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Termenul de sonat  binar  utilizat în tratatele vestice de muzicologie desemneaz  un 

tip de arhitectur  specific  unor dansuri ale suitei i ale unor p r i ale sonatei baroce, care 

împarte structura acestora în dou  segmente. Dac  în primul segment, pornind de la 

tonalitatea de baz ,  ideile muzicale ajung pe „domeniul tonalit ii dominantei”, în cel de-al 

doilea segment acest drum se va parcurge invers: de la noua tonalitate c tre tonalitatea de 

baz . Muzicologii au identificat dou  tipuri de vehiculare a idea iei muzicale formând tipare 

în care:  

- cea de-a doua strof  se constituie din repetarea identic  a primei jum t i, urmând 

drumul tonal invers:  

A-B:I:A-B:II  

  T- D    D –T : tipul corellian 

         -  i un al doilea tipar, în care repetarea materialului muzical din prima jum tate se face 

în cea de-a doua, par ial:  

A-B:I:C-B:II 

 T - D    D-T: tipul scarlattian   

                                                 
50 Termenul se refer  generic la toate instrumentele cu claviatur  folosite în epoc  i este folosit în special în 
literatura muzicologic  german . Termenul de „clavir” a fost propus  de muzicologul  Francisc Làszló, acesta 
considerându-l potrivit i în limba român  pentru întreaga literatur  muzical  destinat  instrumentelor cu 
claviatur  ale vremii. Atâta timp cât Haydn, care  a scris pentru clavecin, harpsichord, clavicord i pianoforte cu 
mecanisme germane, engleze ti .a., nu a specificat întotdeauna destina ia exact  a sonatelor sale, mai precis 
pentru care anume dintre instrumentele cu claviatur  ale vremii au fost create, consider m c  termenul generic de 
„sonate pentru clavir” este potrivit, fiind mai scurt i eficient în expunerea problematicii legate de forma de 
sonat . 



 43

 Sonata binar  reprezint  un prototip de organizare a materialului muzical pe care 

compozitorii clasicismului l-au preluat din gramatica muzical  a suitei i sonatei Barocului. 

Astfel, sonata clasic  s-a constituit printr-un proces de deconstruc ie, la nivelul limbajului, a 

unor elemente definitorii pentru sonata Barocului târziu, apoi reconstruc ia, reintegrarea i 

revalorificarea acestora într-un discurs înnoit, preponderent omofon, generând noua sonat  de 

tip preclasic-clasic. Numero i cercet tori ai fenomenului evolu iei tiparului de sonat  în 

secolul al XVIII-lea51 identific  mai multe etape în asimilarea i consolidarea unui tipar de 

form  stabil, cel al sonatei clasice standard: „etapa întâia, cuprins  aproximativ între anii 

1700-1735 a formei sonatei baroce binare, etapa a doua, între 1735-1770, a sonatei preclasice 

mono-bi-multitematice binare, sau ternare, i etapa a treia 1770-180052, a sonatei formativ 

clasice, bitematice, ternare53. Din punct de vedere al revolu iei stilistice, în ceea ce prive te 

limbajul sonatei instrumentale, Charles Rosen afirm  c  aceasta s-a produs în dou  etape 

clare: prima, de la 1730 c tre 1765, etap  în care texturile stilului anterior (baroc) au fost 

radical simplificate, i a doua etap , situat  între 1765-1795, etap  în care „noilor forme i 

texturi li s-a dat o mai mare complexitate”.54 

G. W. Berger sus ine de asemenea existen a acestei faze de trecere: „Între anii 1740-

1760 se dezvolt  un prototip de sonat  timpuriu clasic , restrâns  ca dimensiuni, care face 

trecerea de la forma binar  a suitei (Suitensatzform) la cea a sonatei (Sonatensatzform)”. 

Tipologia acestor forme în devenire variaz  de la formele binare la formele ternare în tipare 

de trecere „de la forme desf ur toare (în iruite) la forme subsidiar sau discret 

dezvolt toare”55. Sonatele pentru clavir compuse de J. Haydn în deceniul ase reflect  aceast  

faz  de trecere. 

Dinamica transform rilor la care sunt supuse genurile i formele în perioada de trecere 

de la Baroc la Clasicism este uria  i presupune  o sfer  de abordare mai larg : analitic , 

stilistic , estetic , dar i filozofic . 

                                                 
51 Vezi D’Indy, A. Hodeir, Selva Blanche,  E. Borel, D.Fr. Torvey, W. S. Newman, R. Kirckpatrick,  Charles 
Rosen, D. Bughici,  G. W. Berger, V. Herman, V. Timaru .a. Preocup rile personale sunt cuprinse în vol.  
Cristalizarea formei de sonat  în sec. XVIII,  Editura Universit ii  din Oradea, 2007. 
52 Charles Rosen, în lucrarea sa de referin  Sonata Forms, traseaz  aceste coordonate în periodizarea unei 
posibile evolu ii a genului i formei de sonat  în secolul al XVIII lea. 
53 Termenii de binar i ternar se refer  la forma bi-, respectiv tristrofic  a arhitecturii. Prof. dr. V. Timaru a 
clarificat problema terminologiei, înlocuind vechile denumiri de bipartit i tripartit cu bistrofic i tristrofic, mai 
proprii organiz rii la nivelul unei singure p r i de form  alc tuit  dup  principiul stroficit ii. În cazul acestor 
sonate, în care principiile stroficit ii sau cele ale tematismului nu sunt înc  bine stabilizate într-o form  
superioar  de organizare, cum este sonata clasic  de la sfâr itul secolului al XVIII-lea, am preferat termenii de 
binar-ternar care, credem noi, exprim  mai bine aceste modele intermediare de form . 
54 Charles Rosen, Sonata Forms, 1980, p.13.  
55 Georg Wilhelm Berger, Clasicismul de la Bach la Beethoven, Editura Muzical , Bucuresti,1990, p.60. 
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Dezbaterea caracteristicilor genului i formei sonatei pentru clavir în crea ia timpurie a 

lui J. Haydn nu poate face abstrac ie de mo tenirea înainta ilor. Astfel, de exemplu, sonatele 

lui C. Ph. Em. Bach, în care forma binar  se întâlne te cu aceea i pondere ca cea ternar , îi 

servesc lui Haydn drept modele. Vorbind despre sonatele lui, acesta afirma: „Nu m  ridicam 

de la pian pân  nu le cântam de mai multe ori, iar cel ce vrea s  m  cunoasc  în profunzime 

trebuie s  tie cât de mult îi datorez lui C. Ph. E. Bach”56.  

Dac  sonatele lui C. Ph. E. Bach reprezint  tipare ale formelor de trecere, verigi de 

leg tur  între sonata binar  preclasic  i cea ternar  clasic , analiza formei sonatelor binare 

pentru clavir compuse de J. Haydn în deceniul al aselea este m rturia acestei perioade de 

c ut ri, de taton ri, ale unui gen i ale unei forme ce dore te s  împlineasc  nevoia 

contemporanilor de intensificare a sentimentului dramatic în muzica instrumental . 

 Dintre cele 11 sonate pentru clavir scrise de Haydn în acest deceniu al secolului al 

XVIII-lea, una apar ine anului 1763 (num rul 22 din volumul II57), una anului 1765 (num rul 

22 din volumul II), dou  anului 1766 (Sonatele: 37 din volumul IV i 26 din volumul III) alte 

apte fiind create în 1767 (Sonatele 9 i 11 din volumul I, 15,18,19 din volumul II, 29 

volumul III, 43 din volumul IV). 

În ceea ce prive te stabilitatea dramaturgiei genului de sonat  în acest deceniu, putem 

afirma c  Haydn, preluând moda vremii, i în special modelul lui C. Ph. E. Bach, scrie cu 

preponderen  sonate în trei p r i (exceptând Sonatele 19 i 22 din volumul II, care sunt 

bipartite i Sonata 37 din volumul IV, care este tetrapartit ). 

 Cele 23 de p r i în form  de sonat  reflect  o preocupare constant  pentru c utarea 

unui model stabil. În ceea ce prive te forma de sonat , observ m c  ase sunt scrise în form  

binar  i aptesprezece în form  ternar , dovedind faptul c  Haydn a preferat acest model 

ternar ce exprima cel mai bine nevoia de expansiune a propor iilor sonatei, înc  din acest 

deceniu.  

 Cuplarea mi c rilor în sonatele tripartite con ine obligatoriu un menuet, (o noutate 

stilistic , fa  de sonatele lui C. Ph. Em. Bach). Menuetul este plasat în partea central  în ase 

dintre cele apte sonate care con in acest dans, doar în Sonata 11 din volumul I fiind plasat în 

partea final . Fie c  apare în partea întâia, a doua sau a treia, forma de sonat  este 

omniprezent  în toate sonatele pentru clavir. Arhitectura sonatei binare nu este specific  unei 

p r i anume. Ea poate fi uzitat  de Haydn fie ca mi care lent , fie ca mi care rapid .  

                                                 
56 Alexandru Leahu, Mae trii claviaturii, Editura Muzical , Bucure ti, 1976, p. 76.  
57 În Edition Peters, Leipzig, 1937 (C. A. Martienssen). 
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Analizând Sonata în La major, num rul 22, din volumul II, scris  în 1763, observ m 

c  cele trei p r i Allegro, Menuet cu Trio i Presto, sunt compuse în form  de sonat  binar , 

form  tristrofic  mare, respectiv sonat  ternar , compozitorul controlând cu m iestrie ambele 

modele de form  de sonat  ale timpului. Prezen a în partea întâia a formei binare, atât în 

Sonata num rul 22, din 1763 cât i în Sonata num rul 37, din 1766, demonstreaz  c  allegro-

ul de sonat  în form  ternar 58 nu este înc  o conven ie, definitoriu pentru stilul sonatei 

timpului fiind mai degrab  caracterul acestei mi c ri decât construc ia formei. Partea întâia a 

Sonatei în La major, num rul 22 prezint  o expozi ie în care o prim  tem , de ase m suri, 

reflect  o gândire motivic  de tip introductiv, tributar  unui stil mai degrab  baroc decât 

clasic. Dup  o punte de 15 m suri, cele trei segmente ale temei a doua sunt foarte clar 

diferen iate tonal i caracterologic, complexitatea acestui sector de form  fiind edificatoare 

pentru evolu ia gândirii asupra dramaturgiei viitoarei sonate ternare: B1 - Mi major, B2 - mi 

minor, B3 - Mi major. Folosirea tonalit ii omonimei cu func ie „dramatic ” este prezent  

foarte frecvent în aceste sonate ale deceniului ase, fiind un stilem în sonata instrumental  a 

timpului. Repriza readuce tema A în tonalitatea nou , Mi major, i nu în cea de baz , precum 

i acela i contrast de trio între temele secunde, de data aceasta în: La major - la minor - La 

major. Interesant este îns  faptul c , în lipsa unui sector al dezvolt rii, puntea preia atât 

func ia de prelucrare, cât i extensia acestuia (are 32 de m suri). 

 

Tabel 1 

Forma p r ii întâia a Sonatei în La major, num rul 22, volumul II 

A punte B1 B2 B3 :II: A punte B1 B2 B3 

6 15 16 11 14  6 32 16 11 14 

La 

major 

 Mi 

major 

mi 

minor 

Mi 

major 

 Mi 

major 

 La 

major 

la 

minor 

La 

major 

 

Sonata prezint  o conturare foarte clar  a sec iunilor formei, precum i a propor iilor, 

demonstrând c  sonata binar , abandonat  începând cu deceniul urm tor, a fost uzitat  din 

plin în aceast  perioad . 

Sonata în Sol major, num rul 37, din volumul IV, scris  în 1766, tetrapartit , prezint  

în prima i a treia mi care forme de sonat  binar , în partea a doua un menuet cu trio, iar în 

cea final  o sonat  ternar .  

                                                 
58 Acest lucru apare evident i în sonatele lui Carl Ph. Emanuel Bach. 
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Atât în prima parte cât i în a treia, expozi ia sonatelor binare are la baz  câte o tem  

foarte scurt , care reflect  o gândire motivic , tipic baroc .  

 

1. Tema A din partea întâia a Sonatei în Sol major, num rul 37, vol. IV.  

   
 

2. Tema A din partea a treia a Sonatei în Sol major, num rul 37, vol. IV. 

   
În ambele sonate, limbajul, morfologia i sintaxa prezint  anumite asimetrii ritmice i 

structurale datorate stilului ornamentat i diminu iilor ritmice, a diviziunilor excep ionale i 

normale, reflectând acel stil luxurians prezent i în sonatele lui Carl Ph. Em. Bach, preluat din 

gustul baroc pentru ornamentare excesiv . În partea întâia observ m în tiparul formei aceea i 

importan  dat  sec iunii pun ii, repriza formei preluând, se pare, prerogativele dezvolt rii, în 

dorin a de a men ine tensiunea dramatic . 

 

Tabel 2 

Forma p r ii întâia a Sonatei în Sol major, num rul 37. 

A punte B1-B2 :II: A dezvoltare punte B1-B2 

2 8 4-4  2 10 9 4-4 

Sol 
 major 

 Re-re/Re 
maj-min-maj 

 Re 
major 

  Sol-sol/Sol 
maj-min-maj 

 

3. Sonata în Sol major, numarul 37, partea I. 
 

 

 

A

punte 

Sol 
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B1

B2

Re

re

Re

A

dezvoltare
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Un exemplu edificator în ceea ce prive te etapa „indeciziilor” structurale, datorate 

perioadei de „tatonare” a propor iilor zonelor dezvolt toare ale formei de sonat  binar , apare 

punte

B1

Sol 

B2

Sol 

sol
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i în partea a III-a a Sonatei în Re major, num rul 15, din volumul II, compus  de J. Haydn în 

1767. Este vorba despre acel aspect al „formei cu repriz  fals ” considerat  de Charles Rosen 

ca fiind o precursoare a formei ternare n scut  din necesitatea de a l rgi cadrul desf ur rii i 

tensiunii dramatice.

În capitolul „Evolu ia formei de sonat ”59, Charles Rosen identific  în tiparul sonatei 

binare trei modele de form  care vor disp rea sau vor deveni manieriste în secolul al XIX-lea. 

Aceste modele reflect  stadii ale „nevoii de intensificare dramatic ” care a dus în final la 

apari ia dezvolt rii ca sector de sine st t tor în cadrul formei sonatei ternare clasice. Cele trei 

tipuri pornesc de la diverse modalit i de expresie pe care compozitorii le caut  pentru a evita 

monotonia aducerii temei secunde în tonalitatea dominantei. Prima „modalitate” identificat  

de autor, care circul  pe la mijlocul secolului al XVIII-lea, este readucerea în expozi ie (prima 

jum tate)  a subiectului al doilea, în tonalitatea omonimei dominantei, tiparul fiind urm torul: 

 
Tabel 3 

A-----B :II A-----B 

Do-----sol 
maj-min 

   sol-----Do60 
min-maj 

 

Cea de-a doua modalitate (autorul o nume te stereotipie), este reprezentat  de 

procedeul deschiderii reprizei cu tema întâia în tonalitatea relativei minore sau a omonimei61.  

Aceste dou  cutume stilistice au disp rut pe la 1770, dup  cum afirm  Rosen, dar o a 

treia modalitate de extindere, de tensionare a „sentimentului”, poate fi considerat  

reprezentativ  pentru aceste c ut ri i demonstreaz  o „confuz  dorin  pentru simetrie i 

efect dramatic”62. Este vorba despre a a numita „repriz  fals ”, adic  readucerea în repriz  a 

unui singur segment din prima idee muzical , în tonalitatea nou , urmat  apoi de o scurt  

dezvoltare i de cel de-al doilea segment al primei teme, de data aceasta în tonalitatea de baz . 

 

Tabel 4 

A-----B :II: A - par ial scurt  dezvoltare A - continuare B :II 
Do-----Sol 

major 
 Sol 

major  
altele Do              

major 
Do            

major 
 

                                                 
59  Charles, Rosen, Sonata Forms, (1980), pp. 127-170. 
60 Identificate i în Simfoniile 12, 14, 15 (1761), în Simfoniile Nr. 18, 20, 23,  unde minorul apare în B2 i B3.  
61 De asemenea, în vog  pe la mijlocul secolului al XVIII-lea, la Johann Schobart în Trio cu pian în Fa i Cvartet 
cu pian în Mib op.7, la Mozart în Sonata pentru vioar  i pian în Sol K.V.9 (1764), Haydn Simfonia nr. 45, etc.  
13  Charles Rosen, Sonata Forms, (1980), p. 156. 
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 „De abia de-a lungul anilor 1770, compozitorii au readus ferm întreaga tem  întâia în 

tonalitatea de baz , în repriz  (cea de-a doua jum tate n.n)”. Se pare c  a existat o „rezisten  

psihologic  la concep ia modern  a reprizei tonale i tematice”63 

Sonata pentru clavir în Re major, num rul 15,  reprezint  modelul binar cu „repriz  

fals ”. Tema întâia, în Re major, prezint  acelea i asimetrii structurale, cuprinzând dou  fraze 

de câte cinci m suri i caden ând pe func iunea dominantei. Puntea începe cu aceea i replic  

motivic  precum începutul i continu  modula ia la tonalitatea dominantei, La major, în 21 de 

m suri, cuprinzând cinci idei muzicale scurte, asem n toare pun ii mozaicate a sonatei 

preclasice. Tema a doua nu este altceva decât tot „un comentariu retoric” al primului motiv al 

expozi iei, înt rind afirma ia înrudirii tematice a sonatelor haydniene.  

4. Expozi ia Sonatei Re major, num rul 15,  vol. II, partea a III-a. 

 

 

 

 

 

 
 

Ceea ce se întâmpl  îns  în cea de-a doua jum tate a formei binare reflect  cel mai 

bine modelul de form  în care tema întâia, A, nu este foarte bine conturat , ci se 

„disemineaz ” într-un comentariu dezvolt tor, în tonalitatea omonimei care, dup  cum am 

                                                 
63 Charles Rosen, idem. 

 c 

A a av

av b

punte 

c

d

dv

e

A3=B
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v zut, joac  un rol important în limbajul dramatic al epocii. Un rol important îl are desigur i 

segmentul de tranzi ie, C, care poate fi identificat i ca un mic episod ce aduce vag ideea de 

dezvoltare. Ideile muzicale ale pun ii vor readuce „traseul” reprizei, iar tema A nu mai revine 

decât par ial în desenul B-ului înrudit.  

Desenul formei este astfel urm torul: 

 

Table 5 

A1 A2, punte B=A3 :II: C A1v dezvoltare A2, punte B=A3 

a a  av   b-c-d-dv av-e  f av  av   b-c-d-dv av-e 

10 21 12  6 6 16 25 12 

Re 

maj. 

 La 

maj. 

  re 

min. 

 Re 

maj. 

Re 

maj. 

 prima jum tate  a doua jum tate  

expozi ia  repriza 

 

5. Repriza Sonatei în Re major, numarul 15, din vol. II, partea a III-a. 

 

 

   re 

 A2

   av

punte 

 av

dezvoltare 

f
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Charles Rosen demonstreaz  filia ia sonatei afirmând c  „toate caracteristicile de 

form  care au fost mai târziu definitorii pentru sonata secolului al XIX-lea exist  într-un 

stadiu incipient, f r  excep ii, „în toate genurile muzicale pân  în jurul anului 1750”, i c  

„forma de sonat  nu este decât o serie de procedee folosite de c tre compozitori pentru 

l rgirea, articularea i dramatizarea unor modele scurte binare sau ternare, de câte 2, 3, 4, 

fraze” identificate în suitele vremii. El clasific  trei tipuri de „forme”, modele binare în 

exclusivitate, în dou , trei sau patru articula ii muzicale (posibil perioade) denumite de Rosen 

fraze. 

 

 „forma de Menuet”   în trei articula ii 

 

 

 

                                                 
64 Am folosit cele dou  tonalit i în mod conven ional în toat  lucrarea evitând schemele propuse de autor, în 

care cu I este notat  tonalitatea de baz  i cu V tonalitatea dominantei, în nota ia autohton  acestea putând fi 
confundate cu func iunile armonice ale unei tonalit i. 

A :II: B A 

Do-Sol 
major 

 Sol 
major 

Do64 
major 

A3=B

c

d

dv

e

b

av

Re
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 „forma simpl  binar ”      în patru articula ii 

 

 

 

 „forma mi c rii lente” în dou  articula ii 

 

 
Dintre sonatele în form  ternar  aflate la grani a cu modelele binare datorit  

extensiei reduse a segmentelor formei, una dintre cele mai reprezentative este partea a treia, 

final , a Sonatei în  La major num rul 29  din volumul al III-lea. Aceast  sonat  scurt  reflect  

înrudirea cu mi c rile dansante din sonata incipient  preclasic  (sau din dansurile în form  

binar  ale suitei). 

Temele scurte, asimetrice, ale expozi iei (tema a doua cu incizii de joc major-minor), o 

dezvoltare de asemenea concis , doar de 6 m suri, precum i caracterul dansant în metru 

ternar înt resc ideea înrudirii sonatei instrumentale ca form  i gen cu suita instrumental  a 

barocului, mai precis cu dansurile cu form  ternar  în care sec iunea median  aduce un 

material melodic nou.  

6. Sonata în La major, num rul 29, partea a III-a 

 

 

 

A B :II: A B 

Do 
major 

Sol 
major 

 Sol 
major 

Do 
major 

A1 :II: A2 

Do-Sol 
major 

 Do-Do 
major 

A

       La

 punte 

  B1

   B2

Mi

C Mi A

Mi La V  La 

punte 

Re

dezvoltare repriza
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Unitatea stilistic  a celor trei p r i ale Sonatei în La major, num rul 29 se manifest  în 

ceea ce prive te apartenen a la modelele preclasice ale genului; în partea întâia, în form  de 

sonat  ternar , atât desenul figurativ, motoric al întregii idea ii muzicale, structura i 

profilurile melodice scurte, motivice, cât i nediferen ierea retoric-dramatic  a acestora 

pledeaz  pentru aceast  apartenen . Faptul conduce la imposibilitatea de a putea delimita 

ideea muzical  a temei a doua, tonalitatea nou  fiind tatonat  de-a lungul unei pun i foarte 

extinse, clarificându-se abia în ultimele trei m suri. Este un model întâlnit atât în sonatele lui 

Domenico Cimarosa, cât i în cele ale lui Carl Philipp Emanuel Bach, la Domenico Scarlatti 

fiind chiar o important  tr s tur  de stil. Acest model ine îns  de tipul specific al scriiturii 

muzicale instrumentale, foarte apropiat  de cea a preludiului baroc.   

7. Expozi ia Sonatei în La major, num rul 29, partea I.  

 

La

  B2

B1

A

La 

   punte 

la
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Dezvoltarea valorific  în mod liber formulele izoritmice ternare, precum i desenul 

arpegiat-figurativ, ceea ce confer  sonatei caracteristici inovatoare. 

Forma este urm toarea: 

 

Table 6 

A punte b :II: dezvoltare A punte b :II 

4 13 3  18 4 11 3  

La 
major 

 Mi 
major 

 Mi-Re-La 
major 

La 
major 

La 
major 

La 
major 

 

 

Sonatele haydniene din deceniul ase, în particular p r ile în form  de sonat  binar ,  

se înscriu pe linia sintezei modelelor de limbaj i form  existente în cele trei decenii de 

„experimentare” a noului stil al sonatei (1730-1770). Se observ  la nivelul limbajului acea 

tendin  de „simplificare” a sintaxei polifone i impunerea celei omofone, pe dou  voci, în 

care melodia acompaniat  figurativ domin  alc tuirea discursului. Se observ  de asemenea, în 

sonatele lui D. Cimarosa i în unele sonate ale lui C. Ph. Em. Bach, ineren a unei gândiri 

motivice asupra materialului tematic, de sorginte baroc , reflectat  în desenele melodice 

scurte, secven ate sau repetate, precum i lipsa construc iilor melodice coerente retoric pe 

suprafe e mari.  

Majoritatea sonatelor au dimensiuni restrânse, dar unele dintre sonatele anului 1767 

demonstreaz  totu i un control mai evident al propor iilor, precum i al unei tematici mai 

închegate discursiv-retoric. Folosirea în aproape toate sonatele a unui pasaj, a unei teme sau 

chiar a unei întregi dezvolt ri în tonalitatea omonimei este de asemenea o demonstra ie a 

faptului c  Haydn preia constructiv toate modalit ile de „articulare dramatic ” ale sonatelor 

contemporanilor. În sonatele pentru claviaturi ale deceniului urm tor, el va da o importan  

mai mare vocilor mediane ale discursului muzical, redând o nou  complexitate sintaxei 

muzicale. 

Ceea ce se impune cu eviden  este îns  articularea formei de sonat  ternar , care este 

preferat  celei binare, mai ales în partea întâia. Toate acestea crediteaz  sonatele haydniene 
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din deceniul al aselea ca fiind o etap  evolutiv  în crearea stilului i formei sonatei clasice, 

perfect integrat  timpului s u. 
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