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MODIFICAREA DE TEMPO A MENUETULUI 
O CURIOZITATE A CVARTETELOR HAYDNIENE

DE W.A. MOZART 

DORA COJOCARU 
Compozitoare, Montreal, Canada 

Dora COJOCARU - Originar  din Baia-Mare, dintr-o familie mixt
maghiaro-român , Dora Cojocaru (n. 1963) a studiat compozi ia cu Cornel 

ranu, la Academia de Muzic  „Gheorghe Dima” din  Cluj-Napoca. 
Dup  absolvire, i-a continuat studiile cu Johannes Fritsch, la Academia de 
Muzic  din Köln, Germania. Reîntoars  în România, a ob inut titlul de 
Doctor în Muzicologie, cu o tez  despre György Ligeti, publicat  în 1999 
la editura MediaMusica, Cluj-Napoca. Pe lâng  acest volum, Dora 
Cojocaru a scris o carte intitulat W. A. Mozart - Cvartetele haydniene
(Editura Muzical , Bucure ti, 2000) i a publicat numeroase articole în 
diferite reviste muzicale. Activitatea sa a fost recompensat  cu numersoase 
premii (Societatea Român  Mozart/1997, Uniunea Compozitorilor din 

România/1989, 1999 etc.) i burse de studii (Paul Sacher, Socrates, Gaudeamus, D.A.A.D., 
Comunitatea European , Heinrich Böll, Consiliul pentru Arte al Canadei, Consiliul de arte si litere din 
Québec etc.). Compozi iile sale au fost publicate la editura Müller&Schade AG din Berna/Elve ia i
sunt interpretate în întreaga lume. În calitate de conferen iar universitar la Academia de Muzic
„Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, Dora Cojocaru a predat compozi ia, istoria muzicii i teoria 
muzicii i a fost invitat  s  sus in  cursuri, ateliere i conferin e în numeroase ri europene. De 
asemenea, a participat în calitate de membru al juriului la diferite concursuri artistice i a colaborat cu 
„Westdeutscher Rundfunk” din Germania. Din anul 2002, tr ie te în Montreal i sus ine prelegeri la 
diferite universit i i centre culturale.

 Din dorin a de p stra cât mai fidel textul manuscrisului mozartian, aflat la British 

Museum din Londra, edi iile tip rite ale renumitelor Cvartete haydniene de W.A. Mozart 

(inclusiv Neue Ausgabe Sämtlicher Werke13) prezint  unele diferen e fa  de prima edi ie, 

publicat , în 1875, la editura Artaria din Viena.  

 În studiile lor asupra manuscriselor acestor cvartete, Marius Flothuis, Allan Tyson, 

Ludwig Finsher i Wolf-Dieter Seiffert clarific  o cronologie a scrierii lor: decembrie 1782 – 

iulie 1783 (Cvartetele KV 387, 421 i 458) i noiembrie 1784 – ianuarie 1785 (Cvartetele KV 

428, 464 i 465). De asemenea, autorii dau detalii despre corecturile f cute de Mozart în 

scriitur , acestea justificând efortul laborios al crea iei, la care probabil se referea 

compozitorul în dedica ia sa c tre Haydn, datat  1 septembrie 1875: “Essi sono, e vero il 

13 Wolfgang Amadeus Mozart, Neue Ausgabe sämtlicher Werke. Serie VIII. Kammermusik. Werkgruppe 20: 
Streichquartette und Quartette mit einem Blasinstrument. Abteilung 1: Streichquartette. Band 2, Vorgelegt von 
Ludwig Finscher, Bärenreiter Kassel etc., 1962.  
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frutto di una lunga, e laboriosa fatica...”14. Un aspect interesant r mâne îns  nediscutat: 

modificarea tempoului unora dintre menuete, care au în manuscrise titulaturi diferite fa  de 

edi ia princeps.

 Dintre cele ase Cvartete haydniene, în manuscrise, doar Cvartetul în si bemol major, 

KV 458 are Menuetul în tempo „Moderato”, celelalte fie purtând indica ia „Allegro” 

(Cvartetele în sol major, KV 387, mi bemol major, KV 428 i do major, KV 465), fie ap rând 

f r  tempo (Cvartetele re minor, KV 421 i în la major, KV 464). La prima edi ie, tempourile 

rapide au fost înlocuite cu Allegretto, iar Menuetul Cvartetului în re minor KV 421 a 

dobândit, i el, acela i tempo. Acest lucru este, f r  îndoial , o mare curiozitate, în special 

fiindc  asemenea modific ri nu se întâmpl i la nivelul altor menuete din cvartetele de 

coarde de Mozart. Astfel, în lucr rile similare anterioare nu apar indica ii precise de tempo 

(decât, eventual, sub forma Minuetto ori Tempo di Menuetto),15 iar în cele elaborate ulterior se 

constat  utilizarea permanent  a indica iei Allegretto sau Moderato. Cu siguran  c ,

schimb rile de tempo din prima edi ie a Cvartetelor haydniene (ap rut  în timpul vie ii lui 

Mozart), s-au f cut cu acordul compozitorului, îns  motivul pentru care ele s-au înf ptuit 

pare, la prima vedere, obscur. Dar, o investiga ie asupra caracterului specific al menuetului, 

cât i asupra aspectelor de morfologie pe care el le poate prezenta, ar putea explica deciziile 

autorului. 

 Menuetul este un dans de origine francez , semnalat pentru întâia oar  la curtea lui 

Ludovic al XIV-lea (pe la 1660) ca o lucrare în tempo moderat i în mi care ternar , cu un 

caracter elegant i gra ios. El p trunde în crea ia barocului ca dans stilizat, fie în suitele 

instrumentale, fie ca pies  de sine st t toare, i se cristalizeaz  sub dou  aspecte: în muzica 

francez  p streaz  tempoul moderat i caracterul nobil, iar în cea italian  (de pild , la 

Alessandro Scarlatti) devine ceva mai rapid, viteza m rit  conferindu-i i o expresie mai 

rustic . (De obicei, acest tip este notat în 3/8 sau 6/8)16. Compozitorii germani (Haendel, 

Bach) preiau în lucr rile lor ambele tipuri.17

14 Corecturile apar în momentele de armonie cromatic i de mare complexitate polifonic , care, aparent, iau 
creat autorului dificult i. Se pare c , procesul compozi iei a continuat i în timpul not rii partiturii, lucru rar în 
cazul lui Mozart, care obi nuia s  î i pun  lucr rile pe hârtie doar dup  ce le încheia în minte.           
15 Asemenea indica ii (notate cu Tempo di Minuetto de c tre Mozart i cu Tempo di Menuetto de c tre tat l s u, 
Leopold) sunt absolut natural legate de Allegretto, ca o vitez  uzual  pentru menuetul austriac. Gleich sugereaz
c  dup  ce compozitorul s-a mutat la Viena, în 1781, a început s  dea mai multe detalii referitoare la tempoul 
menuetului din cauza apari iei diferitelor experien e legate de acesta pe t râmul vitezei de execu ie, în special 
prin Cvartetele op. 33 (1778-1781) de Haydn. Astfel, a devenit necesar s  se specifice Allegretto-ul obi nuit, sau 
orice alt  categorie de tempo excep ional .         
16 Michel L’Affilard exemplific  în lucrarea sa Principes très-faciles pour bien apprendre la musique (1694) 
dou  tipuri de menuete: unul în trei p trimi, cu mi care moderat , i unul în trei optimi, cu mi care mai rapid
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Clasicii introduc mi carea respectiv  atât în muzica de camer , cât i în cea simfonic ,

a ezând-o, cel mai adesea, ca parte a treia într-un ciclu, dar i ca parte secund . În plus, 

tempoul caracteristic menuetului este folosit uneori spre a indica expresia special  pe care 

melodia trebuie s  o aib  chiar în forme cum ar fi sonata (Thomas Arne: Simfonia nr. 3 în mi 

bemol major, Haydn: Sonata pentru pian, în mi bemol major, Hob. XVl/25) sau rondoul 

(Mozart: Concertul pentru vioar i orchestr  în la major, KV 21918; Concertul pentru pian i

orchestr  în mi bemol major, KV 27119).

În ceea ce prive te structura menuetului, documentele vremii aduc o serie de m rturii 

importante. Astfel, teoreticieni ca Brossard (1703), J. J. Rousseau (1768) sau H. Compan 

(1787) descriu dansul respectiv drept o cvadratur  f r  „accidente structurale”. J. P. 

Kirnberger ajunge chiar s  standardizeze genul, în 1757, ca exerci iu de compozi ie-model: o 

form  strofic  de 16 sau 32 de m suri, echilibrat  din punctul de vedere al construc iei. 

Desigur c , aceste teoretiz ri î i au sorgintea în practica muzical  a vremii, în care, de pild ,

Domenico Scarlatti crea „sinfonii”20 cu menuete ce prezentau aceast  configura ie structural ,

model preluat de compozitori ca J. Schmitz, C. F. Abel, M. G. Monn sau chiar J. Haydn, în 

sonatele sale timpurii, pentru pian. Mai târziu, structura p trat  a menuetului va fi deranjat

prin apari ia asimetriilor (datorate, adesea, i travaliului contrapunctic), caracterul simplu i

elegant de dans fiind oarecum abandonat i înlocuit cu unul mai dramatic. 

În menuetul haydnian, se resimte, în general, o mai puternic  apropiere de folclor 

( i nu numai de cel austriac, ci i de cel maghiar, slovac ori croat), în special datorit  prezen ei

aspectelor rustice de Ländler. Nu întâmpl tor, în Cvartetele op. 33, menuetul este înlocuit cu 

scherzo-ul, fapt ce a f cut ca aceste opusuri s  fie numite gli Scherzi. În schimb, la Mozart – 

compozitor citadin prin excelen  – menuetul este departe, din punct de vedere stilistic, de cel 

haydnian, atât prin caracter, cât i prin construc ia de obicei mult mai elaborat , care pune 

suficient de multe probleme de interpretare. De i Cvartetele op. 33, care atinseser  deja o 

„maturitate clasic ”,21 constituiser  un model pentru Mozart, se observ  o îndep rtare a 

acestuia de predecesorul s u tocmai prin menuet, ce abordeaz , adesea, tehnici de compozi ie 

de tip dezvolt tor. Dar, ceea ce îi apropie pe cei doi, este modul similar de stilizare a dansului 

francez, care „uit ” modelul baroc, cu es tura sa muzical  ce sugereaz  curgerea uniform .

(apud Jean-Pierre Marty, The Tempo Indications of Mozart, Yale University Press, New Haven & London, 1988, 
p. 193).     
17 Indiferent de tempo, Bach folose te numai metrul de 3/4.
18 Finalul poart  titulatura Rondeau. Tempo di Menuetto. 
19 Rondoul final are un episod de menuet, în la bemol major. 
20 Ap rute la Londra în 1720. 
21 Blume, op cit., p. 546.
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Desigur, acest lucru este o consecin  a stilului clasic, ce prefer  sentimentului dramatic, 

ac iunea dramatic , exprimat  muzical prin evenimente foarte bine articulate i adesea 

surprinz toare. Nu întâmpl tor, spre sfâr itul secolului al XVIII-lea, în cvartetul de coarde, 

stilul concertant i cel de oper  se amestec , iar forma de sonat , potrivit  ca o m nu

esteticii clasicismului, se r sfrânge asupra altor tipuri formale, incluzând menuetul. 

Astfel, i în Cvartetele haydniene, se observ  predominan a formei de sonat ,

al turi de o anumit  preferin  în ordonarea tiparelor în cadrul genului. În mod tradi ional, 

p r ile întâi abordeaz  forma de sonat , care reapare, cu particularit i speciale, i în p r ile 

lente, în menuete sau în mi carea final . De i personalitatea lui Haydn i-a pus evident 

amprenta asupra lui Mozart, se remarc  acum la cel din urm  o important  not  de 

originalitate i maturitate în scriitur i în modul de abordare a formelor. 

 KV 387 
sol major 

KV 421 
re minor 

KV 458  
sib major          

KV 428  
mib major     

KV 464  
la major      

KV 465 
do major 

I Sonata 
Allegro 
vivace assai

Sonata
Allegro 
moderato

Sonata
Allegro 
vivace assai   

Sonata
Allegro 
non troppo

Sonata
Allegro

Sonata
Adagio. 
Allegro

II Tristrofic  
Mare
Menuetto* 
(Allegretto). 
Trio                    

Tristrofic 
mare    
Andante

Tristrofic 
Mare
Menuetto 
(Moderato). 
Trio    

Sonata 
Andante 
con moto      

Tristrofic 
mare   
Menuetto. 
Trio           

Sonata  (no
development)
Andante 
Cantabile

III Sonata (no
development)
Andante 
cantabile

Tristrofic 
Menuetto
(Allegretto).
Trio                 

Sonata (no
development) 
Adagio

Tristrofic 
Mare
Menuetto* 
Allegretto 
+Trio              

Variations 
Andante        

Tristrofic 
Mare
Menuetto 
(Allegretto).
Trio

IV Sonata 
Molto 
Allegro 

Variations 
Allegretto
ma non 
troppo         

Sonata 
Allegro assai 

Rondo 
Allegro 
vivace

Sonata 
Allegro non 
troppo

Sonata 
Allegro 
Molto

(* Menuetele marcate cu asterix sunt în form  de sonat .)

Izvoarele menuetului mozartian se cer c utate nu numai în crea ia lui Haydn, ci i în 

stilul rococo (Johann Christian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach) sau în barocul târziu 

(Wilhelm Friedemann Bach). Desigur c , menuetele din Cvartetele haydniene nu mai sunt 

dansuri stilizate, în adev ratul sens al cuvântului. Totu i, ele prezint  puternice tr s turi ce le 
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apropie de genul dansant, de i caracterul lor se deosebe te sensibil, iar ritmica utilizat  (chiar 

i în cadrul invariabilului 3/4) este foarte diferit , pornind de la aspectul cruzic / anacruzic i

continuând prin multiple nuan ri: gratios, nobil, maiestuos ori str lucitor.  

 De i formulele ritmice generatoare ale fiec rui menuet în parte sunt diferite, 

dansul în sine este întotdeauna unanim recunoscut. În schimb, prin varia ia la nivelul 

morfologic (de i, în general, Mozart urm re te doar modelul ternar), fiecare pies  devine o 

lume aparte, creând o anume distan are sau apropiere de dans. Analiza morfologic i

structural  relev  faptul c  toate menuetele Cvartetelor haydniene prezint  o form  ternar ,

dar chiar i cel mai simplu dintre ele (din Cvartetul în si bemol major, KV 458) abordeaz

anomalii structurale care îl îndep rteaz  de modelul lui Kirnberger. Se remarc  aici asimetria 

strofei întâi (3+5) i continua modificare a planurilor texturii muzicale.  

KV 458: Menuetto. Moderato   A         A1       retranzi ie A 

                    1                9       16              21-28 

                   sib major   sol minor ~ fa major    sib major   

 Dac  în cazul de fa , tempoul a fost notat i p strat ca atare (Moderato), în celelalte 

cvartete, situa ia vitezei de execu ie nu este la fel de clar . Desigur, lipsa termenilor de 

mi care nu ar putea fi considerat  o mare problem , de vreme ce tempoul ar putea fi dedus din 

caracterul ritmic i tipul m surii. Dar, faptul c  Mozart a ezitat în alegerea tempoului, notând 

ini ial viteza necaracteristic Allegro, ar putea fi considerat un gest ce atrage aten ia asupra 

unei crize structurale a menuetului, contaminat adesea cu elementele caracteristice formei de 

sonat .

 În Menuetul Cvartetului în re minor, KV 421, indica ia de tempo a lipsit ini ial, fiind 

ad ugat  doar ulterior, la edi ia princeps: Allegretto. Aici, Mozart reu e te s  uimeasc  din 

nou în felul s u inocent, prin care, cu o tr s tur  de condei pe cât de complex  pe atât de 

fireasc , ne face s  ne cutremur m în fa a geniului s u. Silke Leopold consider  c  acest 

menuet este ie it din comun nu prin apropierea de alte tipuri de form  (ca, de pild , sonata), ci 

printr-o manier  de „desfigurare a genului”, realizat  prin mijloace caracteristice de 

construc ie, care ac ioneaz  în defavoarea func iei specifice a p r ii în cadrul întregii lucr ri.22

22 Silke Leopold, Menuett über das Menuett, „Musica” 1989/1, p. 42-43. 



27

KV 421: Menuetto. Allegretto   A               A1   retranzi ie        A 

                             1                 11                           23                    30-39 

                             re minor     la minor ~ re minor                            re minor   

 Înc  de la început, morfologia fiec rei voci este diferit , acestea devenind neomogene 

în desf urarea lor temporal , astfel c  cezura dintre frazele componente nu este simultan

(vioara întâia: 6+4; vioara a doua i viola: 5+5 i violoncelul: 7+3). Desigur c , decalajul se 

datoreaz  unei inten ii de imita ie, în care un rol important îi revine celulei ritmice ini iale, dar 

acest lucru nu scuz  asimetria perioadei, alc tuit  din 10 m suri. 

 Desfigurarea genului continu  cu alte dou  exemple unde menuetul începe s  se 

apropie de forma de sonat  prin modula ia la dominant  în strofa întâi, tendin ele de elaborare 

din strofa secund  ori prin dinamizarea reprizei: Cvartetele în do major, KV 465 i în la 

major, 464.23 Din aceast  cauz , se constat i tendin a de pierdere a caracterului specific de 

dans, care devine din ce în ce mai voalat i doar sugerat prin unele ritmuri sau gesturi 

melodice. 

 În menuetul Cvartetului în do major, KV 465 (care purtase ini ial indica ia Allegro,

urmând s  devin Allegretto în edi ia princeps), iregularit ile structurale continu  s  se 

amplifice. Astfel, prima strof , de 20 de m suri, are o construc ie ternar , justificat  prin 

func ia tonal  a frazelor (fraza întâi: do major, fraza a doua: modulant , fraza a treia: sol

major). Repriza (Av) va relua aceast  structur , dar p strând unitatea tonal  (do major) i

dobândind o cod  de patru m suri. În plus, strofa median  este asimetric  la rândul ei, datorit

imita iei ce apare la violoncel, în m sura 27, i din cauza instabilit ii tonale. Se remarc  ideea 

de elaborare prin continua modula ie frazic , adesea întâlnit  în crea ia lui Mozart, procedeu 

ce devine, la clasici, o excelent  modalitate prin care acela i gest melodic poate fi 

reinterpretat în alte variante i contexte.  

KV 465: Menuetto. Allegretto A            A1                retranzi ie     Av 

  1             21                    36                40-63 

     do major ~ sol major   instabilitate tonal    ~                  do major 

23 Prezentate aici nu în ordine cronologic , ci în func ie de complexitatea lor.   
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Un pas în plus în aspectul elaborat al formei se face cu Menuetul Cvartetului în la 

major, KV 464, unde l rgirile frazelor estompeaz i mai mult caracterul dansant. În mod cert, 

aceste l rgiri sunt necesare datorit  modula iei i fix rii noii tonalit i i sunt marcate de c tre 

autor cu nuan a piano (m.13-20; 24-28), în timp ce celelalte motive apar în forte. Este 

interesant i contrastul dinamic dintre fraze, care, de i au con inut motivic identic, sunt puse 

în opozi ie în planul intensit ilor. Nu putem trece cu vederea echilibrul de-a dreptul 

geometric al texturii, care porne te de la unison (scriitur  pe care Mozart o folose te adesea, 

pentru a crea efecte dramatice) i se diversific  în mod gradat, într-atât încât, la un moment 

dat, fiecare voce devine solist  (imita iile din m surile 13-17), pentru ca în finalul strofei, 

tensiunea s  se rezolve într-o izoritmie aproape perfect . Contrapunctul este suveran aici i

este realizat cu o fine e des vâr it .

KV 464: Menuetto. Allegretto   A            A1                   retranzi ie      Av 

           1            29         53                  55-72 

                        la major~mi major    mi major   ~   la major          la major  

 Strofa median  este surprinz toare atât prin procedeele de elaborare, cât i, mai ales, 

prin elementele cu caracter dramatic – o pauz  general i un motiv ritmic pe un acord de 

septim  – ce întrerup fluxul melodic i creeaz  adev rate momente de hoquetus. Ele sunt 

interpolate în lan ul de cinci fraze egale ca num r de m suri, în care linia melodic  principal

î i schimb  mereu pozi ia între cele patru instrumente: 

fr.1       interpolare      fr. a ll-a       fr. a lll-a   interpolare   fr. a lV-a     fr. a V-a     retranzi ie    

29      33           34                38             42                45                49              53 

  (pauz  general )                                      (sol-mi-do#-si)

mi major                      fa# minor   re major                        fa# minor    re major                       

 Pendularea motivului de baz  de la vioara întâi la viol  ori la violoncel confirm , înc

o dat , modernitatea cvartetului de coarde mozartian, f r  a da impresia, nici un moment, c

una dintre cele patru voci ar avea cuvântul cel mai important. Însu i unisonul cu care aceast
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pies  debuteaz  poate fi considerat, în acest sens, un semn al „democra iei” instaurate de c tre 

Mozart în cadrul genului.  

 Observa iile legate de iregularit ile structurale, modula ii, elementele cu caracter 

dramatic (pauza general , acorduri de septim  cu efect de hoquetus) i de tehnica 

interpol rilor melodice, sunt, cu siguran , puternice argumente în favoarea îndep rt rii 

substan ei muzicale de genul dansant. Nu întâmpl tor, în manuscrisul mozartian lipse te

indica ia de tempo, care nici nu a mai fost ad ugat , de altfel, în edi ia princeps. Datorit

alter rilor structurale, aceast  pagin  muzical  pare a fi altceva decât un simplu dans. Forma 

de sonat  începe s  î i spun  cuvântul din ce în ce mai distinct. Totu i, înc  nu se poate vorbi 

în acest caz, la fel ca i în cel precedent (Menuetul din Cvartetul de coarde în do major, KV 

465) de o form  de sonat  des vâr it , întrucât lipsesc contrastele tematice, care la Mozart 

(spre deosebire de Haydn) sunt importante. Este adev rat c  neglijarea principiului tonal i

punerea accentului doar pe ierarhizarea temelor a condus adesea pân  la abordarea, aproape în 

totalitate, a crea iilor muzicale sub spectrul formei de sonat .24 În acest fel, remarcile lui Jens 

Peter Larsen, referitoare la importan a contrastului tonal, sunt întru totul justificate.25 Dar, în 

cazul menuetelor din Cvartetele haydniene, din cauza obi nuin ei de a modula la dominant  în 

prima strof  (un element gramatical firesc al muzicii clasice), cea mai puternic  apropiere de 

forma de sonat  se face prin abordarea, în paralel, a contrastului tematic i tonal. 

 Acest lucru se petrece în dou  dintre menuetele Cvartetelor haydniene, unde Mozart 

d  curs din plin fenomenului de „contaminare formal ”: Cvartetul în mi bemol major, KV 428

i Cvartetul în sol major, KV 387.26 Cele dou  exemple au în comun i faptul c  tempourile 

lor au fost modificate de c tre Mozart din Allegro în Allegretto. În plus, unele caracteristici 

structurale sunt identice: incipitul temei întâi apare i în alte sec iuni ale formei, puntea preia 

materialul temei întâi i porne te ca o fraz  consecvent , realizând modula ia i încheind 

prima strof , tema a doua este mai restrâns , strofa median  nu este o tratare în adev ratul 

24 Adolf Bernhard Marx a eza la baza formei de sonat  o premis  estetic  ce sublinia necesitatea contrastului 
tematic i neglija complet rolul modula iei (Lehre von der musikalischen Komposition / 1837-1847). Astfel, se 
pierdea din vedere complet tensiunea produs  în cadrul expozi iei prin apari ia temei a doua în alt  tonalitate, 
fapt ce declan eaz i drumul modulatoriu al trat rii. Practica muzical  infirm  îns  teoria lui Marx, în special 
prin crea ia lui Haydn, în sonatele c ruia tema a doua este, adesea, o transpozi ie a temei întâi în noua tonalitate. 
Un alt exemplu ar fi reapari ia motivicii temei întâi nu neap rat la începutul temei a doua, ci într-o sec iune 
ulterioar  sau în finalul ei, manier  pe care a practicat-o i Beethoven, în special în simfoniile sale. 
25 Ar tând i observa iile critice ale lui Hans Mersmann, Kurt Westphal i Rudolf von Tobel fa  de concep ia lui 
Marx, Larsen subliniaz  c  semnifica ia temelor poate fi, ce-i drept, esen ial , dar func iunea lor i evolu ia 
tonal  sunt, în primul rând, elementele ce constituie suportul construc iei formei de sonat  (Jens Peter Larsen, 
Sonatenform-Probleme, Festschrift Friedrich Blume zum 70. Geburtstag, edited by Anna Amalie Abert und 
Wilhelm Pfannkuch, Bärenreiter, Kassel etc., 1963, p. 228-229). 
26 Enumerate, din nou, în func ie de complexitatea lor structural .
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sens al cuvântului (în Menuetul din Cvartetul în mi bemol major, KV 428, ea pare mai 

degrab  un episod), repriza prezint  dinamiz ri substan iale la nivelul temei întâi sau al pun ii, 

coda e inexistent .

 Desigur, putem vorbi i de anumite particularit i speciale pentru fiecare dintre cele 

dou  menuete. În cel din Cvartetul în mi bemol major, KV 428, scriitura e mai simpl , lipsit

de specula ia contrapunctic . Un cap de tem  pregnant este prezent în deschiderea celor dou

fraze ale temei întâi (m.1-2 / m.7-8). Consecventa, modulând la dominant , preia i func ia de 

punte. Tema a doua are dou  sec iuni: B1 (m.11) i B2 (m.17), iar capul temei întâi (în 

transpozi ie) este reluat în finalul episodului cu rol de tratare (m.35-36, vioara a doua), 

anticipând repriza. Aici, dinamizarea apare atât la nivelul temei întâi (m.37), transformat

substan ial prin lipsa modula iei, cât i al temei secunde.  

KV 428: Menuetto. Allegretto: Expozi ie                      Tratare       Repriza 

              T1                  T2B1     B2       (episod)       T1   T2B1 B2  

              1                    11          16         27                37   48     54-70   

              mib major ~ sib major                                 mib major 

 Cel mai complex menuet din punctul de vedere al scriiturii componistice, în special 

prin dialogul contrapunctic din expozi ie (dinamizat în repriz ) i prin tendin a de elaborare 

din tratare este cel din Cvartetul în sol major, KV 387. Tema întâi i puntea debuteaz  cu 

motive similare (reluate variat i la începutul trat rii) i au extensii identice (10 m suri în loc 

de 8). Foarte interesant  este folosirea dinamicii în m surile 3-6, în care vioara întâi, având o 

linie ascendent  cromatic  provenit  din partea întâi a Cvartetului (T1, m.2!), are de cântat 

alternativ în piano i forte, manier  reluat  în oglind  de c tre violoncel (m.7-8), apoi, în 

stretto, de vioara a doua i viol  (m.13-16). Astfel, apar accente de un efect dramatic f r

precedent, exploatat la maximum de c tre compozitor i care sunt o expresie a esteticii 

clasice, ce tinde spre echilibru prin contrastul dintre tensiune i stabilitate. Scriiturii 

contrapunctice din tema întâi i punte i se opune cea omofon  din tema a doua, cu o 

configura ie extins  (B2 urmat  de codetta).

Tratarea este scurt , fiind bazat  ini ial pe capul primei teme, dar inserând, mai târziu, 

un motiv ritmic cu tril (m.55, 57), care anun  subtil, materialul Trioului. În drumul s u tonal, 

aceast  sec iune nu este lipsit  de surprize. Într-un spa iu relativ redus, are loc o inflexiune în 
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mi minor, apoi în sol minor, pentru ca în cele din urm , încheierea s  se realizeze pe 

dominanta lui sol major. În repriz , tema întâi i puntea apar comasate, având loc astfel o 

dinamizare fa  de expozi ie. De i la nivelul temei a doua nu apar dinamiz ri structurale, pe 

lâng  drumul tonal modificat în mod obi nuit, se remarc  o instrumenta ie diferit .

KV 387: Menuetto. Allegretto:  Expozi ie                      Tratare    retranzi ie    Repriza

              T1            punte  T2 B1 B2                                    T1+ punte  T2B1B2            

              1               11      21      29       41           55             63             74  82-93  

             sol major   ~        re major                                      sol major 

Iat  deci, c  majoritatea menuetelor din Cvartetele haydniene sunt puternic 

contaminate de forma de sonat , fie prin reala abordare a schemei formale respective (cu 

respectarea principiului tonal i prin apari ia a dou  teme distincte în expozi ie), fie doar prin 

elemente de asimetrie structural , tendin e de elaborare (cu momente intense de polifonie i

de armonie cromatic ), ori dinamiz ri. Acest tip de combinare a genului cu forma nici nu 

trebuie sa surprind , de vreme ce sonata (ca form ) se dezvoltase din tiparele dansante ale 

barocului târziu. Astfel, stilul muzicii de la sfâr itul secolului al XVIII-lea adopt  din ce în ce 

mai des forma de sonat , absorbit i de c tre mi carea lent , de rondoul final sau de menuet. 

În fond, se poate considera c , în aceast  perioad  istoric , sonata nu este în mod strict o 

matrice fix , ci un mod de a articula i transforma un set de forme mo tenite din prima 

jum tate a secolului.27

În cazul lui Mozart, se constat  c  tocmai acele menuete care abordeaz  forma de 

sonat  sau încearc  s  se apropie de ea erau scrise ini ial în Allegro (Cvartetele în sol major, 

KV 387, în mi bemol major, KV 428 i, respectiv, în do major, KV 465) ori nu aveau indica ii 

de tempo (Cvartetul în re minor, KV 421). Acest lucru sugereaz  c  tempoul ar fi putut fi ales 

în virtutea tradi iei de tip „Allegro de sonat ”, fapt la care Mozart a renun at ulterior, lucru 

confirmat i de menuetele din cvartetele de coarde scrise mai târziu. Preferând menuetul de tip 

italian, în tempo mai rapid, compozitorul a considerat de cuviin  interpretarea lucr rilor sale 

de acest gen în Allegretto, tempo ce devine un adev rat idiom pentru menuet. Cazul dansului 

din Cvartetului în la major, KV 464 este unic prin nead ugarea unei indica ii de tempo, 

probabil i din cauza caracterului extrem de dramatic al scriiturii. 

27 Charles Rosen, Sonata Forms, W.W. Norton & Company, New York & London, 1988, p.123. 
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 Problema modific rii termenilor de mi care s-ar putea s  fie îns i mai complex , dat 

fiind c  se tie cât de important este termenul de “tempo” pentru Mozart.28 Corecturile sau 

ad ug rile pe care autorul le-a f cut în diverse manuscrise vin, în fond, în sprijinul ideii c  el 

a urm rit s  noteze cât mai exact viteza de execu ie necesar . Dar, dincolo de sugestia dat  de 

compozitor, trebuie inut cont de faptul c  fiecare tempo poate dobândi în elesuri i valori 

diferite în func ie de metru i ritm. Mozart, format ca interpret de la o fraged  vârst  la coala 

p rintelui s u Leopold, a înv at de la acesta c  numai atunci un muzician devine des vâr it,

când e capabil s  descifreze cu precizie tipul mi c rii din structura muzical  a compozi iei.  

 În Cvartetele haydniene, cele mai dramatice modific ri de tempo se petrec la nivelul 

menuetelor, celelalte schimb ri, mai pu in importante, privind mai degrab  termenii de 

expresie.29 Ca posibile viteze de execu ie a menuetelor, Mozart a abordat în final cu exactitate 

doar dou : Allegretto i Moderato. O a treia mi care, neprecizat  îns , poate fi subîn eleas

prin observarea valorii pulsa iei i prin examinarea structurii ritmice în general (Menuetul din 

Cvartetul în la major, KV 464). De aici, reiese c  acest menuet face parte din categoria mai 

rapid  – Allegretto (cu foarte pu ine excep ii, toate menuetele f r  indica ie de tempo 

corespund acestei viteze).  

Moderato apare în cazul menuetului din Cvartetul in mi bemol major, KV 458, acesta 

fiind singurul dans care abordeaz  valori scurte i foarte scurte (imposibil de cântat repede), 

din care cauz  caracterul piesei devine mai a ezat.30 Majoritatea menuetelor au fost îns

publicate cu tempo Allegretto. Desigur, cele patru menuete purtând aceast  indica ie nu vor fi 

cântate niciodat  la exact aceea i vitez , din cauza configura iei lor ritmice cu totul diferite, ce 

face execu iile s  varieze discret. În fond, acestea nici nu sunt departe de acel Allegro

obi nuit, cotat la Mozart în cazul unei mi c ri ternare de ¾ cu 168 – o vitez  care nu este 

extrem de rapid !31 De vreme ce modelul Cvartetelor haydniene l-a constituit Op. 33 de 

Haydn, am putea presupune c  tempoul rapid al scherzourilor incluse aici ar fi putut s  îl 

inspire pe Mozart în alegerea unei viteze anormal de rapide pentru unele menuete ale sale. 

28 “ Cel mai necesar…cel mai greu…. cel mai important lucru în muzic ” (Mozart citat de Marty, ix). 
29 Andante cantabile înlocuit cu Andante în partea a treia din KV464, Molto Allegro înlocuit cu Allegro molto în 
finalul din KV 387, Allegro moderato  înlocuit cu Allegro în partea întâi din KV 421, Adagio înlocuit cu Andante 
cantabile în partea  a doua din KV 465 etc.  
30 Mozart vorbe te în asemenea cazuri de un “menuet teatral”, mai amplu ca dimensiuni i „cu multe note” (apud 
Rudolf, op. cit., p.217 i Gleich, op. cit., p. 91-92). În crea ia compozitorului, apar câteva astfel de exemple în 
Sonata pentru vioar  KV 31 (Tempo di Menuetto moderato), Varia iunile pentru pian KV 180 (Menuetto 
andante), Sextetul de sufl tori KV 270, Cvartetele de coarde în si b major KV 458 i KV 589 (Moderato) i, f r
îndoial , în finalul actului întâi din Don Giovanni, unde, de i tempoul nu e precizat, el nu poate fi executat altfel 
decât într-o vitez  mai lent , datorit  faptului c  menuetul e suprapus unui contradans i unui dans german în 
3/8, care are „multe note”!        
31 Apud Marty, op. cit. 
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Dar, num rul extrem de redus al acestor dansuri cu tempo Allegro din crea ia mozartian  în 

general arat  c , în fond, compozitorul nu a fost interesat s  experimenteze cu viteza 

menuetelor în genul simfonic ori cameral.32 Aportul important al formei de sonat , cu al s u

specific Allegro ar fi deci o explica ie mai plauzibil  în ceea ce prive te viteza ini ial  a 

menuetelor din Cvartetele haydniene. Dar, compozitorul a considerat, în fina,l c  nu ar fi de 

dorit ca alterarea formei menuetului prin „sonatizare” s  impun  de la sine i împrumutul 

tempoului. În acest caz, s-ar pierde întru totul caracterul dansant, care i a a este estompat 

destul de mult prin elementele de construc ie specifice sonatei. 

 Pentru posibilele tempouri ale menuetelor, cele dou  c r i de referin  pentru vitezele 

de execu ie la Mozart sunt în consens. Dar, J-P Marty indic  cu precizie valorile pentru 

m sura de ¾ prin raportul p rtime/doime cu punct33, în timp ce C.-Ch. von Gleich sugereaz  o 

mai mare flexibilitate a mi c rii34

MARTY:    

    MENUETTO CANTABILE 72/24 

    TEMPO DI MINUETTO  80/27 

    GRAZIOSO 

    TEMPO DI MINUETTO (lent) 96/32 

    MENUETTO MODERATO 108/36 

    MENUETTO GALANTE 

    TEMPO DI MINUETTO (rapid) 126/42 

    MENUETTO ALLEGRETTO 144/48 

32 Astfel de menuete apar în Cvintetul de coarde KV 174 i în Trioul de coarde KV 563.  În rest, dansurile 
ternare rapide constituie un gen aparte, purtând titulatura de „dansuri germane”.    
33 Marty, op. cit., p. 197.  
34 Gleich, op. cit., p. 99. 
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GLEICH:        

 ¾ Menuett  Andante,     Allegretto          Allegro 

    Moderato 

   _ _ _ __________ _ _ _ _________ _ _  _ _________ _ _ _    

   =         72    80    88    96    104   112   120    132   144   160        

În concluzie, se poate afirma despre menuetele Cvartetelor dedicate lui Haydn c ,

de i ele se nasc din retorta tradi iei dansului stilizat, se îndep rteaz , în acela i timp, de 

modelele destul de simpliste ale vremii, atât prin profunzimea lor compozi ional , cât i

printr-o expresie de mare for , ce schimb  întru totul func ia cvartetului ca gen cameral. 

Dac , în jur de 1750-1760, el era destinat, cu prec dere, amatorilor (interpre i i auditori 

deopotriv ), fiind oarecum mai pu in „elaborat”, deja la 1780, beneficiind de avantajele 

genului simfonic (mult mai bine organizat i mai complex), va asimila din acesta tot ce era 

mai bun în planul tehnicii de compozi ie. În acest fel, cvartetul de coarde se des vâr e te

i devine ceea ce reprezint i azi: chintesen a compozi iei muzicale i un simbol al 

m iestriei artistice.  
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