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DRAMATURGIE I FORM  LA MOZART

Prof. univ. dr. LAURA VASILIU 
Universitatea de Arte „George Enescu” Ia i

Laura VASILIU – profesor la Universitatea de Arte „George Enescu” 
din Ia i i muzicolog –, a absolvit conservatorul ie ean în 1981, ob inând 
diploma de Doctor la Academia de Muzic  „Gheorghe Dima” din Cluj-
Napoca, în anul 2001. Specializat  în analize de limbaj i forme 
muzicale, titular  de curs la toate nivelele înv mântului superior – 
licen , masterat, doctorat – Laura Vasiliu a sus inut i o activitate de 
cercetare, concretizat  în particip ri la numeroase simpozioane de 
muzicologie, na ionale i interna ionale, în studii i articole publicate în 
revistele „Muzica”, „Artes”, în volumele simpozionului interna ional 
„George Enescu” etc., prin cele 5 volume de muzicologie publicate. 

 Am pornit în analiza dramaturgiei instrumentale mozartiene de la o percep ie global  a 

fenomenului, percep ie ce poate fi exprimat  prin urm toarele trei idei: 

1. Existen a multiplelor leg turi între dramaturgia teatral i genurile instrumentale ale lui 

Mozart a intrat de mult timp în con tiin a exege ilor, interpre ilor i a melomanilor 

cultiva i. Ideea este general acceptat , îns  tehnicile de compozi ie implicate sunt prea 

pu in cunoscute. 

2. Un alt fenomen, doar într-o oarecare m sur  cercetat, dar subîn eles de anali ti, este 

necesitatea raport rii construc iei sonore mozartiene la tehnicile discursului, la 

normele retoricii muzicale, a a cum au fost teoretizate de Johann Matheson cu mai 

pu in de dou  decenii înaintea na terii lui Mozart. 

3. Realitatea structurii arhitectonice mozartiene, a a cum reiese din analiza formei, ne ofer

la tot pasul situa ii atipice, excep ii, înc lc ri ale normei ce nu pot fi explicate doar prin 

intermediul principiilor de form i sunt, de regul , expediate prin sintagme precum 

misterul crea iei, capriciul compozitorului, inepuizabila fantezie mozartian .

În consecin , am pornit de la intui ia c  stilul componistic instrumental al lui Mozart 

poate fi studiat doar inând cont de cele trei fenomene determinante: dramaturgia, discursul, 

forma. Cu alte cuvinte, coeren a i propor ionalitatea, gradul de elocin i figurile de stil 

preferate, individualizarea ideilor i parametrii configur rii sugestiei dramaturgice. 

 Lucrare prezentat  la simpozionul organizat în cadrul Festivalului interna ional Mozart, edi ia a XIV-a, Cluj-
Napoca, 2004. 
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Reprezentând doar o etap  a cercet rii propuse, comunicarea de fa  dore te s  atrag

aten ia asupra câtorva aspecte de teatralitate instrumental , reflectând în succesiune 

urm toarele idei: tema sau personajul principal, temele sau eroii episodici, anularea 

teatralit ii sau tema unic , metamorfoza ideii sau fa eta ascuns  a personajului, drama 

interioar  sau dezvoltarea monotematic . Abordând aceast  problematic  din perspectiva 

analizei muzicale, vom încerca, mai precis, o interpretare dramaturgic  sau discursiv retoric

a elementelor formale atipice – descoperite în sonate pentru pian, cvartete i trio-uri compuse 

de Mozart începând cu anul 1785. 

Tema sau personajul principal 

Tema mozartian , în nenum rate cazuri, nu se prezint  ca o idee impecabil articulat

ci ca un personaj viu, pregnant, cu o structur  particular  imperfect , contradictorie. 

Cea mai frecvent  modalitate prin care este sugerat dinamismul interior al eroului este 

asimetria morfologic . Având motiva ii de natur  discursiv  – deschiderea unor paranteze ce 

solicit  noi ac iuni de confirmare, culmina ie i concluzionare, cu o baz  structural  de natur

armonico-func ional  – asocierea unor segmente inegale creeaz  relief, atrage aten ia. 

Ne vom opri pentru început la tema principal  a Allegro-ului de sonat  din partea I a 

Cvartetului de coarde K.V. 465 (al Disonan elor), o perioad  dubl  (8+14m, exemplul 1). 

Amplificarea inciziei consecvente apare drept consecin  a devierii traseului armonic, mai întâi 

spre zona subdominantei, cerând o subliniere – astfel apare m sura de l rgire interioar  – iar apoi, 

ca urmare a caden rii pe treapta a VI-a – o l rgire exterioar , înt rit  de un complement 

caden ial. Procesul de evolu ie a motivului subliniaz  aceste momente de ie ire din traseu. Având 

ini ial un contur ferm, interogativ, o construc ie ritmic  individualizat , motivul intr  într-un 

proces de disolu ie prin adi ia unor figuri în valori egale cu repet ri rotative ( 1, 2), ajungând ca 

spre finalul temei s  fie înlocuit de formule episodice, cu func ie culminativ  sau conclusiv . Pân

aici nimic nou. În final îns , motivul este expus, surprinz tor, într-o form  nou , cu o direc ie

descendent , ca un prim r spuns la interoga iile anterior formulate. Apari ia acestuia dup  caden a

perfect  pe tonic i finalul melodic pe ter a acordului schimb , de fapt, i sensul încheierii – cel al 

unui prim r spuns i al unui final provizoriu. 
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Ex. 1 Cvartetul de coarde K.V. 46, partea I, Allegro 
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O situa ie comparabil  o întâlnim în structurarea ideii principale din prima mi care a Trio-ului 

pentru pian, vioar i violoncel în Mi Major, KV 542.( Exemplul 2).

De data aceasta, melodia are un aspect continuu, diferen ierea ritmic  estompat

impunând un fin montaj de celule motivice care la prima expunere trec aproape neobservate. 

Sublinierea lor, prin repetare variat  în spa iul unor segmente de l rgire interioar , în cea de-a 

doua perioad , apare ca cerin  a elocven ei, a pregnan ei dramaturgice. Vor fi ob inute nuan e

expresive noi: un caracter decorativ datorit  varia iei ornamentale a celulei z, în primul 

segment de l rgire, o not  dramatic  adus  de modula iile cromatice i devierea traseului 

armonic spre zona relativei minore – în cea de-a doua l rgire interioar . Concluzia 

culminativ  din l rgirea exterioar  devine astfel o cerin  a logicii discursive. Nu uit m

îmbog irea prin timbre, registre i dinamica scriiturii adus  de instrumentele de coarde, ce 

intervin abia în perioada consecvent .

Problema interpret rii i circumscrierii acestei teme nu s-a epuizat, pentru c  urmeaz  o 

idee nou  pe care, la o privire superficial , am interpreta-o ca tem  a pun ii. Construc ia

stabil , caracterul static de natur  morfologic i tonal  îi confer  îns  func ia de concluzie a 

temei principale. Doar în ultimele m suri, printr-o adev rat  întors tur  a situa iei – o 

modula ie cromatic  prin salt tonal care, în contextul lini tii instaurate, are efectul unui 

adev rat oc – segmentul muzical î i afirm i func ia tranzitiv .
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Ex. 2 Trio pentru pian, vioar i violoncel în Mi Major, KV 542, partea I, Allegro
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Acest exemplu face leg tura cu a doua tehnic  de alc tuire a temei ca personaj principal, 

i anume asocierea a dou  perioade contrastante în spa iul acelea i idei, cu semnifica ia 

fa etelor complementare ale naturii umane. 

Se tie c  în sonata clasic , tema secundar  constituit  ca grup tematic, printr-un lan

de perioade, are explica ii de natur  tonal  – modula ia la dominant  sau relativ  solicitând o 

desf urare func ional  ampl . Tema are, de asemenea, materializ ri sonore cu semnifica ie 

discursiv-retoric : de regul , B2 este amplificarea i culmina ia, iar B3, concluzia ideii expuse 

în B1. Sunt i cazuri când temele secundare se individualizeaz , dar niciodat  nu întrupeaz

expresii contrare. Tema principal  cu structur  de grup tematic este o situa ie cu totul 

excep ional  iar cele mai multe exemple le g sim în crea ia lui Mozart, ca în p r ile întâi din 

Sonata pentru pian în Fa major, KV 332, Sonata pentru pian în do minor, KV 457, Sonata 

pentru pian în Si bemol major, KV 570.

Ne vom opri la ultima dintre acestea, pentru c  este un caz simplu i tipic (exemplul 

3). Cele dou  perioade ale grupului tematic principal contrasteaz  pe toate coordonatele: 

morfologic – o perioad  tripodic , una p trat  simpl  – , motivic – în primul caz motive 

cursive, motive-fraz , în cel de-al doilea, incisive, scurte. Nivelul de elocven  deriv  din 

aceste aspecte. Temele sunt unite doar prin tonalitate i func ionalitatea armonic  simpl ,

caden ial . Dar i aici descoperim o nuan : A1 aduce o culoare armonic  nou  prin 

intercalarea subdominantei în succesiunea func iilor. În consecin , perioada a II-a nu 

simplific  o imagine anterior expus , pentru a fi o perioad  conclusiv , ci aduce aspecte 

complementare, împlinind imaginea personajului. 

Ex. 3 Sonata pentru pian în Si bemol major, KV 570, partea I, Allegro
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Situa ii mai frecvente de asociere a mai multor caractere în spa iul aceleia i idei 

întâlnim în temele de rondo, ca o alternativ  la principiul stroficit ii ce domin i care duce la 

structuri închise, lipsite de dinamism. Un exemplu clar i frumos îl g sim în mi carea final  a 

Sonatei pentru pian KV 457. Asocierea celor dou  idei, una interiorizat , delicat , cealalt

extravertit , pregnant , duce cu gândul la semnifica ia cuplului strof  – refren. Aici, un refren 

în cadrul refrenului. Repeti ia înt re te sensul.  

Temele sau eroii episodici 

Faptul c  strategia inven iei tematice vine la Mozart din instinctul i experien a

scenei, reiese i din num rul mare de idei melodice prinse în fluxul desf ur rii. 

Personajul principal este înconjurat de o adev rat  constela ie de eroi secundari.  

Un exemplu extrem îl întâlnim în prima parte a Sonatei pentru pian în Fa major KV 

547, prin individualizarea a apte profiluri distincte: tema principal , tema pun ii, temele 

secundare (B1, B2, B3), tema concluziei, tema dezvolt rii (exemplul 4). Motivele, scriitura, 

implica iile armonice diferen iaz  aceste teme, iar morfologiile, de regul  simetrice, le dau 

stabilitate. Func iile discursive obi nuite nu- i g sesc locul – fiecare idee fiind înt rit i

închis  prin repetare în fraza consecvent . Singurul moment dinamic îl creeaz  tema 

concluziilor. Nu întâmpl tor doar aceasta va fi dezvoltat  în sec iunea de tratare. 
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Ex. 4  Sonata pentru pian în Fa major KV 547, partea I, Allegro
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 Am putea trage o prim  concluzie. Capacitatea dramaturgic  nu este direct 

propor ional  cu num rul personajelor. Scena este populat , dar cele mai multe personaje fac 

doar figura ie, fiind prezen e decorative, asistând la dram .

Anularea teatralit ii sau tema unic

La polul opus, este construc ia sonatei în spiritul monotematismului, prin infiltrarea 

polifoniei imitative în structura discursului omofon. Aceasta este una dintre cele mai 

remarcabile contribu ii aduse de Mozart la tehnica de compozi ie. S  vedem ce implica ii are 

asupra dramaturgiei. 

Tema principal  a formei de sonat  (Sonata pentru pian KV 576, partea I) va fi tratat

prin tehnici de fugatto înc  din expozi ie, mai întâi într-o perioad  consecvent , afiliat  primei 

expuneri i apoi chiar în debutul grupului secundar – ambele momente fiind împlinite prin 

idei conclusive desf urate ca melodii acompaniate (exemplul 5). Apare cu claritate faptul c

func ia discursiv  domin  în fa a celei de portretizare. Astfel, ideea contrastant  va apare abia 

spre finalul expozi iei, în B3, dup  un lung proces de evolu ie modulatorie, proces prelungit 

de tehnica polifonic . De i apare o a doua tem , aceasta nu va avea alt rol decât s  coloreze 

sec iunea expozitiv , în dezvoltare accentul c zând tot pe tema principal i valorificarea ei 

polifonic .

Ex. 5 Sonata pentru pian KV 576, partea I, Allegro
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Metamorfoza ideii sau fa eta ascuns  a personajului 

Metamorfoza ideii-personaj este o solu ie dramaturgic  rar întrebuin at  de Mozart – 

maestru al varia iunii ornamentale, ce exprim  în spiritul rococoului i nivelul de structurare a 

func ionalit ii tonale. Îns , în câteva momente, intui ia sa muzical-teatral  devanseaz  timpul, 

anticipând gândirea romantic .

În Trio-ul pentru vioar , violoncel i pian, KV 542 întâlnim mai multe solu ii de 

transformare a ideii. Mai întâi, în repriza primei mi c ri, tema principal  este expus  în 

tonalitatea minor  omonim , cu deform ri ale traseelor armonice i amplific ri morfologice 

inerente (la Beethoven, g sim mai frecvent acest procedeu, dar nici la el în spa iul temei întâi). 

Efectul expresiv este puternic. 

O situa ie comparabil  întâlnim în partea a doua – în form  de rondo-varia iune, unde 

cupletul C se constituie prin mutarea la omonim , implicând i transform ri ritmico-melodice ale 
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temei-refren. În acest caz, transformarea peste timp, la distan , presupune con tientizarea unei 

evolu ii, care se produce în interiorul cupletului B, a c rui tematic  este derivat , f r  a fi o 

varia iune, din aceea i idee. 

De asemenea, în expozi ia primei p r i, la care revenim (exemplul 6), tema secundar ,

la a treia expunere, cap t  o coloratur  nou , profund contrastant . În primul rând, datorit

faptului c  este introdus  în discurs printr-o caden  dramatic  (surprinz toare), apoi datorit

procesului de prelucrare la care este supus  (procedee imitative) i, nu în ultimul rând, prin 

armonia pe care se structureaz : joc major-minor, evolu ie abrupt , precipitat , determinat  de 

modula iile cromatice. Momentul are un efect teatral cople itor. Dup  expunerea repetat  a 

unei teme simple, senine, simetrice, descoperim natura ascuns  a unui personaj controversat, 

meandric. 

Ex. 6 Trio pentru vioar , violoncel i pian, KV 542, partea I, Allegro
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Anularea teatralit ii sau tema unic

La polul opus, este construc ia sonatei în spiritul monotematismului, prin infiltrarea 

polifoniei imitative în structura discursului omofon. Acest lucru este unul dintre cele mai 

remarcabile contribu ii aduse de Mozart la tehnica de compozi ie. S  vedem ce implica ii are 

asupra dramaturgiei. 

Tema principal  a formei de sonat  (Sonata pentru pian KV 576, partea I) va fi tratat

prin tehnici de fugatto înc  din expozi ie, mai întâi într-o perioad  consecvent , afiliat  primei 

expuneri i apoi chiar în debutul grupului secundar – ambele momente fiind împlinite prin 

idei conclusive desf urate ca melodii acompaniate (exemplul 5). Apare cu claritate faptul c

func ia discursiv  domin  în fa a celei de portretizare. Astfel, ideea contrastant  va apare abia 

spre finalul expozi iei, în B3, dup  un lung proces de evolu ie modulatorie, proces prelungit 

de tehnica polifonic . De i apare o a doua tem , aceasta nu va avea alt rol decât s  coloreze 

sec iunea expozitiv , în dezvoltare accentul c zând tot pe tema principal i valorificarea ei 

polifonic .

Ex. 5 Sonata pentru pian KV 576, partea I, Allegro
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Metamorfoza ideii sau fa eta ascuns  a personajului 

Metamorfoza ideii-personaj este o solu ie dramaturgic  rar întrebuin at  de Mozart – 

maestru al varia iunii ornamentale, ce exprim  în spiritul rococoului i nivelul de structurare a 

func ionalit ii tonale. Îns , în câteva momente, intui ia sa muzical-teatral  devanseaz  timpul, 

anticipând gândirea romantic .

În Trio-ul pentru vioar , violoncel i pian, KV 542, întâlnim mai multe solu ii de 

transformare a ideii. Mai întâi, în repriza primei mi c ri, tema principal  este expus  în 

tonalitatea minor  omonim , cu deform ri ale traseelor armonice i amplific ri morfologice 

inerente (la Beethoven, g sim mai frecvent acest procedeu, dar nici la el în spa iul temei întâi.) 

Efectul expresiv este puternic. 

O situa ie comparabil  întâlnim în partea a doua – în form  de rondo-varia iune, unde 

cupletul C se constituie prin mutarea la omonim , implicând i transform ri ritmico-melodice ale 

temei-refren. În acest caz, transformarea peste timp, la distan , presupune con tientizarea unei 

evolu ii, care se produce în interiorul cupletului B, a c rui tematic  este derivat , f r  a fi o 

varia iune, din aceea i idee. 
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De asemenea, în expozi ia primei p r i, la care revenim (exemplul 6), tema secundar ,

la a treia expunere, cap t  o coloratur  nou , profund contrastant . În primul rând, datorit

faptului c  este introdus  în discurs printr-o caden  dramatic  (surprinz toare), apoi datorit

procesului de prelucrare la care este supus  (procedee imitative) i, nu în ultimul rând, prin 

armonia pe care se structureaz : joc major-minor, evolu ie abrupt , precipitat , determinat  de 

modula iile cromatice. Momentul are un efect teatral cople itor. Dup  expunerea repetat  a 

unei teme simple, senine, simetrice, descoperim natura ascuns  a unui personaj controversat, 

meandric. 

Ex. 6 Trio pentru vioar , violoncel i pian, KV 542, partea I, Allegro
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Drama interioar  sau dezvoltarea monotematic

În ceea ce prive te constituirea dramei prin dezvoltarea ideii ca întreg, constat m c

Mozart nu realizeaz  o adev rat  intrig . Sec iunile de dezvoltare trateaz  o singur  idee. 

Celelalte formul ri care apar – teme ale expozi iei, motive figurale noi – completeaz

imaginea, produc dinamismul, sugerând atmosfera evolutiv  a momentului. Rupturile i

evolu iile abrupte, de multe ori frânte, determinate de gândirea armonic , avansat  pentru a 

doua jum tate a secolului al XVIII-lea, întreruperile cu caracter retoric suplinesc dialogul 

exterior. 

 În Sonata KV 576, partea I (exemplul 7), motivul caden ial al expozi iei are rolul de a 

crea ruptura necesar . În doar patru m suri ajungem din la major în si bemol major: o 

adev rat  scen  turnant ! Dup  dezvoltarea polifonic-imitativ  a temei principale i o evolu ie

armonic  în salturi (astfel, de la sol minor se ajunge la dominanta lui si minor: fa #) revine 

motivul arpegiat al începutului. În extremele dezvolt rii, acest motiv, armonizat mereu altfel, 

creeaz  efecte de lumini i umbre, o atmosfer  de clar-obscur – o structur  static , plutitoare , 

mijloace artistice ce vor intra în arsenalul crea iei impresioniste.  

Ex. 7 Sonata KV 576, partea I, Allegro
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Ultimul exemplu este dezvoltarea din mi carea final  a Cvartetului de coarde K.V. 465

(al Disonan elor). Este o dezvoltare dens , construit  prin tehnici de dialog dintre dou  motive 

înrudite prin simetrie în oglind  (motivele provin din tematica expozi iei, la rândul ei 

neconflictual ), dou  fa ete ale lui Mozart însu i. Motivul ascendent este continuat melodic i

dezvoltat pe spa ii mari, cel descendent, scurt evolueaz  prin segmente permanent întrerupte, 

gâtuite. Structura polifonic , densitatea sonor , planul tonal extrem de ambi ios (do minor - 

sol # minor), suspensiile retorice, alternan a motivelor, grada ia culminativ  în etapa a doua 

sugereaz , mai mult decât ori unde, starea de conflict, dar un conflict interior. Este felul lui 

Mozart de a ne spune c  indiferent cât de tensionat  ar fi rela ia noastr  cu lumea, nu acolo 

este tragedia, drama este în noi! 
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Ex. 8 Cvartetul de coarde K.V. 465, partea a IV-a, 
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Dac  în Cvartetul Disonan elor avem o situa ie exemplar  de continuitate semantic  – de la 

prologul sumbru, acea unic  pagin  mozartian , pagina falselor rela ii, la interoga iile primelor 

dou  mi c ri, apoi la structura capricioas i patetismul menuetului cu trio, la densitatea 

dezvolt rii imaginii în final, într-un sens afirmativ, victorios dar responsabil –, în majoritatea 

lucr rilor, drama nu se impune prin insisten e i reveniri, ci drama este personal , deci 

irezolvabil . Nu ne r mâne decât s  ne punem masca indiferen ei, nep s rii i jovialit ii a a cum 

face Mozart.  

Desigur, toate aspectele prezentate – tema ca personaj principal, temele ca personaje 

secundare, evolu ia / transformarea lor – reclam  un studiu diacronic pentru a marca o 

evolu ie a atitudinii scenice a lui Mozart de-a lungul scurtei sale vie i, deci i a concep iei sale 

despre lume. Reclam , de asemenea, un studiu statistic pentru a eviden ia frecven a acestor 

procedee, studiu pe care mi-ar pl cea s -l realizez. 


