sonata în mi minor, B.e6 din culegerea op. I Le Cene, Sonata 

în la minor, VII B.a1 – din cadrul celor 36 Sonate-manuscris și Sonata în sol minor, 

B.g5 Trilul diavolului.82 

                                                           
82 Pentru a urmări aceste analize sunt partiturile sonatelor. Ele sunt atașate la anexele lucrării. 
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Analiza sonatelor op.7 nr. 4 B.a7, op.1 nr. 5 B.e6,  nr. VII-a B.a1, și 

B.g5 ,,Trilul diavolului” 

SONATA OP. 7 nr 4.  în la minor, B. a7 

Scrisă undeva între anii 1740 și 1750, prima publicare a sonatei apare în anul 

1750 în culegerea 6 Sonate pentru Vioară opus VII, ediția a doua. Versiunea 

prezentată aparține unei ediții publicate în 1912 la Paris, de Société Anonyme des 

Editions Ricordi (Paris), al cărui aranjament al continuo-ului îi aparține editorului 

englez Joseph Salmon (1864-1943). Se pare că, în componența originală, sonata 

conținea doar trei mișcări, conform lui Brainard: Andante cantabile, Allegro 

energico și Vivace, fără prezența celei de-a doua mișcări lente. J. Salmon a adăugat 

însă în ediția pariziană din 1912 un Andante, prezent între cele două mișcări rapide. 

1. Andante cantabile

Scrisă în tonalitatea la minor, mișcarea are o structură bipartită, formată din 

două secțiuni. Secțiunile sunt la nivel de perioadă muzicală, echilibrate ca număr de 

măsuri. Cea de-a doua perioadă are un caracter ușor dezvoltător și un final concluziv. 

Secțiunea întâi cuprinde primele 10 măsuri, iar tema întregii mișcări este 

prezentată în primele două, fiind alcătuită din două motive anacruzice, și unde cel 

de-al doilea motiv este de fapt o repetare cu mici variații a primului motiv. La nivel 

celular, întâlnim două celule ce sunt încadrate de un ambitus de octavă pe sunetul 

mi; deși prezintă o legătură de expresie sunetul la, care este ultima notă din primul 

motiv, aceasta va fi conjunctă cu cel de-al doilea motiv, fiind, de fapt, un auftakt 

pentru cel de-al doilea motiv. 

Caracterul temei este din punct de vedere melodic descendent, delicat și mai 

degrabă liric, intim, iar linia melodică a clavecinului este complementară, ea încearcă 

să completeze spațiile libere create de sincope. 

Exemplu muzical măsurile:1-2 

Din punct de vedere armonic, construcția mișcării se bazează pe repetarea 

relației tonale dominantă-tonică. Începând cu măsura a treia, se pot observa aparițiile 

modulațiilor care se realizează prin progresii armonice și prin secvențări, în traseul 

armonic ce pornește din DO Major și va ajunge până la re minor în cadrul măsurii a 

șasea, ca apoi să se îndrepte către mi minor. În această nouă tonalitate se va cadența 

în măsurile 9 și 10, secțiunea încheindu-se în tonalitatea dominantei minore. 
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Cea de-a doua secțiune, ce cuprinde măsurile 11-22, va avea un caracter 

variațional și întâlnim aici elemente motivice anterioare, prezente în  prima 

secțiune, uneori chiar motive recognoscibile; ele  sunt prezentate diferit sau 

îmbogățite cu noi figurații.  

Exemplu muzical măsurile 13 și 16 

Planul modulatoriu va avea un parcurs tonal ce pornește din Do major – se 

va îndrepta către re minor, în măsura 12, iar apoi va reveni către la minor, în măsura 

a 16-a. Tot ca procedeu armonic, remarcăm prezența pedalei pe dominantă, prezentă 

în măsurile 19-21. Pentru a câștiga în grandoare sonoră, tot din măsura a 19-a, Tartini 

introduce în linia melodică a viorii dublele coarde, precum și mersul treptat în terțe.

Exemplu muzical măsurile:19-21 

Este o mișcare cantabilă, lirică; ea este gândită ca parte autonomă și nu 

neapărat ca parte pregatitoare allegro-ului următor. Linia melodică este cursivă, 

fără salturi melodice, dar păstrează totuși o eleganță tipic barocă. Toată 

mișcarea este o acumulare treptată de nuanțe, de energie, sau de voci către 

cadența finală, o acumulare realizată nu prin încărcături ornamentice – întâlnim 

doar câteva mordente simple superioare, un grupet din sextoleți sau triluri la 

final de secțiuni –, ci mai degrabă prin întărirea melodiei cu duble în secțiunea 

a doua sau folosirea disonanțelor în duble pentru a crește tensiunea odată cu 

apropierea de final. 
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2. Allegro energico

Mișcarea cuprinde două secțiuni: A și B, secțiuni echilibrate ca număr de 

măsuri. Prima secțiune, A-ul, are un număr de 24 măsuri, adică măsurile 1-24. Ea 

este formată din două mari perioade, prima ce cuprinde măsurile 1-12 și cea de-a 

doua care are în componența sa măsurile 13-24. Fiecare perioadă va cuprinde câte 

trei fraze a câte patru măsuri fiecare. Construcția muzicală este similară și are frazele 

delimitate prin semicadențe sau cadențe. 

Tema principală este expusă la vioară în primele două măsuri. Ea cuprinde un 

motiv energic, cu valori mici și ritm punctat, urmat apoi de aceeași structură ritmică 

augmentată – o celulă descendentă și secvențată, pe parcursul celor patru timpi și unde 

ultimii doi timpi reprezintă o cadența cu anticipație. 

Exemplu muzical măsurile 1-2 

Interesant este faptul că traseul descendent este anticipat de linia melodică a 

pianului, care este, de asemenea, descendentă. Structura armonică este simplă și 

redată în tonalitatea la minor: I-VI-IV- Vcu7 -I. Măsurile a treia și a patra sunt o 

secvență și sunt de fapt o cadență pentru Do Major – tonalitatea relativă. Fraza a 

doua cuprinde măsurile 5-8 și este de fapt o prelucrare variațională a temei urmată 

de secvențe; ea va reveni în la minor. Cea de-a treia frază are în componență măsurile 

9-12 și are un caracter concluziv; ea va readuce tema ușor modificată și va cadența 

tot în la minor. Cea de-a doua perioadă are măsurile 13-24 și are ca punct de 

reper tonalitatea relativă – Do Major. În măsurile 13-14 întâlnim o cadență de 

tip  IIcu7-Vcu7 -I.  

Exemplu muzical: măsurile 13-14 
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Pedala pe dominantă va fi întâlnită în măsurile 16-18. Structura simetrică a 

frazelor este dată de planul melodic, care va beneficia de o deschidere de registre 

sonore, în timp ce planul armonic va fi decalat – pedala va începe în ultima măsură 

a primei fraze. 

Cea de-a doua secțiune, B, pornește în tonalitatea subdominantei și cu toate 

că are același izvor tematic, se caracterizează prin prezența unor elemente de tip 

dezvoltător cu o accentuare melodico-cromatică. Secțiunea cuprinde măsurile 25-51 

și are, de asemenea, două perioade. Prima perioadă are trei fraze; prima frază 

cuprinde măsurile 25-28 și prezintă tema la vioară, ea va cadența pentru re minor în 

măsurile 25-26, pentru ca apoi ea să se continue cu o secvență și o cadență pentru mi 

minor, în cadrul măsurilor 27-28. Fraza a doua, compusă din măsurile 29-32, se va 

caracteriza printr-o incertitudine tonală, ce va fi permanent determinată de 

succesiunile secvențiale. Ultima frază, în care clavecinul va prezenta motive 

arpegiate, se îndreaptă către la minor și cuprinde măsurile 33-36. Cea de-a doua 

perioadă are în componența sa măsurile 37-51 și cuprinde de asemenea patru fraze, 

după cum urmează: prima, măsurile 37-40, următoarea – măsurile 41-44, adică doar 

3 măsuri, cea de-a treia – 44-47 și ultima, fraza a patra, care conține măsurile 48-51. 

În toată această perioadă este subtil reintrodusă cu ajutorul cadențelor și pedalelor 

tonalitatea inițială, la minor, și reprezintă, de fapt, o încheiere a mișcării.  

Se pare că Tartini și-a intitulat această mișcare doar Allegro, așa apare notat 

în incipitul din catalogul lui Brainard, titulatura energico aparținând editurilor 

următoare, adăugată probabil pentru a defini mai bine caracterul mișcării. Structura 

ritmică ce determină acest caracter este prezentă atât în cadrul liniei melodice 

principale, cât și pe tot parcursul allegro-ului. Este partea cea mai spectaculoasă a 

sonatei și are elemente de virtuozitate, în special pentru mâna stângă. De remarcat 

că nici această mișcare nu depășește poziția a cincea, dar are numeroase pasaje 

formate din grupuri de sextoleți care pot fi privite și ca grupuri de încărcătură 

ornamentică. Mișcarea abundă în salturi de voci, note principale arpegiate simplu 

sau în acord, sau apogiaturi duble sau triple. 

 

3. Adagio 

După cum am menționat mai devreme, în catalogul tematic al lui Brainard 

această mișcare lipsește din descrierea sonatei și din descrierea incipiturilor, sonata 

fiind prezentată ca fiind compusă doar din celelalte trei mișcări. Este foarte posibil 

ca aceasta sonată să fi fost gândită în trei mișcări. Am întâlnit însă, tot în catalog, 

această mișcare ca fiind prima mișcare a Sonatei op. VI, nr. 4, cu nr. de catalog 

brainard B.A6, sonată ce conține de asemenea trei mișcări și a fost scrisă undeva în 

jurul anilor 1730-1734. În opinia mea, Joseph Salmon se dovedește a fi deosebit de 

inspirat adăugând acest Adagio între cele două secțiuni mișcate ale sonatei, obținând 

astfel un contrast spectaculos, atât de tempo, cât și de culoare. 

Scrisă în tonalitatea La Major, are o formă monopartită și este structurată în 

două secțiuni, la fel ca și prima mișcare a sonatei, tot la nivel de perioadă muzicală. 

Prima secțiune, ce cuprinde primele opt măsuri, este formată din două fraze, fiecare 

frază cuprinzând câte patru măsuri. 
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Tema cuprinde practic prima frază, adică măsurile 1-4. Motivul principal întâlnit 

în prima măsură are două celule; tot aici, întâlnim prezența unor structuri sincopate.  

Exemplu muzical măsura 1 

Următoarea măsură amplifică atât intervalic, cât și cadrul registrului melodic 

materialul primei măsuri. În cea de-a treia măsură întâlnim o prelucrare variațională, 

iar în măsura a patra apare concluzia ce este prezentată în cadrul unei inflexiuni 

modulatorii către tonalitatea dominantei – Mi major. În partitura clavecinului vom 

observa elemente acordice compacte, prezentate în structuri ritmice sincopate. 

Pedala pe tonică sau pe dominantă joacă un rol important; cea de-a doua frază are o 

pedală pe dominantă „ascunsă” sub iluzia unor inflexiuni modulatorii către Mi 

major. Toată fraza a doua este construită din secvențări melodico-ritmice. 

Cea de-a doua secțiune ce debutează în tonalitatea dominantei este alcătuită 

din măsurile 9-18 și prezintă o desfășurare motivică. Măsura a noua reia practic 

motivul principal, ce se va continua și în următoarea măsură, cea de-a zecea, pentru 

ca pe parcurs, în măsurile 11-13 motivul să fie îmbogațit ornamental. Totul 

culminează în măsura a paisprezecea cu o „respirație” care întrerupe evoluția 

impetuoasă a viorii. Această măsură, total atipică, poate fi privită ca un fel de ax de 

simetrie, linia melodică a celor două instrumente ajungând total diferită de contextul 

muzical al mișcării.  

Exemplu muzical măsura 14 

Ca modalitate de tehnică armonică se va păstra pedala – prezentă la clavecin. 

Tonalitatea generală va rămâne La major, ce va fi prezentată figurativ sau afirmată 

prin relații de tip V-I. Ritmul sincopat întâlnit oferă posibilitatea creării unor modele 

ușor de delimitat și de recunoscut. 
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Această mișcare este partea de reflexie, de contemplație și de meditație 

religioasă a sonatei. Datorită contrastului omonimelor, ea vine într-o lumina caldă și 

senină și aduce un aer de muzică introvertită și cu un caracter intim, în care 

sensibilitatea liniilor melodice păstrează o pasiune intensă de invocare a ajutorului 

divin, dar și a prezenței acesteia în interiorul nostru spiritual.  

4. Vivace

Prezintă o formă atipică de rondeau de tipul ABCA, unde A cuprinde măsurile 

1-32. A-ul este structurat la nivel de patru perioade, care sunt formate din câte 8 măsuri 

fiecare. Tema principală, care cuprinde măsurile 1-8, este o temă simplă cu mers 

preponderent treptat, de tip antecedent-consecvent.  

Exemplu muzical măsurile 1-8 

Ea se va continua cu o frază – măsurile 9-12, ce va fi urmată de secvențarea ei 

în măsurile 13-16 unde vor apărea și ornamente: mordente simple și superioare. 

Următoarea frază – măsurile 17-20 – este o frază secvențială și descendentă; și aici avem 

mordente de tipul prezentat anterior. Între măsurile 21-24 întâlnim reapariția primei fraze, 

ce se va continua cu o perioadă cu rol cadențial și de un caracter polifonic ce va cuprinde 

măsurile 25-32. 

B-ul este format din măsurile 33-64 și se va desfășura pe o pedală pe 

dominantă pentru Do Major, care va fi confirmată abia la finalul secțiunii. Prima 

perioadă a B-ului – măsurile 33-40, va prezenta în cadrul măsurilor 33 si 34 un motiv 

nou care va fi ulterior secvențat. Perioada următoare prezintă măsurile 41-48, care 

vor conține o formă de polifonie latentă, pentru ca în perioada a treia – măsurile 49-

54, să se revină la temă. Ultima perioadă, a patra, va cuprinde măsurile 57-64 și 

prezintă la fel ca și cea de-a doua perioadă, o polifonie latentă. 

C-ul cuprinde măsurile 65-96, și, deși nu poate fi delimitat ca o secțiune 

caracteristică, delimitarea sa am realizat-o datorită criteriului tonal: toată secțiunea 

se desfășoară în tonalitatea relativei majore și, chiar dacă elementele melodiei sunt 

aceleași, ele vor fi combinate diferit. Tema este prezentată în secvențe tonale în 

mersul armonic Do Major – re minor – mi minor pe parcursul măsurilor 65-76. 

Secțiunea continuă cu prezența motivului nou din B, prezentat în tonalitatea si minor 

și secvențat, pentru ca mai apoi să se ajungă la o pedală pentru Sol Major, pedală ce 

va încheia secțiunea. În această desfășurare întâlnim, de asemenea, o polifonie 
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latentă, în măsurile 85-88. Ultima perioadă – măsurile 89-96 este perioada care 

conclude secțiunea și are în componența ei mordente simple superioare. 

A-ul final cuprinde măsurile 97-128, și prezintă tema inițială, în măsurile 

97-104, perioadă în care întâlnim, de asemenea, prezența pedalei pe dominantă 

pentru la minor. Secțiunea se continuă cu o perioadă ce prezintă aceleași 

caracteristici: pedale pe dominantă și mordente. Urmează o ultimă prezentare a temei 

– măsurile 113-120; ea se va continua cu perioada concluzivă finală ce cuprinde

măsurile 121-128 și care se va desfășura pe o pedală pe dominantă pentru la minor până 

la cadența finală. 

În această mișcare întâlnim o temă de factură populară cu o linie melodică 

veselă, simplă și dansantă. Tipic tartinian, aceasta păstrează nealterat caracterul vesel 

și mișcat al ei, compozitorul „condimentând-o” doar în partea a doua cu salturi 

melodice care vor accentua caracterul jucăuș al temei și cu mordente simple 

superioare, iar, ulterior, salturile de voci din cadrul grupurilor de șaisprezecimi 

întâlnite vor întări caracterul virtuoz-dansant al mișcării, generând o stare generală 

de frenezie și de pozitivism, în ciuda tonalității minore de bază. Tempo-ul vivace va 

implica o pulsație alertă, fără fluctuații de viteză și, în acest sens, trebuie amintită și 

partitura clavecinului, care va avea un rol ceva mai important prin răspunsurile sale 

în dialog cu vioara. Toate aceste aspecte legate de tempo vor genera o cursivitate a 

mișcării unde singurele contraste sunt cele de nuanțe, dar nici acelea nu ar trebui 

evidențiate excesiv. 

SONATA op. I nr. 5 în mi minor, B.e6 

Publicată în cel de-al doilea opus I, LE CENE cu numărul 5, în anul 1734, la 

Amsterdam, ea este scrisă în jurul anului 1731 și este alcătuită din patru mișcări: 

Largo, Allegro, Adagio și Allegro assai. Partitura mea este publicată în culegerea 

Célèbres sonates pour violon, caietul I, numărul 3 la Editura C.F. Peters, n.d. Plate 

7597, din Leipzig, în aranjamentul editorului Henry Holmes (1839-1905). Privind 

indicaţiile de tempo sau unitatea tonală, dar şi sucesiunea mişcărilor, o putem încadra 

în genul da chiesa – o urmaşă autentică a motetului şi ricercarului83, caracterizată de 

desfăşurări evident polifonizate, prezente în mișcările a doua și a patra. Din 

cercetările mele, fuga, prezentă în mișcarea secundă, este unică în creația sonatelor 

sale. Spiritul monodiei acompaniate de clavecin sau de basul continuu rămâne însă 

prezent în mișcările lente. 

1. Largo

Propune în debut o linie solistică cantabilă ce parcurge un traseu 

melodic descendent și secvențat pe parcursul primelor 6 măsuri, iar acestea vor 

forma împreună cu repetiția lor prima perioadă. Ea va conține structuri motivice 

în primele 2 măsuri, care se vor modifica în următoarele măsuri, a treia și a 

83 Arhitecturi muzicale contrapunctice în care polifonia în imitaţie este mai mult decât prezentă. 

Ambele, atât motetul ca gen vocal, dar şi transferarea lui ca ricercar în spaţiul muzicii instrumentale, 

vor sta la baza apariţiei formei şi genului de fugă. 
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patra. În continuare, avem un complement cadențial, întâlnit în măsurile a 

cincea și a șasea, compus dintro cadență deschisă pe treapta a V-a. 

Acompaniamentul este armonic, bazat pe înlănțuirea treptelor principale. 

Măsurile 7-11 conțin o frază ce va evidenția același profil motivic, dar în 

tonalitatea relativei, Sol Major. Următoarea frază, ce cuprinde măsurile 12 -17, 

revine la tonalitatea mi minor, iar cele 6 măsuri reproduc variațional debutul 

mișcării. Fraza cu caracter cadențial cuprinde măsurile 18-22, și va reprezenta 

o ultimă apariție a motivului generator al întregii mișcări. Discursul muzical se

finalizează deschis, în tonalitatea dominantei, ca o invitaţie la continuitate, ce -

şi va găsi rezolvare în debutul mişcării a doua, Allegro. 

În concluzie, prima mișcare cuprinde un număr de 22 măsuri și are prima 

perioadă ce cuprinde două fraze, prima frază revelând măsurile 1-6 împreună cu 

repetiția ei, repetiție ce devine cea de-a doua frază. Cea de-a doua perioadă conține 

un număr de trei fraze; prima are în componența sa măsurile 7-11, cea de-a doua, 

care este formată din măsurile 12-17 și ultima, cea cadențială, ce va cuprinde 

măsurile 18-22. 

Caracterul acestei mișcări este unul grav, serios și sobru, iar melodica sa 

simplă are un mers ce poate genera senzația de spațialitate de tip catedrală, 

sonoritatea sa prezentînd însă elemente care pot veni în opoziție cu starea generală, 

cea pioasă și plină de evlavie: acestea sunt prezente în punctele de acumulare maximă 

a tensiunii, transformându-se în momente intense, specifice sentimentelor umane. Aerul 

pe care trebuie să-l genereze trăsătura de arcuș poate fi susținut de o mișcare cursivă și 

legată la capetele schimbării de sens. Sonoritatea se poate caracteriza ca amplă și bogată 

în armonice, fiind o adevărată mișcare lentă de tipul da chiesa. 

2. Allegro

Mișcarea este scrisă conform tradiţiei corelliene84 și este o formă 

contrapunctică, o polifonie severă, ce edifică o fugă la trei voci.85 Tema este 

anacruzică, prezentată în măsurile 1-2 și este construită din două motive, primul 

arpegiat, iar celălalt, prin mers melodic treptat ascendent și secvențat. Ea începe pe 

treapta a V-a și cadențează pe treapta întâi în mi minor. 

Prima expunere a temei, A-ul, apare la vioară în măsurile 1-2, răspunsul este 

tonal, în măsurile 3-4 și este expus tot la vioară. În măsurile 5-6 urmează apariția 

temei la mâna stangă la clavecin. 

84 Tradiţia aceasta, pornită din spaţiul italic, și unde pentru mişcarea a doua din sonate se obișnuia să se 

abordeze o formă polifonică, se va răspândi în aproape tot Occidentul muzical, o dovadă constituind şi 

cele şase Sonate pentru vioară şi clavecin ale lui J.S. Bach, care  s-a perfecţionat în acest stil luând 

contact cu creaţia lui Vivaldi, Pergolesi, Corelli. Concertele pentru orgă copiate de Bach după cele de 

vioară ale lui Vivaldi, sau Stabat Mater-ul său transcris aproape identic după Stabat Mater de Pergolesi 

pot constitui adevărate dovezi ale conştiinciozităţii şi consecvenţei cu care cantorul de la Thomaskirche 

s-a informat asupra acestui stil.    
85 Tradiţia epocii baroce era ca partitura solistică să fie însoţită de un bas continuu, sub care se nota şi 

cifrajul acordurilor care trebuia să însoţească linia melodică. De aceea, un astfel de bas a căpătat în timp 

denumirea de bas cifrat. 
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Exemplu muzical măsurile 1-6 

Primul interludiu este format din măsurile 7-13 și are la bază cele două 

motive din temă care sunt secvențate. Ele se continuă cu un șir de intrări tematice – 

măsura a treisprezecea la mâna stângă, apoi măsura a cincisprezecea la vioară și apoi, 

în măsura a șaptesprezecea, tot la vioară. Măsurile următoare, adică măsurile 19-23, 

se pot constitui de asemenea într-un mic interludiu ce are la bază cel de-al doilea 

motiv al temei. El are un rol modulatoriu și de a încheia expoziția. 

Exemplu muzical măsurile 19-23 

Divertismentul, ce cuprinde măsurile 23- 55, va debuta în tonalitatea relativă 

– Sol major – cu o  intrare tematică la mâna stângă, ce va fi urmată de răspunsul

viorii în măsura 25. El se continuă cu un nou subiect ce apare în măsura 27 tot la 

vioară, subiect ce va fi urmat de răspunsul din măsura 29, de asemenea, la vioară.  

Urmează al doilea interludiu ce va prelucra elemente din temă – măsurile 

32- 41, acesta având un rol modulatoriu și care se stabilizează pe o pedală pe 

dominantă pentru tonalitatea la minor în măsura 41. Și acest interludiu va conține 

noi intrări tematice. În măsura 42 întâlnim tema, cu auftakt, apoi în măsura 44 apare 
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un răspuns tot cu auftakt, ambele la vioară, iar ultima intrare va fi din nou tema la 

pian – măsura 46. 

Ultimul interludiu ce cuprinde măsurile 47-55 conține elemente din temă; 

ele sunt secvențate și prezentate variațional. 

Exemplu muzical măsurile 47-55 

Încheierea, măsurile 55-67, readuce încă o dată explicit tema, în rest, are un 

profil mai mult armonic și un caracter concluziv, fuga se încheie cu o cadență 

deschisă pe dominanta lui Mi Major, anticipând astfel mișcarea următoare, adagio. 

După cum se observă, fuga dezvoltată de Tartini se vrea o fugă autentică, cu toate 

elementele constructive: subiect, contrasubiect obligat, secţiune mediană 

dezvoltătoare destul de consistentă ca dimensiune, o repriză scurtă şi incisivă cu tema 

în bas şi contrapunctată cu elemente ritmice divizionare la solist. Ca și în prima 

mișcare, Tartini cadenţează în finalul fugii pe tonalitatea dominantei. Putem spune 

că aceste mișcări pot fi grupate și prezentate publicului într-un diptic86, la fel ca cele 

întâlnite în Sonatele pentru vioară solo de J.S. Bach, ele fiind definite atât prin caracterul 

contrastant, cât şi prin asocierea celor două  sintaxe de abordare: omofonă şi polifonică.. 

Analiza stilistică presupune o viziune tradițională a fugii, cu toate elementele 

de interpretare aferente. Chiar dacă mișcarea este mai apropiată de fuga cu 

acompaniament de continuo, tipic corelliană, ea prezintă contrucții melodice bazate 

pe mersul retoric, răspunsuri în registre diferite sau suprapuneri și mersuri de voci, 

egalitatea intensităților vocilor în funcție de registre și diferențierea clară în planuri 

sonore fiind preocuparea principală a violonistului. Pe parcursul fugii, distribuția vocilor 

rămâne întotdeauna divizată între vioară și continuo, dar vioara va deține în permanență 

rolul principal. 

86 Diptic – lucrare în două mişcări, de obicei, contrastante – atât ca tempo, cât şi în caracter şi metrică. 

Cel mai strălucit exemplu de diptice în literatura muzicală  ni-l oferă J. S. Bach cu ale sale Preludii şi 

fugi din Clavecinul bine temperat. 
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3. Adagio

Are un rol de tranzit muzical între cele două mișcări polifonice și reprezintă 

mișcarea cea mai dramatică – în același timp, posedă sonoritatea cea mai amplă a 

întregii sonate; ea este construită la nivel de perioadă ce cuprinde două fraze a câte 

patru măsuri. Primul motiv al primei fraze este format din prima măsură. 

Exemplu muzical măsura 1 

Acest motiv va fi secvențat în măsura a doua și apoi valorificat ornamentat 

în măsurile următoare. Cea de-a doua frază are un rol concluziv, cadențial prin 

arpegiul micșorat prezentat la vioară, de asemenea, în tonalitatea dominantei. 

Mișcarea are un rol de respiro în adevăratul sens al expresiei, binevenit în 

unitatea sonatei după primele două mișcări, atât de dense ca structuri muzicale și 

pline de încărcătură dramatică. Acum, Tartini readuce pacea și liniștea, redate mai 

ales prin melodica ce prezintă un ambitus restrâns, de tip repetitiv, melodică aproape 

„obosită” de căutările și conflictele precedentelor mișcări, cu prezența liniilor 

melodice statice și descendente culminate de momentul cadențial descendent al 

viorii, un moment de introspecție ce se va continua cu cadența în tonalitatea 

dominantei, redeschizând astfel speranța spre pozitivism și bucurie. 

4. Allegro assai

Mișcarea este scrisă în măsura de două pătrimi și are un caracter de gavotă, 

este o mișcare ce are trei secțiuni: A-B-A. 

Prima secțiune, A, are în componența sa măsurile 1-31și se bazează pe o temă 

veselă, cu caracter dansant. 

-

Exemplu muzical măsurile 1-3 
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Aceasta reiese din repetarea modificată și secvențată a motivului principal 

în care întâlnim un mordent, un tip de mordent caracteristic stilului galant, superior 

și simplu. Acest motiv va genera o izoritmie prin tiparul generator al întregii părți. 

Perioada întâi cuprinde primele 10 măsuri și este constituită din două fraze: 

prima, ce are măsurile 1-4 în cuprinsul său și fraza secundă, cu măsurile 5-10, măsuri 

care sunt caracterizate de o secvențare descendentă a motivului. Perioada se încheie 

cu o cadență pentru tonalitatea si minor. Cea de-a doua perioadă cuprinde măsurile 

11-18 și are două fraze simetrice cu pendulări cadențiale, tehnica de scriitură folosită 

fiind cea de secvențare la nivel motivic. Perioada a treia are măsurile 19-31, și la 

rândul ei are 3 fraze; ea utilizează motivul fără ornament la pian, fără mordent, însă 

transfigurat și cu tril la vioară și, de asemenea, și ea va cadența tot în si minor. 

Cea de-a doua secțiune, B, pornește în zona dominantei tonalității de baza și ea 

cuprinde măsurile 32-46 și este construită prin tratarea diferită a motivului principal: în 

măsurile 32-41 reapare motivul ornamentat cu mordent. 

 

      
  

Exemplu muzical măsurile 32-41  

 

Mai târziu, în măsurile 42-46 motivul este ornamentat cu tril în relația 

armonică: Re Major – Sol Major – Re major. 

 

 
           

Exemplu muzical măsurile 42-46 

 



171 

Următoarele măsuri, măsurile 42-46, pornesc din tonalitatea la minor, apoi 

va urma o pedală cadențială pe Re major și va concluziona în Sol major, relativa 

majoră a tonalității de bază. 

Cea de-a treia secțiune este tot un A și este formată din măsurile 54-82, ea revine 

în spiritul unei reprize și, practic, reamintește secțiunea inițială cu un plus de 

dinamism și forță expresivă. 

Caracterul vioi și dansant al acestei mișcari ne sugerează o gavotă, elegantă, 

atât datorită tempo-ului echilibrat, cât și al ornamentelor. Suprapunerea de voci, 

precum și răspunsurile în diverse registre creează atmosfera unei sonorități 

polifonice. În opinia mea, cel mai greu de realizat din punct de vedere artistic în 

această mișcare este echilibrul dinamic al vocilor, raport ce poate crea probleme din 

cauza diverselor expuneri melodice, simple sau la două voci, în registre superioare 

sau în bas, totul realizându-se cu aceeași trăsătură de arcuș elegantă și elastică, 

indiferent de modul de expunere al liniei melodice. 

SONATA în la minor  nr. VII, B. a1 

Lucrarea face parte dintr-un ciclu de 36 de sonate pentru vioară şi continuo 

rămase în manuscris, în care Tartini şi-a perfecţionat laboratorul compoziţional în 

genul sonatei cu acompaniament de continuo, el folosind cu preponderență în rolul 

continuo-ului violoncelul. Acesta poate fi unul dintre motivele pentru care acest ciclu 

de manuscrise nu prezintă scriitura mâinii drepte la clavecin, uneori nici măcar pe 

cel al basului-continuu, deși sistemul de portative din manuscris are în componența 

sa portativul vocii secunde. Un alt motiv al acestei scriituri fără un continuo bine 

definitivat și chiar cu „scăpări” în construcția armonică a partiturii poate fi chiar 

explicația pe care o oferă Tartini, acesta afirmând că sonatele sale sunt gândite ca 

fiind pentru vioara solo și continuo-ul este adăugat prin convenție. O ultimă 

presupunere rezidă în aspectul că Giuseppe Tartini însuși nu a considerat acest volum 

gata de tipar, posibil ca el să fi tratat acest volum ca pe unul încă în lucru. 

Așa cum am precizat anterior, chiar în cadrul acestei sonate, mișcarea a treia, 

Allegro Assai, nu prezintă în manuscris vocea continuo-ului; totuși, aceasta se poate 

deduce din vocea secundă inferioară ce este prezentă la vioară. Este posibil ca acestă 

mișcare să fie gândită atât ca versiune solo, cât și ca mișcare ce poate fi interpretată cu 

continuo. Am atașat la anexe atât copii după manuscris, cât și o editare la computer 

integrală a celor 36 sonate-manuscris. 

Nu am întâlnit nicio referire la datarea acestei sonate – în catalogul Brainard 

figurează ca an al scrierii ei anul 1745, iar, cel mai probabil, datorită stilisticii lor 

tributare sonatei da chiesa, muzicologul american va ajunge la concluzia că acest 

ciclu este scris cumva înainte de Sonatele op.4, care sunt publicate în 1847 la Paris.  

Varianta prezentată de mine conține mâna dreaptă a clavecinului completată 

astfel încât versiunea mea să se poată cânta de către orice pianist care nu este inițiat 

în arta improvizației. Numerotarea măsurilor este realizată în continuare pentru 

primele trei mișcări – Adagio, Allegro și Allegro assai – iar datorită numărului foarte 

mare de măsuri, ultima mișcare, Tema cu variațiuni, este numerotată separat. 
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1. Adagio  

Este o mișcare construită în pas de siciliană, scrisă în măsura de 12 optimi. 

Ritmul de siciliană iar forma este monopartită și cuprinde un A și un A variat la nivel 

de perioadă. Tema este conținută în primele două măsuri și este structurată în mai 

multe motive; în prima măsură, primii trei timpi – caracteristici sicilianei – se vor 

repeta cu auftakt și apoi, în următoarea măsură. Măsura a treia aduce o inflexiune 

modulatorie către re minor, pentru ca în măsura a patra să întâlnim o pedală pe 

dominantă pentru la minor, figurată la vioară; aceste ultime două măsuri au linia 

melodică ornamentată cu apogiaturi duble ascendente sau descendente, precum și o 

gamă ornamentală descendentă prezentă în cadrul pedalei pe dominantă, toate 

ornamente tipice, remarcate în cadrul sonatei da chiesa. 

Mișcarea începe cu o figurație tipică, întâlnită și în alte sonate tartiniene, de 

exemplu, în Sonata B. G1, mișcarea întâi, Sonata B. F1, de asemenea în mișcarea 

întâi sau în Sonata B. d1 în mișcarea a doua. Aici vom întâlni un paralelism între 

vocea a doua a viorii și basul continuo, deși trebuie spus că linia melodică a basului 

nu este întotdeauna ghidată de mersul în octave cu vocea secundă, ci doar la început 

și înainte de sfârșitul celor două perioade muzicale. 

 

Exemplu muzical – măsurile 1-4 

Mai târziu, va apărea un joc de cromatisme între vocea a doua și basul-

continuo. Acest fapt va evidenția vocea secundă a viorii – fără să excludă însă rolul 

său contrapunctic, pentru ca imediat acesta să redevină bas continuo ce va cadența 

în finalul mișcării. 

 

 
                  

Exemplu muzical măsurile 6-8. 
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În perioada a doua, uncare este  A variat, perioadă ce cuprinde măsurile 5-11 în 

plan tematic, elementele se desfășoară similar A-ului. În plan tonal, perioada debutează 

în la minor urmat apoi de inflexiuni re minor și mi minor; acesta din urmă va deveni o 

pedală perpetuă pe dominantă pentru la minor. 

O altă remarcă este ușoara tentă de polifonizare întâlnită în măsurile 9-11, 

asemănându-se cu un mers în canon, practic, un dialog între vocile superioare 

prezente la vioară, și unde vocea mediană urmează traseul descendent și specific 

sicilianei; mișcarea se încheie cu un grup ornamentic de tip fioritură ce se repetă 

identic înainte de concluzia finală. 

Exemplu muzical măsurile 9-11 

Adagio-ul se pretează unei sonorități mai simple, cumva austeră, iar prezența 

abundentă a dublelor corzi libere poate impune însă un vibrato adaptat la acestea, ce 

presupune mai puține oscilații în cadrul unei note melodice; la fel, și trăsătura de 

arcuș va fi recomandabilă în zonele cele mai sigure de control, în zona inferioară a 

baghetei, atât pentru atacul corzilor, cât și pentru susținerea baghetei. Prezența 

intervalelor perfecte, de multe ori raportate la corzi libere, presupune o intonație 

strict temperată, iar dinamica mișcării poate fi determinată de aceste aspecte; dacă 

ne vom raporta la ele, putem considera că utilizarea nuanțelor mai mari de benforte 

nu ar fi benefică, la fel de inoportun fiind și excesul de contraste sonore, atât ca 

planuri, cât și ca acumulări sau diminuări sonore. Cu toate că mișcarea este tipic da 

chiesa, analiza mea personală nu o apropie prea tare de Divinitate, opinia mea fiind 

că sonoritatea ei înclină mai mult către sonoritatea de început a sonatelor baroce. Cu 

toate acestea, rămân caracteristice simplitatea construcției, pasul de siciliană, prezent 

pe tot parcursul mișcării, abundența corzilor libere și a intervalelor perfecte, precum și 

melodica echilibrată, toate acestea fiind elemente ce ne prezintă un compozitor întors la 

perioadele de început și de căutări ale Barocului, încărcătura emoțională nefiind atât de 

precizată ca intenții. 

2. Allegro

Este o mișcare relativ scurtă, ea cuprinde un număr de 26 de măsuri – 

conform  numerotării mele cuprinde măsurile 19 – 35, și care pot fi cuprinse în două 

secțiuni; un A și un A variat. Scrisă în măsura de 4 pătrimi, ea debutează cu o temă 

prezentată în figurații melodice de arpegiu descendente în primul motiv al ei și care 

se va continua cu o melodie sugerată de patru grupuri de trioleți cu un caracter 

ornamental. Tema este auftaktică și este prezentată la vioară în măsurile 12-13, 
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evidențiind trei fraze: prima, în măsura a doisprezecea, unde ea conține structuri 

arpegiate și dezvoltate în plan registral, urmată de faza a doua, unde apare un contrast 

de structuri ritmice ornamentice de trioleți de șaisprezecimi ce au un mers melodic 

treptat – ascendent pe primul timp, urmat apoi de un mers melodic descendent pe cel 

de-al doilea timp, și ultima fază, cea de-a treia, unde ultimii doi timpi sunt, de fapt, 

o cadență. 

 

 
 

Exemplu muzical măsurile 12-13 

 

  Următoarele măsuri, 15 și 16, sunt o repetare a măsurilor anterioare și 

prezintă mici modificări de terminații ornamentice. Evoluția continuă cu structuri de 

tip motivic: vom întâlni motivul arpegiat, de data aceasta ornamentat, în măsurile 17 

și 18, pentru ca, ulterior, motivul cu mers treptat să primească o variație de același 

tip ornamental, în măsurile 19-20. 

 

 
 

Exemplu muzical măsurile 19-20. 

 

Fraza cu rol concluziv, în măsurile 21-24 va cadența pe tonalitatea 

dominantei lui la minor. 

Secțiunea a doua, A variat, nu va fi diferită tematic de prima secțiune, și va 

utiliza elementele tematice deja expuse în măsurile 26-35. Vom întâlni în măsura 26 

motivul arpegiat în tonalitatea relativei, Do major, și, ulterior, în la minor, în măsura 

27. În următoarele măsuri, 28-30, apar elemente de virtuozitate cu un caracter 

cadențial, iar în măsurile 31-32 reapar cele două motive generatoare: cel arpegiat, 

urmat de cel cu mers treptat. Cadența finală – din măsurile 33-35 – conține din nou 

motivul arpegiat și încheie mișcarea cu o ultimă măsură completă: o pauză 

echivalentă auftaktului, așa-zisa „completare” a măsurii. 
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Caracterul acestei mișcări este unul liric și liniștit, în ciuda tempo-ului mișcat 

sau a elementelor de tehnică ornamentică ce dau impresia de entuziasm sau bravură 

virtuozistică. Eleganța formulelor ritmice din cadrul liniei melodice poate fi de 

asemenea considerată chiar de natură dansantă. Melodica este simplă și construită în 

jurul sunetelor principale ale tonalității, generând senzația de linie muzicală căutată 

și construită în mers retoric, Tartini creând impresia că este mai puțin preocupat de 

exprimarea sentimentelor și mai degrabă înclinat spre construcții arhitectonice muzicale. 

3. Allegro assai

Conținând un număr de 84 de măsuri, ca și mișcarea precedentă, și aceasta 

este compusă din două secțiuni: A și A variat. În manuscris, ea este prezentată într-

un sistem de două portative, cel superior în cheia sol, unde linia melodică a viorii 

este însoțită de vocea secundă în intervale de duble coarde, și cel de-al doilea 

portativ, notat cu cheia fa și lăsat liber, necompletat. Această voce secundă, ce poate 

avea rol de continuo prezentă pe lângă linia melodica superioară, poate fi transcrisă 

pe portativul de bas și la continuo, rezultând un bas-continuo ce va dubla vocea 

inferioară a liniei melodice. În linia melodică a viorii solo întâlnim două voci, o 

formă de polifonie ce se realizează la o singură voce prin registrație. Tema principală 

este constituită din măsurile 36-41, ce alcătuiesc practic două motive, în maniera 

antecedent-consecvent. Va urma un complement cadențial, prezentat în măsurile 40 și 41. 

Exemplu muzical măsurile 36-41 

În continuare, avem o prezentare variată a temei, prin sincopare și prin 

folosirea pedalei la vocea superioară, precum și ornamentarea temei cu tril, în 

măsurile 42-49. Apoi, în măsurile 50-57 avem o nouă expunere variată a temei și 

aici apare un joc de registre între cele două voci. În măsurile 58-65, tema ne este 

prezentată în tonalitatea relativei, Do major. În următoarele șapte măsuri, măsurile 

66-73, compozitorul va combina tema în noua tonalitate, Do M, cu elemente 

ritmice sincopate. Toată această secțiune va reprezenta o perioadă ce va 

cuprinde două fraze simetrice. 

Secțiunea a doua, B ce debutează în re minor este o secțiune ce va conține 

măsurile 74-117 și în care compozitorul va aduce tema în variantă ornamentată, 

sincopată. Secțiunea va prezenta o modulație către tonalitatea re minor – relativa, în 

măsurile 74-77, apoi, în măsurile 78-81 trece prin mi minor, pentru ca în măsurile 

82-85 fraza cadențială să cuprindă o pedală pe dominantă. Ulterior, se va reveni la 
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tonalitatea la minor, în măsurile 86-89, iar aici întâlnim o variațiune prin diminuarea 

valorilor, de tip izoritmic, ce va fi însoțită de o pedală la vocea superioară. 

Următoarele măsuri – 90-101 – vor prezenta tema registral și însoțită de un 

complement cadențial amplificat. În măsurile 102-105, va reveni tema sincopată și 

acompaniată de o pedală la vocea superioară. Măsurile 106-109 vor prezenta o frază 

cu rol concluziv, în măsurile 110-113, unde se repetă tipologia măsurilor 86-89. În 

ultimele măsuri, 114-117, se va reedita fraza concluzivă întâlnită în măsurile 106-

109 și secțiunea se va încheia cu o cadență simplă către la minor. 

Această mișcare poate fi considerată  un tip de gavotă, scrisă în măsura de 

două pătrimi. Datorită scriiturii preponderent melodice de la vioară și a melodiei 

dublate la nivel inferior de o voce cu rol de continuo, putem astfel specula că maniera 

de compoziție a lui Giuseppe Tartini pentru această mișcare a fost transcrierea 

cântatului de la vioară pe partitură și, mai apoi, urma transformarea notei inferioare 

a dublei în bas-continuo. 

Această mișcare nu este singura de acest fel între sonatele tartiniene, în 

analogie, ca exemplu, putem aminti Sonata B. D3, mișcarea 5a, sau Sonata B. F1, 

mișcarea secundă; aceste mișcări se pot interpreta „solo”, deoarece și aici linia 

melodică inferioară a viorii asigură prezența unei voci secunde cu rol de bas continuo 

acompaniator. Pentru a reda un caracter mai ferm al muzicii, se poate folosi o 

trăsătură de arcuș ce poate prezenta o viteză mai mare la atac-pornire și o delimitare 

clară la zona vârfului baghetei. Și această mișcare este caracterizată de simplitate 

melodică, eleganță și echilibru sonor. 

 

5. Tema cu variațiuni 

Este mișcarea cea mai întinsă ca număr de măsuri, ea cuprinde un număr de 

336 de măsuri. Notată cu indicativul „mișcarea a treia”, prezintă în manuscris ca 

indicație de început „21 de variațiuni”. În această mișcare, Tartini nu va relua de la 

capătul portativului fiecare variațiune nouă, conform obiceiului său. Dacă adăugăm 

pasul ternar, alăturat lipsei oricărei indicații de tempo, împreună cu structurarea 

nedelimitată a variațiunilor – care se prezintă de fiecare dată în expunere dublă fără 

a folosi semnele de repetiție și diversitatea variațiunilor, putem specula că în această 

mișcare se poate insinua un caracter de Ciacconă, ce conține o temă și 20 de 

variațiuni. Deși nu era scrisă în partitura originală am considerat că după ultima 

variațiune ar fi necesară o ultimă reluare a temei, o ultimă expunere concluzivă. Vom 

remarca prezența modului minor armonic pe treapta a V-a. 

Tema are o structură monopartită și este formată din două perioade a câte 8 

măsuri. Fiecare perioadă are 2 fraze, în aceeași tonalitate de bază, la minor, și se poate 

delimita în tema propriu-zisă, care cuprinde primele două măsuri, unde prima măsură are 

un motiv ascendent pe tonică, iar cel de-al doilea motiv este descendent pe dominantă, iar 

măsurile 3-4 sunt secvențe pe treapta a Via; în Fa major, continuă cu măsurile 5-6, de 

asemenea, secvențe pe treapta a IV-a, în re minor. Următoarele măsuri, măsurile a șaptea 

și a opta, reprezintă o cadență deschisă pe dominantă, în timp ce următoarele opt măsuri, 

măsurile 9-16 vor fi identice – practic, repetarea primelor 8, dar cu cadența pe tonică. Rolul 

continuo-ului va fi acela de a dubla linia inferioară a viorii. 
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Exemplu muzical măsurile 1-8 

Variațiunea întâi este o variațiune registrală și ornamentală, unde vom întâlni 

apogiaturi și o fioritură, în măsura 24. Variațiunea cuprinde măsurile 17-32. Aici, 

pianul are aceeași desfășurare, dar prezentată în contratimpi, iar vocea inferioară a 

viorii păstrează linia basului-continuo într-o formă variată; de remarcat prezența unei 

cvarte mărite, ce se va rezolva conform principiului sensibilității tonale. 
Variațiunea a doua cuprinde măsurile 33-48 și aduce o alternare a melodiei, 

alternanță realizată între elementele tematice descendente din cadrul măsurilor 

antecedente și măsurile consecvente – formate din trioleți ce conțin pe primul timp 

elemente ornamentice notate de Tartini cu tril; în fapt, ele se cântă ca mordente 

simple superioare. 

Variațiunea a treia este compusă din măsurile 49-64 și este o variațiune 

ornamentală, unde întâlnim acorduri de trei sunete urmate în cadrul ultimilor timpi 

ai măsurii de triluri cu terminații descendente. 

Variațiunea a patra cuprinde măsurile 65-80 și are un caracter polifonic la 

două voci, unde vocea inferioară a viorii deține practic supremația melodică prin 

răspunsurile sale ce constau din grupuri de trioleți care au, de asemenea, un rol 

armonic, dar și ornamental. 

Variațiunea a cincea are în componență măsurile 81-96 și este o variațiune 

unde întâlnim grupetul descendent, format din șase note – practic, sextoleți 

descendenți urmați de continuarea în duble coarde din terțe descendente. În măsura 

87 avem un alt tip de structură ritmică: formula de pătrime cu punct urmată de două 

șaisprezecimi, unde prima este ornată de asemenea cu tril; ca execuție, ea va fi în 

fapt un mordent simplu superior. 

Variațiunea a șasea cuprinde măsurile 97-112, o variațiune de tip melodic, 

construită din înlănțuiri melodice de grupuri de trioleți, în măsurile consecvente 

ultimii doi trioleți prezintă, de asemenea, mordenți simpli superiori pe primul timp. 

Variațiunea a șaptea este compusă din măsurile 113-128 și este o variațiune în 

duble coarde, în general în terțe, deși întâlnim și alte raporturi intervalice de cvinte, 

secunde, prime sau octave, necesare  în construcția vocii secunde. 

Variațiunea a opta cuprinde măsurile 129-144; ea este notată în acorduri 

suprapuse de pătrimi notate cu indicația de arpeggiando. Aceasta se execută în 
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grupuri desfășurate de șaispezecimi, mersul melodic desfășurandu-se cu predilecție 

la vocea cea mai gravă. 

Variațiunea a noua are în componență măsurile 145-160. Aici, avem introdus 

ca procedeu ritmic sincopa, formată din optime urmată de doime – ultima optime 

este de asemenea notată cu un tril. În măsura 159, întâlnim un mers melodic 

cadențial, construit pe o fioritura pe o valoare de pătrime, mers urmat de un tril 

cadențial pe dominantă. 

Variațiunea a zecea cuprinde măsurile 161-176 și  prezintă ca noutate 

ornamentația de tril scurt cu terminație superioară. 

Variațiunea a unsprezecea cuprinde măsurile 177-192 și va prezenta un alt tip 

de sincopă: cea formată din șaisprezecimi urmate de pătrimi, iar în continuarea sincopei, 

în cadrul următoarelor două șaisprezecimi, prima dintre ele este însoțită de un mordent 

superior, de asemenea, notat în manuscris cu tril. 

Variațiunea a doisprezecea cuprinde măsurile 193-208. Ea este o variațiune 

polifonică ce prezintă un dialog între vocea superioară și cea inferioară, dialog 

conturat în cadrul fiecărei măsuri, iar linia melodică va urma un parcurs descendent. 

Variațiunea a treisprezecea cuprinde măsurile 209-224; este o variațiune de 

virtuozitate a mâinii drepte și prezintă o melodică ce necesită treceri rapide peste 

planurile de corzi în valori de șaisprezecimi, așa-numitele bariolaje pe două corzi, 

tehnică familiară lui Tartini și întâlnită atât în „L’Arte dell  l’arco” – variațiunile pe 

o temă – gavotă de Corelli, cât și în capriciile sale pentru vioară.

Variațiunea a paisprezecea este formată din măsurile 225-240 și nu prezintă 

noutăți în plan tehnico-artistic. 

Variațiunea a cincisprezecea cuprinde măsurile 241-256 și este o „variatiune 

a appoggiaturilor”, în care fiecare notă a liniei melodice cuprinde appoggiaturi duble 

superioare sau inferioare. 

Variațiunea a șaisprezecea cuprinde măsurile 257-272 și nu prezintă noutăți 

în plan tehnico-artistic. 

Variațiunea a șaptesprezecea cuprinde măsurile 273-288. Ea reprezintă un 

dialog polifonic alternat, unde linia melodică este cântată la vocea inferioară, dar va 

continua cu răspunsul ornamentat al vocii superioare. 

Variațiunea a optsprezecea are în componență măsurile 289-304 și este o 

variațiune formată exclusiv din grupuri de sextoleți, în care primul din grup este 

dublat întotdeauna de un interval consonant perfect: cvintă, cvartă sau octavă, și 

unde, în măsura 294, întâlnim pe primul timp chiar acorduri de trei sunete. 

Variațiunea a nouăsprezecea cuprinde măsurile 305-320. Aici, avem inversate 

registrele: melodia este prezentă la vocea inferioară și pedala la vocea superioară. 

Variațiunea a douăzecea cuprinde măsurile 321-336. Ea este o variațiune de 

virtuozitate melodică și este formată din arpegii desfășurate pe valori mici în 

măsurile antecedente, în timp ce, în cele consecvente, avem o linie melodică 

descendentă ce este însoțită de mordente simple superioare. 
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SONATA în sol minor Bg,5, Trilul diavolului 

Denumirea sonatei are strânsă legătură cu J.J. Lalande, un om de știință 

respectat al vremurilor sale. Acesta publica în anul 1769 volumul Voyage d’un 

Francais en Italie. Aici întâlnim povestea sonatei, poveste preluată de Lalande din 

discuțiile personale cu Giuseppe Tartini87. Se spune că într-o noapte Tartini a visat 

că diavolul îl vizitează pe compozitor – ca urmare, va încheia cu acesta clasicul pact 

faustian în care compozitorul își va vinde sufletul în schimbul serviciilor malefice 

ale lui Satan; acesta va deveni slujitorul său pentru o scurtă perioadă de timp. Tartini 

își folosește timpul oferindu-i vioara sa și rugându-l să cânte. Spre uimirea sa, 

diavolul va interpreta o muzică de o frumusețe și virtuozitate de neimaginat. 

Violonistul se trezește din vis și imediat începe să scrie muzica percepută în cadrul 

reveriei, încercând cu insistență să-și amintească ce auzise în vis – dar, din nefericire, 

nu va reuși. Se decide totuși să noteze fragmentele pe care și le reamintește, iar în 

final sonata aceasta va deveni, chiar și după spusele sale, cea mai valoroasă creație 

a sa. Ultima întâlnire între Lalande și Tartini are loc nu cu mult înainte de moartea 

compozitorului – și este posibil, de asemenea, ca doar pe patul de moarte 

compozitorul sa-și fi dezvăluit povestea. Tartini nu a lăsat niciun document legat de 

această istorie, posibil și datorită angajamentelor sale la San Antonio și la celelalte 

instituții religioase – categoric, în acea perioadă mitul pactului cu diavolul nu era în 

concordanță cu ideile religioase. Lalande va consemna că Tartini a compus sonata în 

1713, când el avea 21 de ani. Dacă este așa, asta înseamnă că el și-a scris capodopera 

cu mult înainte de a ajunge la maturitatea componistică sau la celebritatea sa de 

violonist. Paul Brainard susține însă ca Tartini nu ar fi putut scrie sonata înainte de 

1740, argumentând cu nivelul formal și stilistic al lucrării. Este însă posibil ca ideea 

sonatei să fi apărut în 1713 și ea să se fi concretizat mai târziu. Nici până astăzi 

manuscrisul original al sonatei nu a putut fi descoperit, iar prima publicare a sonatei 

apare abia în anul 1799, la aproape 30 de ani după moartea compozitorului.  

Sonata este prezentată ca un tot unitar și respectă tiparul sonatei baroce. Ca 

particularitate, ea are o coroană pe dominantă marcată cu notația cadenza. Aceasta 

este prezentată înainte de adagio-ul final și este un fapt atipic, deși nu unic în 

accepțiunea de sonată. O altă caracteristică aparte este ultima mișcare; ea este 

alcătuită dintr-o succesiune de secțiuni contrastante. Mișcările sonatei se cântă fără 

pauză între ele, în povestea sonatei desfășurându-se succesiv, urmând tiparul lent-

repede-lent-repede. Partitura mea este din Ediția Peters, Nr.1099b. 

1. Larghetto affetuoso

Este mișcarea de introducere în atmosfera și în tematica lucrării și este 

prezentată în măsura de douăsprezece optimi. Mișcarea cuprinde două secțiuni. 

87 „Nu putem vorbi despre muzica din Padova fără să-l amintim pe celebrul Giuseppe Tartini, care a 

fost mult timp prima vioară a Europei. Modestia sa, standardele sale morale, sensibilitatea sa, impun la 

fel de mult mult respect, alături de talentul său. În Italia este denumit  Maestro delle Nazioni, referitor 

atât la violonistica sa, cât și la compozițiile sale… Nimeni nu m-a impresionat mai mult cu inspirația și 

cu intensitatea compozițiilor decât Tartini” – Jerome Lalande,  Voyage d’un Francais en Italie, an 1769. 
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Tema este lirică, în pas de siciliană și are un caracter intim, expresiv și dolce. 

Indicația de tempo Largheto affetuoso este un termen pe care îl putem afilia Teoriei 

Afectelor prin definirea caracterului de expresie al mișcării alături de cel al tempo-ului. 

Acompaniamentul este de tip clavecinistic, format din succesiuni de acorduri placate. 

Prima secțiune debutează cu tema principală, ce cuprinde primele patru 

măsuri și are două motive centrale: în prima măsură conține cele două celule – prima 

are formula cu ritm punctat, iar următoarea are un mers ascendent; celula a treia are 

o sincopă pe timpii al cincilea și al șaselea. Cel de-al doilea motiv, ce apare în măsura 

a doua, va cuprinde cea de-a patra celulă, care este combinată cu celula întâi a 

pianului, însă inversată, urmată de celula a cincea, un grup de trei optimi continuate 

de celula a treia. În măsura a treia avem o dezvoltare pe baza celulelor întâi, a patra 

și a cincea. Măsura a patra conține o cadență închisă. 

 

     Exemplu muzical măsurile 1-3 
 

Următoarele măsuri, măsurile a cincea și a șasea, sunt prezentate în 

tonalitatea relativei, Si bemol Major, și sunt similare măsurilor întâia și a doua. În 

continuare, măsurile a șaptea și a opta au o dezvoltare derivată din prima celulă a 

primului motiv, pentru ca în continuare, în măsura a noua, dezvoltarea să continue 

în baza celulei a patra a primului motiv. În urmatoarele trei măsuri, măsurile 10-12, 

întâlnim o relație cadențială cu elemente ale primei celule a primului motiv, un tril 

și o respirație înainte de atacul în duble coarde la vioară, pe treapta a patra – 

subdominanta în major. Va urma o cadență în tonalitatea relativei majore. 

Cea de-a doua secțiune, ce cuprinde măsurile 13-23, este o secțiune 

dezvoltătoare, formată pe baza primei celule a primului motiv; este de factură 

imitativă. Aici, pianul are un rol mai consistent și construcția este bazată pe secvențe 

ce implică un plan al inflexiunilor modulatorii pe traseul do minor în măsura a 13-a, 

apoi în Re Major în măsura a 18-a. Cadența finală va rămâne o cadență închisă în 

tonalitatea sol minor. Tot fragmentul va avea nevoie de o tehnică de vibratto mărunt, 

executat din degete și egal ca amplitudine chiar și în nuanțele mai mari de la finalul 

frazelor. Tehnica de trăsătură a dreptei poate utiliza legatto-ul de expresie, cu o viteză 

mai mică și fără să se marcheze schimbările de sens de arcuș. 

 

2. Allegro 

Mișcarea este constituită din două secțiuni: prima secțiune, A, ce cuprinde 

măsurile 1-59 și cea secundă, B, care este un A variat în altă tonalitate, ce are în 

componența sa măsurile 60-136. În plan tematic, vom întâlni două linii muzicale care 
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vor marca desfășurarea întregii mișcări. Tema principală – cu un mers melodic 

general descendent – este formată din măsurile 1-4 și cuprinde două motive. Primul 

motiv cuprinde un arpegiu de pătrimi în măsurile 1 și 2, continuat de următorul motiv 

în șaisprezecimi, tot cu mers treptat descendent, motiv ce prezintă apogiaturi și care 

are un rol cadențial. Ambele motive sunt auftaktice. Vom întâlni o izoritmie 

cvasipermanentă în cadrul șaisprezecimilor de la vioară, izoritmie întreruptă de 

inserțiile ornamentale. De altfel, pe tot parcursul allegro-ului, avem apogiaturi și 

triluri care vor fi, de fapt, în execuție  mordente superioare duble. Optimile prezente 

la pian rămân cântate în stil placat, la fel ca în prima mișcare, clavecinistic. Fraza a 

doua este formată din măsurile 5-8 și repetă parcursul primei fraze în tonalitatea 

relativei majore, Si bemol Major. Putem însă considera că din cel de-al doilea 

motiv își are geneza materialul noii idei muzicale tematice, motivul având un rol 

determinant în construcția sonoră, ce va urma prin elementele comune întâlnite: 

mersul treptat descendent și apogiaturile. 

Exemplu muzical măsurile 1-8 

Următoarele două măsuri, a noua și a zecea, sunt în tonalitatea dominantei 

relative majore, Fa major. În continuare, vom întâlni secvențe: măsurile 11 și 12, în 

re minor urmate de măsurile 13 și 14 în Si bemol Major. Motivul din măsurile 15-16 

va fi unul variațional și cu diferențe registrale în Fa major; el va fi urmat de două 

secvențe, măsurile 17-18 în sol minor și măsurile 19-20 în Si bemol Major. În măsura 

21, se revine la cel de-al doilea motiv principal – și el va fi prezentat într-o dezvoltare 

prin amplificare intervalică, în tonalitatea Do Major. În continuare, acest motiv va fi 

secvențat în măsura 22, în Fa major și măsura 23 în Re Major. Următoarele măsuri, 

24-32, reprezintă o secțiune cadențială formată din combinații între cele două motive 

principale într-o structură modulatorie pe traseul Re Major – do minor – re minor – 

La Major. La major se va confirma ca dominantă a lui Re Major. Din măsura 33 

începe o nouă fază a prelucrării motivice, ce are la bază motivul din măsura a noua, 

printr-o continuă variere și secvențare; acestea sunt însoțite de o expansiune a 

ambitusului și a registrelor folosite. Din punct de vedere modulatoriu, începem în sol 

minor, măsurile 33-34, urmat apoi de Fa Major în măsurile 35-39, apoi re minor în 

măsurile 40-41 și din nou Fa Major în măsurile 42-45. Acest Fa major va deveni 

dominantă pentru Si bemol Major în măsura 46. În măsura 47, se va sfârși 

incertitudinea tonală, de aici urmând secțiunea concluzivă, secțiune ce prezintă 
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elemente din motivul din măsura a noua, iar acestea vor fi secvențate și repetate 

aproape obsesiv până la cadența finală din măsurile 58-59. 

Secțiunea a doua, denumită generic B, este de fapt un A variat și 

debutează cu tema identică în măsurile 60-73, prezentată în tonalitatea 

relativei; Si bemol major și planul tonal va avea următorul parcurs 

modulatoriu: Si bemol Major, în măsurile 60-63, urmat apoi de sol minor, 

măsurile 64-67, continuat de re minor în măsurile 68-69, apoi de do minor, în 

măsurile 70-71 și apoi urmează revenirea la Si bemol Major în măsurile 72-73. Din 

măsura a 74-a va începe o structură de terțe ascendente, complementare cu 

cele din măsura a cincisprezecea. Începând cu măsura 80, vor urma structuri 

arpegiate, pe același motiv, tot în dezvoltare registrală și, de asemenea, 

secvențate. Va urma o variație motivică pe salt de octavă în măsura 84. În 

următoarele măsuri, 89-104, întâlnim de asemenea dezvoltări registrale în 

tonalitatea re minor, dezvoltări care, începând cu măsura 105 și până la 

măsura 130, vor căpăta un ambitus extins construit pe bază de secvențe; acesta 

va cuprinde măsurile 105-131. Odată cu măsura 132, începe fraza cadențială 

care va aduce concluzia întregii mișcări, identică din punct de vedere al 

materialului muzical cu cea a primei secțiuni, dar în tonalitatea sol minor.  

Nu putem ști cu exactitate tempo-ul de interpretare abordat de compozitor, 

deși există posibilitatea ca tempo-ul să fi fost abordat la o viteză și mai mică, dacă 

ne raportăm la modul baroc de trăsătură, la tipul de arcuș utilizat în acea perioadă, 

sau chiar la sălile cu acustică de tip „biserică”. În prima secțiune, între măsurile 43 

și 45 întâlnim o specialitate de arcuș nouă – spiccato volant, specialitate destul de 

rar întâlnită în creația camerală barocă, care se poate lucra inițial la coardă, apoi, cu 

ridicări din coardă în zona inferioară a arcușului. Elementele deosebite ca dificultate 

tehnică sunt ornamentele de tip mordent superior dublu, pe care Tartini le notează în 

partitură cu tril, prezente în cadrul grupurilor de șaisprezecimi care vor fi întâlnite 

pe parcursul ambelor secțiuni; acest mod de execuție a trilurilor în tempo-uri ridicate 

este confirmat chiar și de Leopold Mozart în tratatul său, iar astăzi toate versiunile 

interpretative ale muzicienilor specializați în interpretarea barocă confirmă aceasta. 

Ca o modalitate alternativă de lucru poate fi și aceea a parcurgerii mișcării fără 

ornamente până la fixarea tempo-ului final, iar, ulterior, se pot introduce întâi 

mordentul simplu, apoi cel dublu. O particularitate a finalurilor de secțiuni este 

înlocuirea trilurilor cu terminații din măsurile 55 și 57 din prima secțiune și a celor 

din secțiunea a doua din măsurile 132 și 134 cu grupete superioare, această 

ramplasare având de asemenea justificarea tehnică – datorată vitezei de execuție 

rapide și imposibilității execuției exacte a formulei tril cu terminație; de asemenea, 

majoritatea interpreților de astăzi procedează în acest mod. 

 

3. Grave  
Este o mișcare lentă și bogat ornamentată, din perspectiva caracterului 

dramatic și, în același timp, totuși luminos și solemn, ea poate fi privită chiar cu 

aspect de recitativ. Acest grave se poate delimita la nivel de perioadă, ce cuprinde 

măsurile 1-7. Deși tonalitatea de început este sol minor, ea va cadența în Si bemol 
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Major, tonalitatea relativei majore. În vederea obținerii caracterului, trăsătura de 

arcuș va fi una elegantă și grațioasă la schimbarea de sens și va fi însoțită de un 

vibrato mai dens, realizat din poignet si degete. Nuanța mișcării este cea mai mare și 

mai generoasă de pe tot parcursul sonatei, un adevărat moment grave da chiesa cu 

introspecții și trimiteri către măreția muzicii sacre, cu toate elementele ei: 

luminozitate, calmitate, solemnitate și echilibru. 

4. Allegro assai – Grave; Allegro assai – Grave; Allegro assai – Adagio

Ultima mișcare a sonatei cuprinde o succesiune de alternațe de tempo-uri în 

succesiunea repede-rar: Allegro assai urmat de un Grave, continuat cu un alt Allegro 

assai urmat de asemenea de un Grave, iar apoi ultimul Allegro assai, mai redus ca 

dimensiuni și care este, practic, reluarea ornamentată a primului Allegro assai; 

înainte de Adagio-ul final, avem o măsură cu coroană pe dominantă care este 

destinată candenței. Argumentul delimitării ultimei mișcări este de ordin melodic, 

cele trei Allegro-uri assai având același material sonor, la fel ca și cele două grave-uri ce 

conchid allegro-rile. 

Primul Allegro Assai debutează în sol minor și are două secțiuni: prima, A, 

de 22 măsuri și secțiunea cu tril, de 17 măsuri. Prima secțiune este construită având 

la bază o temă descendentă arpegiată, iar în măsurile 8-11apar acorduri placate, iar 

pianul are un rol redus la nivelul basului continuo. În măsurile 12-13 din tema 

principală se desprinde un motiv ritmic în discant, motiv ce va fi „comentat” 

polifonic de vocea secundă a viorii. 

Exemplu muzical măsurile 8-11 

În continuare, întâlnim segvențe grupate pe câte două măsuri, în măsurile 

14-15 și măsurile 16-17. Motivul concluziv va fi prezent în măsurile 18-19 și mai 

apoi în măsurile 20-21 – practic, repetarea măsurilor 18 și 19. Al doilea motiv va fi 

imitativ între vocile viorii, măsurile 22-23.Vor urma secvențe în cadrul măsurilor 

24-26. Urmează o parte de tranziție, care prezintă modulații pregătitoare trilului 

diavolului: sol minor, în măsurile 27-29, urmat de do minor, măsurile 30-31, și apoi 

re minor, în măsurile 32-37 cu cadență pe dominantă. 



 

184 

Trilul diavolului este efectiv o secțiune concluzivă cu un caracter virtuoz și 

cadențial de factură polifonică ce cuprinde 17 măsuri – adică măsurile 38-55. 

 

         
 

Exemplu muzical măsurile 38-55 (trilul diavolului) 

 

Ea are trei planuri sonore; primul plan sonor reprezintă pianul, care are 

acompaniament contrapunctat și ține o pedală pe dominantă în re minor, prezentă în 

cadrul măsurilor 48-55 – efectiv pe tot parcursul secțiunii. Următorul plan este trilul 

propriu-zis, cu un traseu ascendent și practic integrat ca sunet de acord. În discant, 

avem cel de-al treilea plan sonor, ce reprezintă vocea a doua a viorii, care are motivul 

arpegiat prezentat ascendent și apoi secvențat. Datorită acumulărilor progresive și 

constante, din punctul meu de vedere, secțiunea poate fi gândită chiar ca o 

construcție armonică ornamentată cu un tril-pedală – și, extrapolând, putem spune 

că această secțiune poate fi privită chiar ca unul dintre primele momente cadențiale 

virtuozistice din cadrul sonatelor pentru vioară care sunt notate explicit pe partitură 

de compozitor. Trilurile-pedală devin triluri acompaniate, conform lui  Leopold 

Mozart, dar Tartini va adăuga și duble coarde, iar în cadrul dublelor vor apărea note 

melodice care vor necesita extensii, întotdeauna superioare, cele ale degetului patru. 

Grave cuprinde măsurile 56-61 și se caracterizează printr-o ornamentație 

bogată. El va cuprinde trei fraze a câte două motive fiecare. Are un caracter mai calm și 

reconciliant, mai senin și evidențiază un dublu rol: acela de încheiere a secțiunii rapide, 

dar și rol pregătitor pentru urmatorul Allegro assai. Tonalitatea acestui grave este cea a 

dominantei minore, re minor. 

Al doilea Allegro assai, ca și Allegro-ul assai precedent, poate fi delimitat în 

două secțiuni: prima, A, care are 25 de măsuri și cea cu tril, de 12 măsuri. Ea cuprinde 

melodica primului Allegro assai prezentată în tonalitatea dominantei minore și cuprinde 

măsurile 62-87. Mersul armonic debutează în re minor și va cadența în sol minor. 

Trilul diavolului, cea de-a doua sa prezentare, cuprinde măsurile 88-101, imită 

ca structură primul tril, dar va cuprinde doar 12 măsuri. Secțiunea prezintă un motiv 

imitativ la pian, pe structura ritmică apărută în măsurile 11 și 12: formula două 
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șaisprezecimi-optime. Din punct de vedere armonic, el începe în Sol major – tonalitatea 

omonimă și cadențează în Re major, care devine dominanta pentru sol minor, cu un acord 

cu septimă mică eliptic de terță, acesta se transformă în cadența ce va determina noua 

tonalitate a următorului Grave.  

Cel de-al doilea Grave cuprinde măsurile 102-107, același număr de măsuri 

ca primul, cu același tip de melodică și aceeași ornamentație în sol minor – într-o 

oarecare măsură, el poate fi perceput ca o variațiune a grave-ului precedent, dar, din 

măsura 105, melodia urmează un profil descendent; ea va cadența de asemenea în 

sol minor. 

Ultimul Allegro assai debutează în sol minor – practic, avem tema primului 

allegro assai variată și încărcată polifonic.  

Exemplu muzical măsurile 108-114 

Acest allegro assai, deși este cel mai scurt, cuprinzând măsurile 108-137, este 

secțiunea cea mai complexă a întregii mișcări, deoarece întâlnim motive prezentate 

polifonic cu aspect de fugato și unde vocea inferioară menține rolul de discant. 

Cel de-al treilea tril al diavolului este și cel mai scurt, are doar 8 măsuri. El 

cuprinde în cadrul măsurilor 115-123 o variațiune ritmică pe motivul anterior din 

măsurile 11-12, iar din măsurile 124-137 se va îndrepta și va culmina pe o coroană 

în măsura 137 pe dominantă; aici intervine cadența, notată de Tartini. 

Cadența cea mai cântată astăzi este compusă și integrată perfect în sonată de 

Fritz Kreisler. Ea are trei secțiuni: prima are 14 măsuri și prezintă salturi la octavă de 

duble octave însoțite de un tril, în cea de-a doua secțiune apar triluri în duble executate pe 

formula generatoare de sextolet, iar în ultima se revine la salturile de duble în octave cu rol 

de pregătire al ultimului adagio-concluziv. 

Adagio-ul final este secțiunea concluzivă, cadențială, fiind construită la 

nivel de frază; are, de asemenea, un caracter solemn și grandios și se încheie 

magistral cu o suită de acorduri de 3 și 4 sunete. Astăzi, există două versiuni de 

cadențare, cea originală și alta modificată, folosindu-se cea modificată în ultimele 

două măsuri, în sensul că este adaugată o octavă superioară în cadrul primilor doi 

timpi, iar, mai departe, linia melodică este păstrată la octava superioară până la final, 

fapt ce permite o sonoritate mai strălucitoare și mai adecvată unui final grandios. 
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3.7. Concertele solo pentru vioară 

Violonistul și muzicologul grec Minos Dounias88 este primul muzician care 

în teza sa din anul 1935 stabilește o cronologie a concertelor tartiniene, divizând 

numărul total de concerte în trei perioade de creație, în funcție de aspectele stilistice 

observate, precum și în funcție de tipul de hârtie utilizat de Tartini pe parcursul vieții. 

Prima perioadă cuprinde anii 1720-1735 și este perioada de virtuozitate. Concertele 

aparținând acestei perioade se caracterizează printr-o remarcabilă lungime și 

complexitate, conțin mari dificultăți tehnice și o tendință augmentată de explorare a 

expresivității. Cea de-a doua perioadă, 1735-1750, este perioada în care mișcările 

secunde, cele lente, sunt cele mai intense din punct de vedere expresiv. În această 

perioadă se observă o simplificare progresivă în ceea ce privește lungimea sau 

dificultatea tehnică. Mișcările sunt reduse ca întindere, abundența ornamentelor este 

diminuată, iar vioara solo este aproape întotdeauna acompaniată doar de cele două 

viori și continuo. Ultima perioadă, 1750-1770, este perioada în care totul merge în 

direcția unei esențializări, a unei sintetizări a melodicii. În această perioadă, creațiile sale 

devin din ce în ce mai rare,  muzica asimilează tendințe abstracte, cumva anticipând 

melodica clasicismului. În toate aceste perioade, limbajul violonistic rămâne 

complex și elaborat, compozitorul dorind să cuprindă atât elemente de virtuozitate, 

cât și să favorizeze expresia muzicală. Acestă schimbare ar fi putut fi o consecință a 

unor probleme fizice, care ar fi limitat, progresiv și în timp, capacitățile tehnice ale 

lui Tartini, sau, mai degrabă, poate fi privită ca un proces natural de simplificare, de 

sinteză: după desprinderea de vechiul stil de cântat, violonistul explorează paleta 

emoțională, îndreptându-se spre muzica abstractă a clasicismului. 

Catalogarea concertelor pentru vioară solo și orchestră realizată de Dounias 

cuprinde un număr de 110 concerte de vioară solo cu paternitate certă, încă 15 

concerte de vioară cu origine incertă, precum și un număr de 7 concerte pentru flaut 

și 2 concerte pentru violoncel – în cazul acestora din urmă planând încă suspiciunea 

asupra autenticității. Cele 15 concerte incerte ca paternitate nu sunt incluse în 

cronologia catalogării sale89. 

Un aspect relevant, întâlnit în concertele tartiniene, este prezența motto-

urilor – citate proprii ale compozitorului, sau preluate din Metastazio. Un număr de 

18 concerte de vioară prezintă citate: D17 – părțile a II-a și a III-a, D21 – partea a 

III-a, D25 – partea a II-a, D44 – părțile I și a II-a, D46 – partea I, D48 – părțile I și a 

88 Minos Dounias, violonist grec, muzicolog și critic muzical. S-a născut la Cetate, jud. Dolj, România, 

la 26 septembrie 1900, și a decedat la Atena, în 20 octombrie 1962. A studiat la Berlin Hochschule für 

Musik ,1921-1926; ulterior, studiază muzicologia cu Abert și Schering la aceeași Universitate din 

Berlin. În anul 1932, susține doctoratul cu tema Die Violinkonzerte Giuseppe Tartini, publicat la 

Wolfenbiittel în anul 1935. Studiul său asupra creației concertistice de vioară a lui Tartini realizează 

prima și, deocamdată, singura catalogare a lor, numărul de referință al lor, „D” (Dounias) nefăcând însă 

referire la cronologia lor, ci este o clasificare a acestora în funcție de tonalități și de ordonarea estimativă 

în funcție de perioadele de creație. 
89 În lumina ultimelor cercetări, s-ar părea că, în acest moment, numărul total al concertelor ar ajunge 

la 159. Aceste ultime 34 de concerte prezintă elemente care permit identificarea lor ca fiind ale lui G. 

Tartini. Dintre acestea, 10 concerte sunt descoperite și autentificate de Giovanni Guglielmo. 
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II-a, D51 – partea a II-a, D56 – părțile a II-a și a III-a, D66 – partea a II-a, D67 – 

partea a II-a, D70 – partea a II-a, D73 – partea a II-a, D78 – partea II-a, D82 – partea 

a II-a, D83 – părțile I și a II-a, D96 – partea a II-a, D98 – partea a II-a, D107 – partea 

a II-a, D110 – partea a II-a. Majoritatea acestor motto-uri au fost criptate de autor 

într-un cifru inventat de el, iar decriptarea a rămas un mister mai bine de 150 de ani. 

Tot Minos Dounias va reuși să le decripteze. Această codificare utilizată de modestul 

Tartini avea scopul de a masca sentimentele compozitorului, dorința sa fiind ca 

intențiile muzicale să rămână exprimate doar prin prisma partiturii. Cele necriptate 

dovedesc intenţii clare, chiar didactice, în care el doreşte să clarifice latura expresiv-

emoţională a mişcării. 

Pe scurt, vom încerca să prezentăm editările concertelor tartiniene din anul 

1727 până în prezent. 

1727 – Amsterdam, Michel Charles Le Cène, nr. 536 – Concerti a 5 op.1, 

libro I – conține concertele: D85, D55, D60, D15, D58, D89; 

1727 – Amsterdam, Michel Charles Le Cène, nr. 537 – Concerti a 5 op.1, 

libro III; 

1729 – Amsterdam, Michel Charles Le Cène, nr. 548 – Concerti a 5 op.1, 

libro II – conține concertele: D111, D91, D59, D71, D88, D18; 

1733 – Amsterdam, Gerhard Frederik, Witvogel, nr 26 – Concerti a 8 

stromenti, opera II – conține concertele: D73, D2, D124, D62, D3, D46; 

1736 – Amsterdam, Gerhard Frederik, Witvogel – Sei Concerti a 5 stromenti 

(…) di alcuni famosi maestri comme di (…) Giuseppe Tartini – conține concertul D1. 

1741 – London, J. Walsh („Select harmony – fourth collection”) – Six 

Concertos in seven parts for two violins and other instruments composed by (…) 

Giuseppe Tartini – conține concertele: D60, D85, D55; 

1748 – Paris, Mme Boivin, Le Clerc; Urbino, Carlo Gio. Tessarini – Concerti 

a 5 con violino obbligato (…) libro I – conține concertele D105, D29, D78; 

1760 – Amsterdam, Arnoldo Olofsen – Sei concerti accommodati pe il 

cembalo da L. Frischmuth op.4 – conține concertele D9, D63, D32, D81, D50, D98; 

1766 – London Welcker, for Tommaso Mazzinghi – Six concertos in four 

parts – conține concertele D36, D6, D120, D53, D64; 

1898 – Hamburg, Benjamin, curator E. Pente – conține  D45; 

1916 – Leipzig, Eulemburg, curator R. Reitz – Concerto in La Maggiore; 

1920 – Schott Magonza, curator E. Pente –  Concerto in Re Maggiore și D81; 

1922 – Leipzig, Leuckart, curator C. Meyer – Concerto in Mi Maggiore; 

1926 – Milano, Ricordi, curator M. Corti – D93; 

1929 – New York, Fischer, curator M. Corti – Concerto in La minore; 

1930 – Paris, Senart, curator E. Chaumont – Concerto in Re minore; 

1935 – Viena, Universal Edition, curator E. Ondriceck – Concerto in La 

Maggiore; 

1938 – Moscova, Editura de Stat Isskustvo, Moscova- Leningrad, -- D45, 

versiunea vioară – pian; 
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1947 – Northampton, Smith College Archives, curator G. Ross – Concerto 

in La minore, Concerto in Fa Maggiore; 

1947 – Bruxelles, Schott, curator M. Lejeune – Concerto in Re minore; 

1947 – Zurich, Hug, curator H. Scherchen – D53; 

1953 – New York, Schirmer, curator G. Ross și R.L. Finney – Concerto in 

Re Maggiore; 

1953 – Padova, Zanibon, curator Bonelli – D28; 

1958 – Padova, Zanibon, curator Bonelli – D57; 

1958 – Zürich, Hug, curator R. Baumgartner – D45; 

1958 – Leipzig Peters, curator Schroeder; 

1958 – Milano, Ricordi, curator M. Corti – Concerto in Re Maggiore; 

1969 – Padova, Zanibon, curator G. Guglielmo și E. Mabilia – D45; 

1971 – Milano Carisch, curator E. Farina – D125, D24, D96, D67; 

1972 – Milano Carisch, curator C. Scimone – D78, D56; 

1972 – Milano, Ricordi, curator M. Abbado – D15; 

1972 – Kuzelmann, curatori Braun și Ney – D123, D80, D51; 

1975 – Milano Carisch, curator C. Scimone – D12, D83, D117; 

1976 – Milano Carisch, curator C. Scimone – D21; 

1980 – Milano Carisch, curator C. Scimone – D115; 

1998 – H.H. Edition England, curator E Bojan – D55. 

Se poate observa că la multe din editările din preajma anilor 1900 nu s-a 

putut face catalogarea Dounias, dar identificarea s-ar putea realiza direct, prin 

confruntarea partiturilor. De asemenea, nu pot fi identificate cu certitudine nici 

concertele editate în perioada anilor 1727-1748, împreună cu cele două reeditări. Din 

această enumerare lipsesc editările rusești – aici am întâlnit cu certitudine doar 

Concertul în re minor  D45,  

În concluzie, Concertul pentru vioară D45 – concertul în re minor este concertul 

cu cele mai multe editări: anii 1898, 1958 și 1969, în timp ce Concertul pentru vioară – 

D96 în La Major, îl avem editat o singură dată în 1971. Nici unul dintre cele două 

concerte nu par să fi văzut lumina tiparului în timpul vieții compozitorului.90  

Aspecte ale editărilor concertelor 

După cum am aminitit mai devreme, creația lui Tartini este în prezent în 

majoritate nepublicată, în special în ceea ce privește concertele și sonatele, aflate în 

mare parte manuscrise aflate în bibliotecile din Padova, Berlin, Dresda, Brüssel, 

Viena, Schwerin și Berkeley. Cu excepția concertelor din opusurile 1 și 2, tipărite pe 

parcursul vieții autorului și, probabil, sub supravegherea sa, celelalte concerte ne-au 

parvenit sub formă de manuscrise, olografe sau copii. 

 Prima problemă pe care o avem la analiza acestora se referă la lectura 

dificilă a manuscriselor. Un manuscris tartinian autentic șochează la prima vedere 

prin scrierea densă și dezordonată, prin corecțiile și ștergerile frecvente, sau prin 

folosirea oricărui spațiu liber al portativului. Se întâlnesc uneori pasaje care nu au 

notate valorile ritmice ale notelor, sau secțiuni întregi ascunse de corecturi 

90 La anexe sunt atașate partiturile de vioară, clavecin, știmele de orchestră și partiturile generale ale concertelor. 
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suprapuse. Tartini utilizează frecvent două linii suplimentare adiacente pe lângă 

portativ, în locul liniilor suplimentare normale. Scrierea sa în sistem de patru 

portative (în loc de cinci) determină uneori corespondența instrumentală dubioasă. 

Avem și situații de versiuni diferite ale acelorași mișcări, probabil gândite 

ca mișcări alternative, sau concerte care prezintă două versiuni ale viorii solo – ele 

pot fi observate pe cele două portative diferite în același manuscris. Repetarea 

adagiourilor cu partea solo ornamentată la repetiția secțiunilor, necesară în special 

în cazul prezenței ornamentelor olografe, se va cânta prin introducerea acestora în 

melodica și armonia deja prescrisă.  

Muzicologii au descoperit în anumite manuscrise ale concertelor secțiuni din 

mișcări care lipsesc, în alte cazuri lipsesc mișcări întregi, sau, câteodată chiar mai 

multe mișcări, 

În cazul unui manuscris parțial, ca de exemplu cel al Concetului D1, unde la 

mișcarea a III a manuscrisul original ajunge până măsura 263, (lipsesc din manuscris 

aproximativ două pagini),  este necesară o completare de aprox. 118 măsuri pentru 

finalizarea mișcării. Copletarea unei mișcari parțiale presupune analiza și selectarea 

unor grupuri omogene - din precedentele secțiuni, sau din alte mișcări ale altor 

concerte ce au structuri similare, care se adaugă, însă înlocuirea celor lipsă se va face 

fără nicio modificare melodică sau armonică majoră. 

Manuscrisele care prezintă doar partea de vioară solo: un exemplu este  

Concertul D 118, unde mișcarea secundă are în manuscrisul original doar partea 

viorii solo. Aici, trebuie refăcut întregul acompaniament, iar criteriul rescrierii este 

alegerea unui tip de acompaniament preluat de la alte mișcări secunde, în funcție de 

lungimea secțiunilor sau de prezența progresiilor. 

Sunt cazuri unde se întâlnesc două manuscrise, ambele incomplete, ca în 

cazul  Concertului  D 16, unde la mișcările a I a și a III-a, manuscrisul olograf 

prezintă partea viorii solo incompletă. Aici există însă un alt manuscris, de asemenea 

incomplet al aceluiași concert, realizat de un copist, care conține doar partea viorii 

solo. Prin colarelaționarea celor două manuscrise se poate obține o variantă muzicală 

coerentă și convingătoare din punct de vedere stilistic.  

În cazul cadențelor nescrise de autor, se pot concepe diverse variante, 

urmând în general modelele lui Nicolai sau Nardini, sau alte modele actuale, cum ar 

fi cele ale lui Guglielmo, Scimone sau Carmignola. 

Caracteristicile generale ale concerto-ului solo  tartinian ce pot fi evidențiate 

sunt: 

 Tributar stilului galant;

 Formă fixă de trei mişcări: repede – lent – repede;

 Preia contrastele tutti-solo ale concerto-ului venețian – G. Gabrielli şi A. Vivaldi;

 În scriitura continuo-ului nu utilizează cifraje, ci note desfășurate. Multe dintre

ele sunt gândite în formulă de acompaniament de corzi, fără clavecin;

 Preocupare către tehnica mâinii stângi;

 Stil concis, melodii clare și simple;
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 Ritm complex, în general, structuri preluate din două surse: muzica de curte și

din ritmica folclorică – prezența sincopelor sau formulelor specifice populare;

 Tendinţă de repetitivitate ritmică – în general, a diverselor structuri ritmice;

 Ornamentică etalată în scrierea desfășurată și exactă, preponderent în

mişcările rapide;

 Tendinţa către idealul instrumental al muzicii abstracte.

3.8. Concertele pentru vioară  D45 în RE minor și D96 în LA major 

Concertul pentru vioară în re minor – D45 

Conform catalogării lui Dounias, acest concert – D45 – este al treilea şi 

ultimul concert catalogat  în tonalitatea re minor. Din totalitatea concertelor, doar 

trei concerte  – D43, D44 şi D45 – au această tonalitate. La nivel internaţional, este 

unul dintre cele mai cunoscute şi mai interpretate concerte de vioară ale lui Tartini. 

El se regăseşte în repertoriul unor violonişti ca: Ughi, Menuhin, Szigeti. În România, 

concertul a fost prezentat publicului la Sibiu și București, în cadrul Festivalului 

„George Enescu” din anul 2011, de către Venice Baroque Orchesta, solist și dirijor 

fiind Giuliano Carmignola. 

Mișcarea I -a
Debutează cu o temă ce are caracter de menuet, prezentată într-un tempo 

aproximativ de Allegro Moderatto. Tema este de factură lirică, dar caracterizată de 

o manieră elegantă și în care valorile se cântă mai scurt şi mai accentuate la începutul

trăsăturii de arcuş. Există și variante de interpretare cu o viziune a tempo-ului mai 

lentă, în general, versiuni mai vechi, ale anilor 1951, interpretate de Szigeti sau 

Menuhin; ele accentuează esența lirică a temei și sunt cântate cu trăsăturile de arcuș lungi 

și greoaie, cu vibrato egal. Astăzi, în urma cercetărilor actuale, viziunea este schimbată. 

Expoziția orchestrei este formată dintr-o perioadă, A, în re minor, măs. 1-

28, și cuprinde trei fraze muzicale. Prima frază are trei propoziții91. Prima propoziţie 

este formată din 4 motive care prezintă linia melodică principală, formată dintr-un  

motiv de menuet:  

Exemplu măsurile 1-4 

91 In incercarea de a simplifica analizele morfologice ale concertelor am considerat că poate fi mai 

accesibil tipul de analiză formală folosit de muzicologii ruși. De aceea în continuare la delimitările 

structurilor muzicale se vor folosi structuri ca: motive -  (M), propoziții – (P), fraze –  (F) și perioade 

muzicale. 
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Și pasul de sarabandă prezent în următoarele: 

Exemplu măsurile 8-12 

Următoarele două propoziții, P2 şi P3 cuprind, de asemenea, câte patru 

motive. Frazele a doua şi a treia cuprind fiecare câte două propoziţii. În fraza a doua, 

F2, cele două propoziții sunt formate din căte două motive model şi următoarele două 

secvenţă. Cea de-a treia frază, F3, are o primă propoziție, P1, formată din trei motive, 

şi este conjunctă cu propoziția secundă,P2, ce este formată din 2m + 3m, și care este 

concluzivă, în re minor. 

Prima expunere a viorii, măs. 29-77, cuprinde o perioadă, A1, în re minor, 

ce are trei fraze, după cum urmează: F1, ce conţine trei propoziţii. Prima propoziție, 

P1,e formată din 2 motive model și 2 motive segvență. Următoarea, P2, are 3 motive 

iar ultima, P3 are 2 motive model și 2 motive segvență. Ele pot fi grupate într-o 

perioadă - A1. Cea de-a doua frază, F2, are trei propoziţii: primele două propoziții, 

P1și P2 au fiecare 2 motive model și următoarele 2 motive segvență. Ele pot  forma un 

a2. Ultima frază, F3, conține două propoziţii, fiecare dintr ele cu câte patru 

motive, toate trei frazele formând o nouă perioadă – B. Putem spune că prima 

expunere are formă de BAR.  

Următoarea perioadă, A2, conţine două fraze, F4, ce are trei propoziţii, toate 

fiind formate pe tiparul anterior amintit, urmată de F5, va avea doar două propoziţii, 

P4, similară antecedentelor şi ultima, P5, în care întâlnim grupete și care va cadenţa 

în tonalitatea relativei – Fa Major.  

Va urma un meno tempo, format din trei fraze în care prima, F6, are două 

propoziţii a câte patru motive. În următoarea frază, F7, vom avea o propoziţie în care 

primele două motive sunt identice cu cele din P1 a lui F6, iar următoarele motive 

conţin sincope urmate de apogiaturi descendente. Următoarea propoziţie, P4, are 

preluat al doilea motiv din P3, care este secvenţat de două ori, deci P3 va cuprinde 

trei motive. Cea de-a treia frază, F8, este constituită din P5, în care cel de-al doilea 

motiv are ornamente din grupuri de sextolete. Cea de-a doua propoziție a frazei F8, 

este P6. Ea este secvenţare a propoziției P5, iar ultima propoziţie, P7, va concluziona 

tot în tonalitatea Fa Major. 

A doua secțiune a concertului – măs. 78-97- începe cu a doua expunere 

orchestrală – re minor- și este o perioadă care are două fraze. Prima frază, F9,  a celei 

de-a doua expuneri orchestrale este formată din P1 și preluată din expunerea viorii 

solo, practic este propoziția P2 a frazei F2 a lui A2 a viorii solo; ea se va continua cu 

P2, cu un dialog între vioară şi continuo. A treia propoziție, P3, este formată din 2 

motive secvențate și este o acumulare către următoarea propoziție, P4, care este 

culminaţia dramatică a mişcării. Ultima propoziție, P5, conţine rezolvarea 

melodică și are un caracter concluziv. Ea va modula către La major, tonalitatea 

omonimă a relativei.  
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A doua expunere a viorii solo, măs. 98-152,  cuprinde perioada A1 din prima 

expunere a viorii, dar expusă în tonalitatea relativei. Urmează o perioadă, A2, ce este 

formată din două fraze, și unde prima, F1, este constituită din două propoziţii 

ornamentate, iar a doua, F2, are trei propoziţii. Prima propoziție, P1, a frazei secunde 

are o pedală pe tril la vioară. Melodic, ea este constituită din cel de-al doilea motiv 

al propoziției P2 din a doua expunere orchestrală. Aici vom întâlni structuri ritmice 

de factură populară. Următoarea propoziție, P4, est constituită din patru motive: 

2model, 2 segvență și este modulatorie, iar ultima  propoziție, P5, se va întoarce la 

tonalitatea inițială, re minor. 

Urmează un meno tempo, un dans – Musette. Secțiunea musettei este 

constituită dintr-o perioadă cu două fraze. Prima frază, F1, cuprinde două propoziţii 

alcătuite din câte patru motive fiecare, iar în cadrul lor se face simţită prezenţa 

sincopelor. Cea de-a doua frază, F2, are trei propoziţii. Ultima propoziție a ei, P3, 

conţine cinci motive melodice încărcate de ritmuri populare, cea de-a patra 

propoziție are patru motive segvețate câte două iar ultima, P5, pregăteşte cadenţa. 

Cadenţa este preluată de la G. Carmignola, o cadență construită în viziunea 

tartiniană a lui Nicolai. Ea este simplă, însoțită de o pedală armonică, și cuprinde 

două secţiuni. Prima este ascendentă şi este constituită din două motive ritmice 

principale repetitive. Ele sunt ornate cu apogiaturi şi triluri timp de două măsuri. 

Arcul descendent este format din formule de optimi, continuarea fiind de succesiuni 

repetate ale formulei de două șaisprezecimi-optime, după tiparul model – secvenţă. 

Cea de-a doua secţiune a cadenței conţine o altă structură ritmică predominantă 

formată din două celule, încărcată de duble coarde şi triluri ce se vor rezolva în 

clasica înlănţuire V – I. 

Concluzia finală a părţii aparţine ansamblului ce are vioara solo integrată – 

expunerea finală, şi este reluarea identică a ultimelor două motive din secțiunile A2 

şi A3. Ea cuprinde măs. 153-164.  

Ca o privire generală, în mare, vom avea expunerea orchestrală urmată de 

vioara solo ambele în re minor, urmate de a doua expunere orchestrală care va fi 

urmată de cea a viorii solo care va cuprinde două secţiuni tematice: A1 şi Musetta, 

ele fiind urmate de o cadenţă şi de concluzia finală a orchestrei.  

Această mişcare are un caracter mai dansant, ea va fi în contrapondere cea de-a 

treia, care este dedicată aproape exclusiv elementelor de virtuozitate ornamentică. 

Mișcarea a II-a 

Este un Grave, scrisă în tonalitatea dominantei minore, la minor. Ea are o 

structură bipartită şi un caracter modal. 

Prima secţiune cuprinde trei fraze a câte două măsuri. Prima frază se încheie 

pe dominanta Mi Major, iar cea  de-a doua este în Do Major şi este conjunctă cu cea 

de-a treia frază, care va cadenţa tot în tonalitatea Do Major. Secţiunea se execută cu 

repetiţie, prima data în desfăşurarea ei melodică simplă, iar repetiţia cuprinde 

melodia ornată, chiar încărcată cu elemente de ornamentică diverse: fiorituri, 

apogiaturi simple şi duble, ascendente şi descendente, grupete şi triluri.  
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Întrucât pe partitură nu am întâlnit decât linie melodică simplă, fără vreo 

specificaţie de ornament, mi-am permis să preiau elementele ornamentale, precum 

şi modul lor de execuţie de la G. Carmignola92. 

Prima expunere a temei 

Repetiția temei 

Secţiunea a doua cuprinde de asemenea trei fraze, care, prin tradiţie, se cântă 

fără repetiţie. Cadenţa, fiind opţională, am preferat tot viziunea lui Carmignola, care 

o limitează la un simplu tril cu terminaţie.

Întreaga parte menţine un caracter liniştit, introvertit, pe alocuri, chiar religios. Ea 

permite folosirea unui vibrato mărunt şi „dolce” – realizat din degete şi poignet. 

Contrastele de nuanţe sunt foarte echilibrate, neexistând extreme sonore sau evidenţieri de 

note exagerate, în general, urmărindu-se melodica simplă şi luminoasă. 

Mișcarea a III-a. 

Este o gavotă, tripartită şi monotematică, scrisă în tonalitatea re minor și are 

două secțiuni. 

Prima expunere orchestrală, în re minor,  cuprinde două perioade. Prima 

perioadă, A, are două fraze, a câte două propoziţii muzicale, în care este prezentat 

materialul tematic principal al mişcării. Cea de-a doua perioadă, B, este compusă tot 

din două fraze, F3 și F4, unde prima, F3, cuprinde o propoziţie formată din repetarea 

primului motiv principal al temei – cel cu caracter modal, iar cea de-a doua 

propoziţie, P2, redă primele două motive ale lui P2 din perioada A La F4, ce cuprinde 

două propoziții, ultima propoziţie, P2, cuprinde două motive concluzive ce 

cadenţează în re minor. Ea cuprinde măs. 1-32. 

Prima expunere a viorii solo, tot în re minor, ne prezintă perioada A, cu o 

frază F5, în care primele două propoziţii sunt identice cu cele din expunere, dar, în 

cea de-a doua, P2, îşi fac deja simțite apariţii ale variaţiunile ornamentale. Este 

92 Gugliano Camignola, violonist italian și specialist în muzica barocă italiană, inițiatorul ansamblului 

„Venice Baroque Orchesta”, cu care a readus în atenția publicului meloman o parte majoră a 

repertoriului de vioară  baroc. 
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formată din măs. 32-100. Ea va cuprinde 3 motive, uunde motivele al doilea şi al 

treilea sunt identice din punct de vedere ritmic. Va urma a treia propoziție, P3, în 

care primul motiv va fi identic din punct de vedere ritmic cu primul din P2 iar 

următorul – de timp cadenţial, în măs. 57-60, va cuprinde grupuri de şaisprezecimi 

descendente ce se succed în maniera trăsăturii de tip barocă: două legate, două 

dezlegate, fiind notate pe partitură cu indicaţia „con fuoco” la vioara solo. 

Exemplu muzical măsurile 57- 60 

Compusă din măs. 101-116 a doua expunere orchestrală –în re minor- va 

încheia prima secțiune. 

Urmează o nouă secțiune, B, care debutează cu a doua expunere a viorii solo 

prezentată în tonalitatea relativei, la minor. Ea cuprinde măs. 117- 194. Aici vom 

întâlni variațiuni ornamentale la nivel de celule. Această frază, F6, formată din două 

propoziţii, va fi continuată de încă două propoziţii. Prima, P1, care este formată din 

trei măsuri, va fi ascendentă şi vom întâlni triluri, iar următoarea este formată din 

patru măsuri şi va fi construită pe tiparul model – secvenţă. Ultima propoziţie, P2, 

ce cuprinde trei măsuri, va relua structurile de şaisprezecimi descendente prezente la 

concluzia perioadei A. În continuare, va urma o altă perioadă, B1, practic F7, și care 

este de fapt repetarea secțiunii B, singura diferenţă fiind rallentando-ul de la final, 

utilizat pentru delimitarea secţiunilor. Acest B1 este, de asemenea, în tonalitatea 

relativei la minor.  

A doua expunere orchestrală, care începe la măsura 100, este formată din 

două fraze, și unde vom întâlni prima frază formată din elementele primului motiv 

tematic. Ea va culmina cu o coroană în tonalitatea relativei – Mi Major. Cea de-a doua, 

F9, are un caracter concluziv și va cadenţa în tonalitatea relativei minore – la minor.  

A doua expunere a viorii solo, care începe la măsura 117, va avea parcursul 

tonal în tonalitatea relativei, la minor, încheindu-se la măsura 139, în tonalitatea  Do 

Major. Ea reprezintă o secțiune A variată şi ornamentată diferit, continuată de o secțiune 

B, în care se va realiza revenirea și cadenţarea la tonalitatea relativă, la minor.  

În continuare, următoarea secțiune, B1,  începe la măsura 60. Ea va debuta 

în tonalitatea inițială, re minor, şi va cuprinde două fraze. Prima frază a acestui B1 

are două propoziţii ce cuprind materialul tematic ornamentat al gavotei, iar cea 

secundă cuprinde tot două propoziţii inserate cu elemente de virtuozitate – grupuri 

de şaisprezecimi – preluate din secțiunile B1 şi B2 din prima expunere a viorii solo, 

pargurgând diverse mersuri armonice dar, încet, va modula înapoi spre re minor.  

Următoarea perioadă din a doua expunere a viorii este practic B2, dar care 

debutează în re minor și prezintă tema, de asemenea, ornamentată, dar este identică 

structural cu B1. Vom avea și o a treia perioadă, B3, care debutează la măsura 176 

și care este practic B1 din prima expunere a viorii solo, în tonalitatea re minor, însă 
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prezentând o ornamentaţie şi mai bogată. Această ultimă perioadă, B3, va conduce 

la cadenţa mişcării, care este în tonalitatea dominantei. 

Cadența cuprinde un număr de 8 măsuri este preluată tot de la G. Carmignola 

și este construită după modelele prezentate de Nicolai în tratatul său. Ea se încheie 

printr-o coroană în tonalitatea de bază.  

Ultimul interludiu orchestral, ce reprezintă expunerea finală a orchestrei, 

măs. 195-211, este aproape identic cu perioada a doua din prima expunere 

orchestrală, diferenţa fiind conferită de înlocuirea optimilor cu şaisprezecimi în 

cadrul primului motiv din ultima propoziţie. 

Maniera de cântat a acestei mișcări presupune o abordare stilistică ce trebuie 

raportată la eleganţa dansului. Pătrimile din cadrul temei nu sunt tenute, ci mai 

degrabă vor fi gândite ca pătrimi cu punct deasupra. Optimile dezlegate vor avea, de 

asemenea, o viteză mai mare de pornire şi au punctul de coardă foarte bine definit la 

plecare; spre finalul valorilor, ele vor deveni mai puţin evidenţiate, dar nu neapărat 

spiccate sau staccate. În cazul optimilor legate – conform tradiţiei – cea de-a doua 

optime este uşor scurtată din opririle arcuşului. Toate aceste elemente ale mâinii 

drepte presupun, de asemenea, o împărţire riguroasă a zonelor de arcuş. Din punctul 

meu de vedere, se vor utiliza cu precădere aproximativ 2/3 din arcuş, în zonele C1 – 

C3. Evidenţierea melodică a celei de-a treia pătrimi se va realiza prin alungirea 

trăsăturii dreptei sau chiar printr-o viteză de plecare mai mare a dreptei, asociată 

vibrato-ului corespunzător. 

În concluzie, mișcarea a treia prezintă multe elemente de tehnică 

spectaculoase, în special datorită ornamentației specifice perioadei, completând un 

concert reprezentativ pentru stilul tartinian și, încadrat cu siguranță ca unul dintre 

concertele de maturitate ale compozitorului. 

Concertul pentru vioară în La Major – D96 

Concertul are catalogarea Dounias nr. G.T. 1.1D 12 şi îi este conferită o 

paternitate certă. Versiunea preluată din manuscris este o copie realizată sub 

supravegherea autorului și este o variantă ornamentată. Structura concertului 

cupriunde 3 mișcări: Allegro – La Major, Largo Andante –  Mi Major şi Allegro 

Assai – La Major. 

Mișcarea I-a 

Este o mișcare monopartită, monotematică, scrisă în măsura de 4 pătrimi și 

notată cu indicația Allegro. Tartini utilizează un tipar ritmic ce va deveni un tipar 

generator al întregii mişcări și se desfăşoară în dialog între grupurile viorilor şi 

răspunsul contino-ului 

. 
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Exemplu muzical măsurile 1-5 

 

Acest tipar, ce induce un caracter fastuos și grațios, era utilizat frecvent 

în muzica barocă93, în muzica de curte. Caracterul acestei formule, fastuos şi 

elegant, de sărbătoare, este adesea asociat cu muzica creată pentru evenimente 

sau pentru muzica de fanfară. Linia melodică principală a acestei mișcări este 

aproape similară cu cea din partea întâia a concertului în Re Major D26, unde 

întâlnim același ritm generator, desfășurat însă în mers descendent. 

Prima expoziţie orchestrală, măs. 1-13, este formată dintr-o perioadă ce 

cuprinde patru fraze. Fraza întâi, F1, cuprinde două propoziţii ce prezintă materialul 

melodic principal. Vom avea prima, P1, formată din patru motive şi care prezintă 

structurile ritmice generatoare ale întregii mişcări-prezentate anterior şi secunda 

propoziție, P2, ce are în componenţa sa şase motive, m5 şi m6 fiind repetarea  

motivelor m3 şi m4.Cea de-a doua frază, F2, are două propoziţii, prima, P1 –cu 4 

motive - 2m model şi 2m secvenţă şi cea de-a doua, P2, în care are elemente 

ornamentale sunt suprapuse pe un ritm diferit al continuo-ului.Cea de-a treia frază, 

F3, este formată din patru propoziţii, primele trei care cuprind câte patru motive 

fiecare, și unde P3 revine la structurile ritmice iniţiale, iar ultima propoziție, P4,  va 

cadenţa în La Major. 

Prima expoziţie a viorii, de asemenea în La Major, măs. 14-36, cuprinde 5 

fraze și are o primă frază, F4, care este identică cu prima F1 din expoziţia orchestrală. 

În continuare, F5 este formată din prima P1, ornamentată – preluată, de asemenea, 

din F2a orchestrei,  iar următoarea, P2 este secvenţarea lui P1. Mişcarea continuă cu 

cea de-a treia frază a expoziției viorii, F6, unde prima propoziţie este identică cu P3 

din fraza a treia, F3, a expunerii orchestrale, dar în tonalitatea dominantei, iar 

următoarea, P2, este o variaţie ornamentală a lui P1. Expunerea continuă cu ultimele 

două fraze: F7, ce are patru propoziţii şi unde prima.propoziție, P1, va fi model 

pentru următoarele trei propoziţii, și F8, care are trei propoziţii. Prima, constituită 

din linii melodice noi, cea de-a doua fiind secvenţa ei iar P3 – încărcată de ornamente 

–  cuprinde trei motive şi închide perioada în tonalitatea dominantei – Mi Major. 

                                                           
93 Haendel sau Lully sunt printe compozitorii care au scris muzică de curte având la bază tipare ritmice. 
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A doua expunere orchestrală, în tonalitatea dominanyei – Mi Major, 

cuprinde măs. 36-49 și e formată din trei fraze: ea debutează în Mi Major cu F9, 

care prezintă tema – cu cele două propoziţii – identice cu cele ale lui F1. În 

continuare, cea de-a doua, F10, cuprinde două propoziţii a câte patru motive 

grupate câte două pe tiparul model – secvenţă, și unde P2 va păstra aceeaşi 

structură ca P1. Ultima frază, F11, prezintă P1 ce este identică cu prima 

propoziție din F8, iar ceade-a doua, P2, va cadenţa tot în tonalitatea dominantei. 

A doua expunere a viorii solo, tot în Mi major, măs. 49-73. Ea are de 

asemenea 5 fraze și începe cu F12 în Mi Major, frază identică cu F9 din a doua 

expunere orchestrală. Urmează F13, ce are în componenţa sa două propoziţii a câte 

patru motive construite pe acelaşi tipar: model – secvenţă. Caracterizată printr-o 

culoare sonoră vivaldiană, urmată de F14, care are patru propoziţii; prima fiind 

tiparul următoarelor trei. Ele se desfăşoară într-un mers melodic descendent. 

Constituită din două propoziţii a câte patru motive fiecare, F15 introduce grupetul şi 

revine la mersul melodic ascendent ce se va finaliza în tonalitatea Do# Major. În 

continuare, a cincea frază a celei de-a doua expuneri a viorii solo, F16, are de 

asemenea două propoziţii în care prima, constituită din patru motive, este dominată 

de sincope iar cea de-a doua – intens ornamentată – va modula către fa # minor. 

Ultima frază, F17, aduce în prima propoziție de 4motive un tipar ritmic nou, tipar ce 

este ornamentat cu mordente. Cea de-a doua propoziție, P2, este o propoziţie 

presărată cu fiorituri şi se finalizeazăprintr-o semicadenţă pe tril în Do# Major, astfel 

argumentează stabilitatea tonală a lui fa# minor.  

F18 reprezintă începutul celei de-a treia expuneri orchestrale: ea debutează 

în tonalitatea fa diez minor, cuprinde măs. 74-86. Este formată de asemenea din 3 

fraze. Prima frază, F18, este formată din cele două propoziţii ale lui F1 prezentate în 

tonalitatea relativei. Cea de-a doua frază, F19, foloseşte în următoarele două 

propoziţii structuri ritmice inversate şi continuă dezvoltarea melodică. Fraza de 

încheiere a dexpunerii orchestrale secunde, F20, este formată din două propoziții: 

prima, P1, care cuprinde repetarea primului motiv al lui P1 din F11 pe structura 

model urmat de 3 secvenţe, iar cea secundă, P2 este formată din trei motive; va 

cadenţa în do# minor. 

A doua treia expunere a viorii solo, în La major esye formată din măs.82-112: 

ea cuprinde 6 fraze: prima, F21, formată dintr-un trei propoziții unde prima, P1, are 

preluate primele patru motive din propoziția P3 a frazei F3  din prima expoziţie 

orchestrală, iar a doua, P2, este un P1 ornamentată. Fraza continuă cu P3, care  se va 

încheia cu un acord de La Major cu septimă mică. Perioada continuă cu a doua frază, 

F22, ce este formată din patru propoziţii, prima propoziție fiind modelul 

următoarelor trei. În această frază, întâlnim combinaţii de game melodice în 

coborâre, alăturate elementelor de bariolaje ale mâinii drepte la care se adaugă 

mordente. Fraza a treia a expunerii secunde a viorii solo, F23, cuprinde trei propoziţii 

– prima este model pentru următoarele două – iar ultima propoziție  se opreşte pe o

coroană. Şi în această frază întâlnim triluri cu terminaţii ascendente în combinaţie cu 

pasaje de duble coarde. Fraza a treia, denumită F24, prezintă în prima propoziție 

primul motiv al lui P1 din F8 inversat melodic, în timp ce următoarea, P2, va 
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argumenta tot pe parcursul a patru motive stabilitatea tonală a lui La Major. De o 

strălucire și virtuozitate tipic tartiniană, F25 cuprinde înlănţuiri de duble coarde cu 

apogiaturi în P1 şi trei succesiuni de game rapide în P2. Ultima frază a expunerii 

secunde a viorii solo, F26, are două propoziţii şi pregăteşte cadenţa viorii solo.  

Cadenţa este preluată de la G. Carmignola, fiind scurtă şi concisă. Ea este 

formată din succesiuni de arpegii pe valori de trioleţi în şaisprezecimi şi urmează o 

melodică descendentă, fiind stabilă în tonalitatea de bază. Ea se va finaliza într-o 

coroană cu tril în tonalitatea dominantei, tril ce se va încheia cu rezolvarea tonală, 

de asemenea, pe o coroană. 

Ultima expunere orchestrală pornește în tonalitatea dominantei și cuprinde 

măs. 113-118. Ea are o frază formată trei propoziţii şi unde P2 este secvenţa lui P1 

iar P3 este reproducerea identică a lui P4 din F3 – din prima concluzie a primei 

expoziţii a orchestrei. 

Finalul mişcării va fi unul simplu, fără ritenuto, fiind permisă doar o aşezare 

pe trilul cadenţial de dominantă. De asemenea, nici nota de final nu va prezenta o 

coroană mare, ci, mai degrabă, o susţinere pe mijlocul arcuşului bine calculată, susţinere 

care să poată permite filajul şi încheierea notei cu ridicarea arcuşului de pe coardă. 

 

Mișcarea a II-a  

Această mișcare cuprindea în catalogul lui Dounias două momente distincte: 

un Adagio, în Do Major, urmat de un Largo Andante, în tonalinatea Mi Major. În prezent, 

atât F. Guillelmo, C. Scimone cât şi G. Carmignola, prezintă mișcarea fără Adagio. 

Largo Andante are un caracter bipartit, scris în tonalitatea dominantei, pe 

alocuri cu rezonanțe modale. Secţiunea întâi, ce cuprinde 8 măsuri, se cântă cu 

repetiţie. Prima expunere va reda  partitura originală, ce reprezintă linia melodică 

simplă, fără ornamente, iar, în cadrul repetiţiei, vor apărea elementele ornamentale: 

grupete – apogiaturi cvadruple, apogiaturi duble şi triple descendente, mordente şi 

triluri. Secţiunea cuprinde patru fraze distincte, fiecare dintre ele conţinând două 

propoziţii. Aşadar, vom întâlni F3 (din repetiţie) ca variaţie a lui F1, iar F4 în măsurile 6 

şi 7 va cuprinde şi fiorituri: 

               

 

Exemplu muzical măsurile 6 - 7 

 

Acestea vor fi confirmate şi în secţiunea secundă – măsurile 22 şi 23. F4 va 

cadenţa pe relaţia V – I, în tonalitatea iniţială. Conform practicii actuale, la prima 

expunere, vioara solistă va fi acompaniată de ansamblu, în timp ce la repetiţie va 

rămâne doar clavecinul ca suport armonic. 

Secţiunea a doua, compusă de asemenea din 8 măsuri, debutează cu o nouă 

frază, F5, care va păstra caracterul – atât ritmic cât şi melodic a primei fraze, F1. 

Observăm prezenţa unei inflexiuni modulatorii la tonalitatea subdominantei – La 



199 

Major cu revenire la Mi Major – pe parcursul a două măsuri. Această inflexiune se 

desfăşoară în cadrul celei de-a doua fraze a secțiunii secunde, F6. Următoarea frază, 

F7 are parcursul armonic mai aparte: melodia debutează în Mi Major, ce se va 

transforma, datorită prezenţei lui re becar, în acord cu septimă mică, îndreptându-se 

prin tonalitatea fa# minor – relativa subdominantei – și apoi  va continua înspre Si 

Major – dominanta – şi apoi revenind la tonalitatea iniţială – Mi Major. Ea este 

structurată din două motive pe tiparul model – secvenţă. Ultima frază, F8, este o 

reproducere melodico-ritmică a lui F4 – faza concluzivă a primei secţiuni. Mişcările 

lente ale concertelor tartiniene rar conţin cadenţe, prin urmare am optat, ca și 

Carmignola, pentru varianta fără cadenţă.  

Pe manuscrisul lui Largo Andante este scris următorul citat: ,,A rivi, a fonti, 

a fiumi correte, amare lagrime, sin tanto che consume l’acerbo mio dolor”, în 

traducere: „în râuri, în fântâni, în fluvii, curgeţi, lacrime amare, până când durerea 

mea nedefinită se va consuma”. Putem afirma că aceast citat face trimitere directă la 

Teoria Afectelor. Întâlnim aici o prezentare în text a mesajului muzical al mişcării: 

o descriere a emoțiilor, ca suferinţa şi resemnarea, precum şi la procesul emoţional

al stărilor umane, suferinţă – consum – resemnare – acceptare. În această sferă 

ideatică trebuie gândită şi concepția interpretativă a mișcării. Pulsaţia ritmică 

generată de primele optimi, prezente la acompaniament, insinuează un metru calm, 

ce curge impasibil peste toate aceste procese umane: timpul, văzut ca singura 

rezolvare a suferinței umane:„până când durerea mea va fi consumată”. Caracterul 

liric se poate evidenţia printr-o trăsătură de arcuş caracterizată de o viteză calmă, 

constantă şi neaccentuată la capetele arcuşului; ea va fi asociată unui tip de vibratto 

corespondent, adică egal, echilibrat în oscilaţii şi mediu ca viteză. 

Exemplu muzical măsurile 1-3. 

Această muzică intimă nu se poate asocia unor nuanţe şi contraste de nuanţe 

prea mari, chiar dacă pe parcursul ei întâlnim şi schimbări dinamice sau descreșteri 

melodice. Atmosfera generală muzicală trebuie să genereze un aer de intimitate şi de 

căldură umană. Acestora li se poate alătura şi un ușor caracter de „melancolie”, însă 

liniile melodice intrinsece sunt capabile în sine să exprime emoţiile sau schimbările 

lor, prezente în mişcare. Aceste elemente combinate, la care se adaugă 



 

200 

personalitatea interpretului, pot genera o construcţie muzicală cu accepţiuni 

moderne, reproiectate după viziunile baroce actuale şi pot fi tehnic realizate 

utilizând vioara şi arcuşul în forma actuală. 

 

Mișcarea a III-a  

Este o Giga tripartită care, deşi are indicaţia de „Presto”, datorită discursului 

muzical dansant va fi caracterizat de o viteză mai temperată, adică aproximativ 

echivalentul Allegro-ului actual. Toate înregistrările parcurse pot sta ca argument, 

ele prezentându-se aproximativ în acest tempo. Giga este scrisă în tonalitatea părţii 

întâi – La Major şi în măsura de 3 optimi. 

Prima expoziţi3 orchestrală, măs. 1-28, – însoţită, ca de obicei, şi de vioara 

solo, este alcătuită din două mari fraze generale. Ca structură, prima frază, F1, 

cuprinde trei propoziţii, cea de-a doua fiind conjunctă cu cea de-a treia, fiecare dintre 

ele având în componenţă câte două motive melodice. Practic, fraza întâi prezintă 

linia melodică principală. Fraza a doua, F2,  este formată din patru propoziţii care 

vor respecta componenţa întâlnită anterior: fiecare cuprinde câte două motive 

melodice, la rândul lor, formate din două celule, o celulă fiind încadrată într-o 

măsură. Prima propoziţie, P1, va respecta relaţia armonică la nivelul motivic V – I. 

Cea de-a doua propoziție, P2, va aduce un mers de contradominantă la continuo la 

nivel motivic, ea fiind o secvenţă a propoziţiei  precedente. Propoziţia a treia, P3, are 

un mers armonic secvenţial la acelaşi nivel de motiv melodic: I – V şi V – I. În  

ultima propoziție a expunerii orchestrale, P4, primul motiv este secvenţa primului 

motiv din propoziția P3, cel de-al doilea motiv fiind o cadenţă ornamentată cu tril 

fără terminaţie şi fără apogiatură la începutul notei reale – o practică intrată deja în 

tradiţie. Toată această expoziţie orchestrală va cadenţa în tonalitatea La Major. 

Prima expunere a viorii solo este compusă din măs. 29-82 și cuprinde 4 fraze 

și debutează cu fraza F3, care este reproducerea ritmico-melodică identică cu cea a 

frazei F1 din expoziția orchestrei, adică practic tema Gigăi. Ea se va continua cu o 

augmentare melodică – în fraza F4 – care este formată tot din două propoziţii, unde 

vom remarca cea de-a doua propoziţie, P2, în care  motivul melodic secund  se va 

îndrepta spre dominanta dominantei – Si Major. Cea de-a treia frază, F5, este 

formată, de asemenea, din două propoziţii – prima este model iar cea de-a doua 

secvenţă va parcurge mersul armonic cadențial V – I la nivel motivic, stabilindu-se 

în tonalitatea Mi Major – tonalitatea dominantei. Cu un are tipic vivaldian, fraza F6 

cuprinde următoarele două propoziţii construite pe acelaşi tipar, model – secvenţă, 

şi vor avea un parcurs armonic tipic baroc în cadrul măsurilor 57 – 64: Mi Major – 

La Major/Si Major – Mi Major/ Do# Minor – Fa# Minor/Si Major – Mi Major. Rolul 

de reconfirmare tonală a lui Mi Major îi revine frazei F7, de asemenea, alcătuit din 

două propoziţii. Prima propoziţie este formată din trei motive: model – secvenţă pe 

relaţiile armonice Fa# Major – Si Major/Mi M7 – La Major/La diminuat – Si Major. 

Cea de-a doua propoziţie va confirma stabilitatea tonală a dominantei Mi Major – La 

Major/Si Major – Mi Major. Fraza concluzivă a expunerii, denumită F8, are prima 

propoziţie, P1, este constituită pe tiparul deja amintit, urmând şirul armonic motivic: Si 

Major – Mi Major/La Major – Mi Major. În cea de-a doua propoziţie, P2, Tartini va 
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ornamenta linia melodică la nivel celular cu trioleţi de şaisprezecimi, adăugând şi o 

cadenţă cu tril pe dominantă: va încheia prima secţiune a mișcării. 

A doua expunere orchestrală, în Mi Major, cu măs. 83- 104, cuprinde trei 

fraze şi aici vom întâlni tema inversată melodic la nivel motivic. Prima frază, F9, are 

două propoziții: P1, care este formată din trei motive: primul model, al doilea 

secvenţă, iar ultimul este tot o secvenţă ce mai are o celulă augmentată, precum şi o 

cadenţă pe tril. Mersul armonic este: Re# diminuat – Mi Major. Propoziţia a doua, 

P2, este formată tot din trei motive. Ea va reproduce caracterul vivaldian al frazei  

F6, dar în alte relaţii tonale, în vreme ce vioara va rămâne pe o pedală de tril prelungit. 

Următoarea frază,  F10, are în componenţă două propoziţii şi capătă un caracter dramatic, 

datorită înlănţuirilor armonice. P1, formată din 2 motive, are în cadrul măsurilor 97-100 

următorul mers armonic:  Fa# măsura 97, apoi continuă  Si Major– Mi major, în măsura 

98, apoi ajunge la omonimă, mi minor , în măsura 99, și se îndreaptă la  La Major7 – Re 

Major, în măsura 100. Următoarea propoziție, P2, formată tot din 2 motive, are mersul 

armonic Fa#Major – Si Major , în măsura 101, apoi Mi Major – La Major, în măsura 

102, apoi trece de la relativa fa#minor, prin si minor către Mi Major, la măsura103, 

urmând ca apoi să se îndrepte spre LaMajor, la măsura 104.  

În ultima expunere a viorii solo, măs. 141- 164, este o expunere ce cuprinde 

4 fraze, în prima frază, F11, vioara solo va prelua materialul sonor din F1 a expunerii 

orchestrale din secţiuniiasecundă. Fraza are 2 propoziții și P2 este de fapt prima, P1, 

cu încărcături ornamentale. Cea de-a doua frază, F12, cuprinde două propoziţii şi 

întâlnim o primă propoziţie,P1, cu variaţiuni de şaisprezecimi pe tiparul model – 

secvenţă la nivel motivic, iar propoziţia a doua, P2, cuprinde un model urmat de trei 

secvenţe, model  preluat din propoziţia a doua a lui F3 din prima secţiune. Putem 

remarca o augmentarea melodică continuă. Cea de-a treia frază, F13, este o frază ce 

are trei propoziţii: cuprinde  P1, în care întâlnim prezenţa repetată a sincopelor, cea 

de-a doua va cadenţa în La Major, iar P3 cuprinde un model motivic urmat de trei 

secvenţe descendente. Penultima frază, F14, cuprinde două propoziții în care avem tema 

închisă melodic  urmată de aceeași temă ornamentată și variată ritmic, ea se va finaliza în 

tonalitatea La Major. Ultima frază, F15, este practic reproducerea frazei  F7 în tonalitatea 

La Major și se va finaliza cu coroană pe cadenţă. 

Cadenţa este scurtă, este preluată deasemenea de  la G. Carmignola, și  formată 

din două arcuri: primul ascendent cu o culminaţie pe Fa# acut, cel de-al doilea fiind mai 

scurt, descendent, și care se va finaliza pe o coroană cu tril în duble, în tonalitatea Mi Major. 

Va urma încheierea cadenţei tot cu o coroană.  

Ultima expunere a orchestrei – a treia- pornește ăn tonalitatea Mi Major și 

cuprinde măs. 165- 180. Ca structură ea are la bază fraza F16, este de fapt 

reproducerea frazei F2, din expunerea orchestrei prezentată în secţiunea întâi: ea vine 

ca o concluzie a întregii mișcări. 

Considerații asupra concertelor tartiniene 

Aș începe analiza mea asupra concertelor tartiniene prin prezentarea câtorva 

caracteristici tipice perioadei, caracteristici ce se îmbină foarte armonios cu 

personalitatea muzicală și artistică a compozitorului, completând în mod fericit stilul 
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galant cu elementele sale specifice: cantabilitatea sa, influența dansurilor slovene, 

implicarea sa emoțională, precum și virtuozitatea sa violonistică, generată de 

predilecția către ornamentică. Tot acest melanj de bun augur generează o amprentă 

unică, originală și rafinată a muzicii sale, o amprentă ce va definitiva atât stilul galant 

al concertului de vioară solo, cât și tehnica violonistică.  

Caracterul elegant și simplu al muzicii sale, cu teme concise, linii melodice 

clare și limpezi, poate sugera unui violonist o viziune interpretativă concisă și 

compactă a întregii lucrări. Urmărind permanență ideatica sonoră barocă - cu tot ce 

presupune aceasta – trăsături de arcuș egale ca intensitate, cu viteză mai mare la 

pornirea trăsăturii, delimitare mai exactă la schimbarea de sens de arcuș și raportarea 

vitezei trăsăturii la tempo-ul mișcării. Folosind arcușul modern, putem susține și 

controla eficient bagheta arcușului, o problemă cu care însuși Tartini se confrunta, 

recomandând studenților săi diverse practici de lucru pentru obținerea unui sunet 

consistent și egal ca densitate sonoră pe toată lungimea de arcuș. Manevrabilitatea 

arcușului modern simplifică și problematica generată de vitezele de pornire ale 

arcușului, obținem mult mai simplu astăzi un sunet controlabil egal și elastic. 

Recomandabilă este totuși evitarea zonelor extreme ale baghetei (talonul și vârful 

extrem), zone ce pot îngreuna uneori finalizarea exactă a valorilor. Există riscul ca, 

folosind zonele extreme ale baghetei, să se poată crea o mișcare de trăsătură 

întârziată în raport cu pulsația de tempo, și astfel, uneori, se poate pierde din suplețea 

trăsăturii, care poate deveni neconformă cu caracterul grațios. Tot o remarcă 

personală ar fi aceea că întotdeauna în raportul presiune-viteză al dreptei supremația 

o va păstra viteza de trăsătură, în timp ce presiunii îi va reveni rolul de a păstra în 

permanență un contact optim cu coarda, contact ce se poate modifica pentru diferitele 

nivele de nuanțe prin folosirea de mai puțin păr la contactul cu coarda. 

Exactitatea ritmică generală precisă se poate obținute printr-o  pornire exactă 

a mâinii drepte, care trebuie corelată cu articulația de tip perlatură, fără a neglija 

preocuparea la distribuirea exactă a valorilor în cadrul lungimii arcușului. Consider 

că recomandabil ar fi un tip de articulație al mâinii stângi care ar presupune o atenție 

îndreptată către ridicarea rapidă și egală a degetelor, ele realizând prin aceasta 

delimitările stricte între formulele principale ale liniei melodice și ale ornamentelor. 

Acest tip de articulație ar trebui să servească unei sincronizări perfecte cu 

schimburile de trăsătură ale arcușului. Ca particularitate aș aminti un exemplu, în 

cazul formulelor de patru șaisprezecimi, și unde întălnim primele două legate iar 

următoarele dezlegate: tipul de articulație al mâinii stângi va rămâne același, chiar 

dacă maniera de trăsătură a dreptei este diferită.  

Deși întâlnim pasaje care se pot studia și în maniere moderne – de exemplu, 

prin deformații ritmice sau prin variații de tempo diferit – eu consider că una dintre 

metodele eficiente de realizare tehnică a unei partiturii tartiniene ar fi studiul cu 

metronomul la viteze superioare tempo-ului final. Acest tip de lucru poate crea 

interpretului, în momentul revenirii la tempo-ul de concert, timpul necesar de gândire 

și de anticipare exactă a formulelor, dar și timp pentru abordarea unei maniere de 

cântat diferite, întâlnite pe parcursul lucrării. Doresc să mai amintesc despre anumite 



203 

avantaje pe care le pot oferi diferite tipuri de corzi, care pot facilita o articulație de 

tip perlatură; corzile care au miezul de mătase, de tipul pirastro, corzi care răspund 

imediat la o așezare ușoară a degetelor pe limba viorii. Probabil, tot ca o practică 

curentă a epocii sale, Tartini se va limita în utilizarea primelor cinci poziţii, depăşirea 

acestora fiind prezentă doar în situaţii excepţionale.  

Vibratto-ul asortat stilului poate fi asociat unui tip de mișcare mică și dens, 

realizabilă mai mult din deget și poignet decât din antebraț: acesta este tipul cel mai 

pretabil trăsăturii de dreapta și presupune o sincronizare a numărului de oscilații ale 

stângii cu viteza trăsăturii de arcuș. Tot ca o remarcă personală aș afirma că, spre 

finalul notei, numărul de oscilații trebuie pe cât posibil diminuat, dar cu mare atenție, 

pentru a nu genera valuri în cadrul notei, ci mai degrabă pregătirea exactă a încheierii 

ei. Cu toate că maniera modernă impune vibrarea tuturor notelor posibile în cadrul 

frazei, iar cea barocă este mai degrabă opusă acestui concept, eu consider că se poate 

ajunge la un consens: notele importante în cadrul linei melodice tartiniene ar trebui 

vibrate; iar uneori, în special în cadrul pasaje de expresie se poate utiliza vibratoul 

pe întreg fragmentul muzical. În general, doar pasajelor de virtuozitate li se poate 

acorda mai puțină atenție din acest punct de vedere. În cazul mișcărilor mai lente se 

poate folosi cu mai multă generozitate acest element de expresie, pretabil 

caracterului liric. Nu trebuie omis aspectul încadrării lui ca tip de ornament – astfel, 

el ar putea fi adus în concordanță cu diversele caractere ale momentelor muzicale, 

ceea ce presupune ca violonistul să dețină o gamă diversificată de vibrato-uri.  

Tipurile de ornamente întâlnite în mișcările vioaie ale celor cele două 

concerte, D45 și D96, cuprind o diversitate mare de broderii de pasaj 

ascendente și descendente, apogiaturi simple sau duble – la începutul sau la 

finalul notei, mordente superioare și inferioare, simple sau duble, grupete 

ascendente sau descendente și triluri cu sau fără terminații. Trilurile pe valori 

mici vor cuprinde maximum două alternanțe rapide cu terminații descendente, 

iar trilurile pe valori mai mari (de exemplu, pătrimi) vor avea mai multe 

alternanțe, dar bine împărțite în cadrul valorii. Majoritatea lor sunt notate  

explicit pe partitură. Aceste ornamente sunt aproape întotdeauna subordonate 

noilor direcții armonice dictate de mersul melodic.  

Repetiția primei secțiuni din cadrul mișcărilor secunde va aduce noi modele 

de variații ornamentale. Deși ele nu sunt marcate pe partitură conform practicii 

epocii, se adaugă la repetiție, îmbogățind astfel discursul muzical. O variantă 

echilibrată și bine desfășurată a acestei mișcări îi aparține violonistului G. 

Carmignola, care este un specialist în cântatul baroc actual și un mare recuperator al 

concertelor tartiniene, ansamblul său fiind până acum singurul care a reușit în decurs 

de mai bine de 20 de ani înregistrarea aproape integrală a acestora.  

Contrastele dinamice ale muzicii tartiniene nu se realizează din contraste 

excesive de nuanțe, ci, mai degrabă, din contrastele pur melodice, cele de caracter, 

rolul crescendo-urilor și descrescendo-urilor fiind mai degrabă unul intențional – le-

aș putea denumi de expresie, nu neapărat de dinamică extremă. Diferențierea 

dinamică reală, modificarea treptelor dinamice, se vor realiza întotdeauna gradat, 
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urmărind fraze mari sau în cadrul expunerilor secvențelor muzicale repetate. Această 

diferențiere dinamică însă va fi întotdeauna subordonată expresivității. 

În cadrul discursului melodic, importanța revine notelor melodice, în vreme 

ce structurile ornamentice conturează doar un cadrul luxuriant și fluid, impregnând 

dinamism și eleganță discursului muzical. Expresivitatea concertelor tartiniene 

cuprinde două categorii de teme: pentru mișcările vioaie teme vesele, viguroase și 

luminoase, abstracte, ce au un caracter elegant, în timp ce pentru mișcările liniștite 

apare predilecția sa pentru temele melancolice, lirice, pline de reflexie, ce ar putea fi 

definite ca pline de sentimente și emoții umane. Acesta este, din punctul meu de 

vedere, adevăratul contrast al muzicii concertelor tartiniene.  

Caracteristica melodică vie a discursului muzic al celor două concerte 

determină o culoare particulară, plină de vitalitate dar caldă. Deși construcția 

muzicală este liniară, simplă și clară concertele păstrează o notă de prospețime este 

obținută prin dezvoltarea motivelor muzicale, iar diversitatea este obținută prin 

adăugarea diverselor modele ornamentice. Cu mici excepții Tartini evită încărcarea 

partiturii cu elemente de pură virtuozitate sau de pură figurație tehnică. 

Concertele sunt denumite a 5 strumenti, adică au fost gândite pentru vioară 

solo și cvartet de coarde. O particularitate prezintă mișcarea a III-a de la concertul 

D96, parte care prezintă la grupul viorilor (I și II) indicația solo. Prin urmare, vioara 

solistă va fi acompaniată doar de primele viori solo de la fiecare grup. Această 

practică se întâlnește destul de des și în concertele contemporanilor săi. Formula 

gândită de mine pentru acompaniament cuprinde un grup de cinci viori la vioara 

întâi, patru viori secunde, trei viole, două violoncele și un contrabas, la care se alătură 

clavecinul. Consider că acest tip de ansamblu poate reda o sonoritate foarte apropiată 

de cea barocă; de altfel, aceasta este o formulă utilizată de multe ansambluri 

specializate pentru acest gen de muzică. Rolul de conducător poate reveni unui 

dirijor, pentru care am transcris din manuscrisul original partituri generale sau poate 

fi preluat de vioara solistă. 

În concluzie, având în vedere puținele surse și materiale existente, unul 

dintre obiective a fost acela de a întregi materialul muzical, pentru a putea pune la 

dispoziția oricărui muzician versiunile complete ale celor două concerte de vioară de 

G. Tartini, respectiv D45 și D96, concerte mult prea puțin cunoscute în România. Cu 

toate acestea, în esență, principalul scop rămâne interpretarea celor două concerte, 

fapt ce nu ar fi fost posibil fără scoaterea acestora la lumină, prin mijloacele de 

cercetare expuse în lucrarea de față – căutarea manuscriselor și transcrierea și 

editarea partiturilor pentru orchestră și vioară, analiza muzicală și formală, studierea 

versiunilor lui G. Carmignola și G. Guglielmo ș.a.m.d. Toate acestea, alături de 

interpretarea partiturii, au constituit pentru mine o călătorie fascinată într-o perioadă 

muzicală încă prea puțin cunoscută astăzi. 
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3.9. Concluzii parțiale 

La începutul ultimei etape a barocului muzical, după anul 1680, vom 

întâlni primul instrument care atinge aproximativ caracteristicile optime ale viorii 

actuale. Astfel, este greu de crezut că A. Corelli, în primul său opus, ,,12 sonate da 

chiesa” publicat la Roma în anul 1681, beneficia de o vioară cu dimensiunile cutiei 

de rezonanță și tastiera la dimensiunile actuale, în schimb, în cazul lui Tartini sunt 

deja descoperite scrisori care atestă originea instrumentului său, și anume o vioară 

Stradivari. O altă paralelă se poate face între primul opus al lui Corelli, din anul 1681 

și ultimul opus al lui Tartini, adică cele 5 concerte: D36, D6, D120, D53, D6, 

publicate la Londra în anul 1766. Practic, am putea defini marea creație pentru vioară 

barocă italiană cuprinsă între acești ani: 1681 – 1766; aproximativ doar 85 de ani din 

perioada barocă pot face referire cu adevărat la marile lucrări scrise pentru vioară.  

Astfel, Giuseppe Tartini poate fi considerat un liant între vechiul stil de 

cântat – cel al lui Vivaldi – și noua manieră, cea clasică, a lui Viotti. Stilul său este un 

stil care suferă treptat modificări de la stilul baroc către stilul galant, ajungând să fie, în 

esență, o sinteză a stilului galant și a rigorilor baroce. Celebritatea sa se baza pe o 

combinație rară de talente generate de interpretarea sa sensibilă și virtuoasă, combinată 

cu faima lucrărilor sale pentru vioară. Reafirmându-și prejudecățile împotriva stilului 

italian în muzică, Quantz94 nu era întru totul de acord cu excesul de virtuozitate al lui 

Tartini dar admira însă sunetul său strălucitor și sensibil, care friza prin expresivitate, 

însă, mai puțin prin volum. Tot acesta remarca și tehnica de excepție a muzicianului 

padovan, în special la triluri, duble coarde sau folosirea pozițiilor înalte, cu alte cuvinte, 

tehnica deosebită a mâinii stângi a violonistului. 

După moartea lui Giuseppe Tartini, de la începuturile clasicismului, ne-au 

parvenit două opinii ale scriitorului englez Charles Burney95 despre compozitor: 

prima, exprimată în anul 1770, în care observăm respectul față de marele violonist 

al epocii, însă, doar 18 ani mai târziu, în anul 1788, ne prezintă o imagine a unui stil 

deja obosit și demodat. La data publicării Tratatului de Ornamentică în Franța, ideile 

sale începeau deja să fie considerate perimate iar stilul galant se îndrepta către 

clasicism. Creația lui Tartini va dispărea din repertoriul activ de concerte, continuând 

să fie utilizată doar ca material de studiu în cadrul școlilor de vioară. Barocul fost o 

perioadă de o maximă popularitate a viorii și a interpreților ei, iar rolul lui Tartini 

este foarte important: elevul sau, Pugnani, va fi profesorul lui Viotti (acesta din urmă 

a fost, la rândul lui, profesorul lui Leclair), iar, urmând cronologia, Leclair a fost, la 

rândul lui, profesorul lui Gaviniès. Aceasta este firul roșu al continuității tradiției 

baroce care va sta la baza formării noilor școli moderne de cântat la vioară. Tartini a 

fost cel mai important compozitor al concertelor de vioară al epocii sale: concertele 

sale de vioară au fost modele stilistice și tehnice pentru violoniștii epocii. 

94 Johann Joachim Quantz (1697-1773) a fost un flautist și compozitor german foarte influent al epocii, 

apreciat de Bach sau Mozart. A compus sute de sonate și concerte pentru flaut. De asemenea, a scris și 

un tratat, Playing the Flute, care este un tratat despre interpretarea la flaut, unul dintre primele de acest gen.  
95 Charles Burney, 1726-1814,  compozitor și muzicolog englez. 
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CONCLUZII  

Sunt încă multe necunoscute ce așteaptă explicații în această teorie a muzicii 

baroce: cu toate că astăzi este redescoperit parcursul și evoluția artei muzicale din 

acea perioadă, deocamdată încă nu se înțelege exact relația dintre muzica barocă și 

Contrareformă, de asemenea, nici rolul și apartenența publicului profan la acest 

fenomen nu este pe deplin elucidat; în opinia mea ar trebui efectuate studii 

sociologice axate pe impactul muzicii în viața socială din acea perioadă. Un alt 

aspect îl reprezintă delimitarea mișcării artistice muzicale și suprapunerea ei cu 

periodizarea istorică: constatăm că perioada favorabilă dezvoltării Barocului a fost 

1610- 1660, iar Rococo-ul începe abia în perioada regenței, an 1715, în Franța. Deși 

curentul artistic apare începând cu anii 1580 barocul muzical se întinde aproximativ 

între anii 1650- 1740; în spațiul austriac Rococo-ul se va impune și mai târziu, în 

1780, în timp ce în spațiile italic sau germanic prezența curentului rococo se va face 

simțită încă din anul 1730. În esență, Barocul timpuriu nu reușește să rezolve antiteza 

omofonie-polifonie – moștenirea Renașterii, iar perioada de mijloc, deși 

caracterizată de reforma operei a lui Lully și Gluck, nu aduce progrese remarcabile 

în acest sens. De fapt, în opinia mea, Rococo-ul este cel care, odată cu dezvoltarea 

stilului instrumental, va impune omofonia ca stil dominant în muzică. Această 

schimbare, adoptată întâi la instrumentele cu claviatură, în special la clavecin - vezi 

Couperin sau Alberti, va fi preluată treptat și de celelalte categorii de instrumente. 

În acest context nu este de mirare că lucrările teoretice legate de muzică 

aparțin unor personalități ca Jean-Philippe Rameau - ,,Tratat de armonie”, Paris, în 

anul 1722, și ,,Demonstrația principiului armonic ce stă la baza întregii arte muzicale 

teoretice și practice”, Paris, an 1750, Leonard Euler ,,Tentame novae theoriae 

musicae ex certissimis harmoniae principis dilucide expositae”, Petropoli (St. 

Petersburg), an 1739, sau Benjamin Stilingfleet, ,,Principiile și puterea armoniei” 

Londra, an, 1771.  

Cei mai importanți compozitori italieni care au fost și violoniști din Baroc 

sunt Corelli, Vivaldi și Tartini. Dacă primul este cumva dedicat muzicii dominate de 

spațiul sacru, iar Vivaldi nu poate fi considerat un mare inovator de genuri sau un 

pedagog excepțional, în schimb Tartini pare să fi fost un gen de violonist mai 

complex. El se va apropia de Teoria afectelor, făcând o preocupare din a introduce 

emoția și stările umane în muzica sa instrumentală pentru vioară, în sonate și 

concerte, ajungând ca astăzi să fie singurul, sau dacă nu, printre puținii compozitori 

italieni din baroc de muzică pentru vioară care se pot asimila stilului galant, stil de 

sinteză intelectuală și tehnică a barocului și generator de clasicism. Totodată, el este 

printre puținii violoniști teoreticieni, iar încercările sale de ordona ornamentica și de 

a determina matematic, prin rapoarte numerice, a intervalelor, ale sunetelor 

combinatorii sau ale seriilor de spectre rezonatorii sunt deschizătoare de noi direcții, 

atât în pedagogia viorii, cât și în cercetarea ficizo- acustică. 
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Giuseppe Tartini este printre puținii violoniști care, la acea dată, care 

dezvoltă asemenea preocupări teoretice. Deși se pare că informațiile sale în domeniul 

fizicii acustice erau minimale - studiile sale acustice fiind rezultatul observațiilor 

bazate în mare parte pe auzul său, iar calculele sale aritmetice sunt uneori 

neconcludente, el a reușit un fapt de necontestat: descoperirea și conștientizarea 

sunetului combinatoriu. Tentativa sa ulterioră de îmbinare a muzicalului - pragmatic 

cu ideile matematice și filosofice, poate fi interpretată mai degrabă ca aceea a unei 

preocurări de justificare și legitimizare a noii muzici, prin crearea de legături cu 

vechile descoperiri antice din domeniu, atitudine dealtfel conformă cu cea a tuturor 

artiștilor din Baroc. Încercările sale, ce constau într-un amestec de noțiuni muzicale, 

fizice, matematice și filosofice, au rezultat un conglomerat mai degrabă complicat și 

parțial nefuncțional, și care astăzi poate părea fără sens. Cu toate acestea, concluziile 

sale ce privesc raportul matematic al sunetelor combinatorii, cel al intervalelor și 

lungimilor de coarde, precum și tentativele de aplicativitate a unicității sunetului 

rezonatoriu în cadrul întregului spectru sonor, sunt astăzi continuate și divizate 

în domenii de știință diferite; ele vizează specialități concrete ce cuprind acustica, 

muzica spectrelor electronice sau psihologia sunetului.  

Giuseppe Tartini rămâne deci un muzician cu preocupări și viziuni 

avangardiste, un violonist care și-a pus întrebări despre principiile rezonatorii ale 

instrumentului său și care a anticipat posibilitatea unor altfel de observații, creind 

totodată bazele corecției sistemului intonațional la vioară. 

În ceea ce privește instrumentul său, vioara, un pas necesar ar putea fi 

reprezentat de alcătuirea unei broșuri sau al unui studiu strict tehnic, bine 

documentat, în care să se poată găsi informații precise și necesare la identificarea 

parțială a unui instrument, sau chiar la organizarea  unui curs pentru studenți susținut 

de un lutier, un curs care să cuprindă informații necesare la optimizarea și 

prezervarea în timp a propriului instrument. Procesul de identificare a tipurilor de 

lac de protecție este unul important deoarece, în funcție de gradul de sensibilitate al 

lacului, poate determina tratamente de curățire sau timpi diferiți de expunere la 

mediile neadecvate cum ar fi umiditatea, luminozitatea sau salinitatea excesivă. 

Cunoașterea exactă a tipului de fibre lemnoase al feței al propriului instrument 

implică alegerea unui tip de corzi corespunzător sau a tipului de lemn pentru 

construcția călușului, astăzi elemente necesare pentru a obține o rezonanță 

optimă a instrumentului. 

Tot în această broșură se mai pot adăuga – prin consultare cu medicii 

specialiști sau kinetoterapeuți ultimele descoperiri referitoare la tipurile de exerciții 

fizice de întreținere a coloanei vertebrale sau a mecanicii de articulație folosită în 

cântatul la vioară – domeniu în care însuși Tartini începuse să se îndrepte în ultimii 

ani de viață – există astăzi chiar supoziții că maestrul ar fi contactat spre bătrânețe 

pareză, la mâna stângă.  

Chiar dacă datarea nu poate fi exactă, aproximarea vârstei unei viori ajută la 

înțelegerea gradului de sensibilitate sau de rezistență al unui instrument. Alături de 

alte informații similare, aceste date pot fi un tip de ghid sui generis de utilizare și 

întreținere a propriului instrument. 
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Materialul referitor la G. Tartini adunat de mine cuprinde în acest moment 

un număr de: 

 59 de concerte pentru vioară, majoritatea aflate sub formă de

manuscris, din care am editat și prezentat publicului concertul în re

minor D45, editat din reducția partiturii de pian,  Editura de stat

Iscustvo, Moscova -- Leningrad, 1938, și D96, editat după manuscrisul

aflat la Biblioteca Națională a Franței – Paris.

 80 de sonate, din care menționez ciclul celor ,,36 sonate- 

manuscris“ ciclu ce cuprinde Sonata nr. VII-a, B.a1– și completarea

părții  pianului.

 Cele „24 de capricii pentru vioară solo” – în  curs de editare.

Alte materiale:  

1. Tratatul lui G.F. Nicolai – practic, manuscrisul venețian al  ,,Tratatului de

ornamentică” al lui Tartini, Tratatul de Armonie 1767, tradus de Octavian Gorun; 

2. Scrisoarea către Maddalena Lombardini Sirmen, tradusă de Octavian Gorun;

3. Tratatul ,,Despre principiile armoniei muzicale incluse în genul diatonic,

dizertaţia  lui Giuseppe Tartini”, tradus de drd.Carmen Făgețeanu și Octavian Gorun. 

O inițiativă personală de viitor ar putea consta în constituirea unei platforme 

online care să cuprindă informații, materiale și partituri ale lui G. Tartini. În intenția 

mea este și editarea manuscrisului celor ,,24 de capricii pentru vioară solo”, dar 

intenționez de asemenea să editez în continuare  un număr căt mai mare a 

concertelor- manuscris. 

Astăzi, aplecarea generală a muzicologilor către începuturile muzicii 

instrumentale și către apariția și formarea acestui instrument a permis accesul la 

informații noi, obținute prin prisma accesului larg al cercetărilor și muzicologilor în 

arhivele și în marile biblioteci muzicale, sau, ocazional, prin recuperarea particulară 

a unor diverse manuscrise considerate pierdute. Ipotezele despre implementarea în 

societatea medievală a actului artistic interpretativ și despre consacrarea definitivă a 

viorii ca regină a instrumentelor muzicale sunt deja confirmate și există posibilitatea 

deschiderii unor noi direcții în cercetări, ce pot fi susținute de tehnici moderne de 

recuperare a manuscriselor care fac referiri atât la muzica instrumentală, la definirea 

formării tuturor instrumentelor muzicale, cât și la anumite date biografice, sau 

evenimente istorice necunoscute până acum. 

Această deschidere către studiul anilor premergători și de început ai 

tonalității, definiți azi ca perioada barocă își are originile în perioada postbelică, cu 

toate că, ocazional, și anterior celor două conflagrații mondiale pot fi întâlniți 

muzicieni ce și-au dedicat timpul în cercetarea acestei epoci. Abia acum putem spune 

că se va consolida la nivel înalt o adevărată ramură a muzicologilor, care vor  

beneficia de informații din domeniu la nivel mondial, și vor putea astfel defini și 

legitima mai concret fenomenul artistic muzical, cu toate aspectele sale: creație, 

interpretare, pedagogie sau construcție și întreținere de instrumente muzicale. Abia 

în anii postbelici vor apărea conexiuni interstatale sau intercontinentale și mai strânse 

între uniunile compozitorilor sau muzicologilor, între ansambluri interpretative, 

personalități din lumea muzicală, sau instituții de învățământ muzical. Generalizarea 
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oricărei informații muzicale beneficiază astăzi de accesul la presă, televiziune sau 

internet și se face aproape instantaneu. 

Toate acestea au generat în timp specializări mai bine delimitate pentru 

muzicieni: domenii distincte ce necesită pregătire și orientare specifică pentru fiecare 

ramură a muzicii. Dacă la începuturi activitatea unui muzician putea cuprinde partea 

de creație, de interpretare, de pedagogie sau chiar de întreținere a instrumentului, 

astăzi cu greu întâlnim asemenea artiști complecși, muzicienii axându-se în general 

pe specializări muzicale unice. Acest aspect, ce vizează unilateralitatea actuală a 

formării unui interpret la vioară, este un argument în favoarea acestei lucrarări. 

Această lucrare este gândită cu scopul de a familiariza tinerii, sau chiar mai vârstnicii 

violoniști, cu instrumentul pe care performează, și anume vioara. Lucrarea în sine se 

dorește a fi o prezentare sumară a originii muzicii instrumentale și a viorii, și 

urmărește clarificarea unor aspecte în ceea ce privește transformarea unui  instrument 

empiric, de proveniență asiatică, într-unul dintre cele mai populare instrumente la 

nivel mondial. Datorită percepției actuale asupra timpului, a vitezei cu care se 

desfășoară astăzi mersul lucrurilor, timpul nefiind unul care să mai curgă în favoarea 

muzicienilor, lucrarea se dorește a fi un tip de sinteză a istoriei viorii, cu toate 

conotațiile sale, socio - istorice, de evoluția ei tehnică, sau cele legate de muzicienii 

- voloniști din baroc, iar o scurtă lecturare ei ar permite unui violonist să-și 

aprofundeze anumite cunoștiințe pentru diverse aspecte ale sale. 
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