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Articolul în cauză este dedicat analizei partidei pianului din Sonata pentru vioară şi pian 

semnată de Boris Dubosarschi. În acest articol va fi investigat raportul „vioară–pian‖, vor fi elaborate 

nişte recomandări de ordin interpretativ şi pedagogic. 
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The present article is dedicated to the analysis of the piano part of the Sonata for violin and 

piano written by composer Boris Dubosarschi. Here have been reviewed the specific features of the piano 

part in the above mentioned Sonata, the „violin–piano‖ correlation, and the author has elaborated some 

interpretation and pedagogic recommendations.  
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Sonata pentru vioară şi pian de Boris Dubosarschi a fost compusă pe parcursul anilor 

1989–1990 [1, p. 129]. Este un exemplu relevant al muzicii pentru vioară semnat de compozitor. 

Fiind însuşi violonist, Dubosarschi cunoaşte la perfecţie posibilităţile tehnice şi expresive ale 

instrumentului. Premiera Sonatei a avut loc la Chişinău, iar primii interpreţi au fost violonista 

Natalia Ceaicovschi şi pianistul Gheorghe Peremitin [1]. Această creaţie este una din cele mai 

reprezentative şi importante lucrări camerale ale compozitorului, solicitată atât în practica 

concertistică din Republica Moldova, cât şi în procesul didactic la catedra Instrumente cu coarde 

a AMTAP. Ne vom axa pe analiza specificului partidei pianului în Sonata pentru vioară şi pian 

semnată de B. Dubosarschi, pe abordarea procedeelor pe care le foloseşte compozitorul, pe 

studierea specificului interpretării lor, şi, nu în ultimul rând, pe elaborarea unor recomandări de 

ordin interpretativ şi pedagogic. 

Genul de sonată are un rol important în creaţia lui B. Dubosarschi: pe parcursul carierei 

sale componistice el a scris două sonate pentru pian (respectiv în 1971 şi 1982), Sonata pentru 

violoncel solo a fost finisată în 1973, iar Sonata pentru vioară solo — în 1979. În lista creaţiilor 

compozitorului putem găsi şi lucrări scrise în genul de sonată pentru componenţe interpretative 

mai puţin tradiţionale. Este vorba de Sonata pentru clarinet şi violoncel întitulată Preludii, 1983, 

Sonata pentru oboi şi pian, 1985, Sonata-baladă pentru violă şi pian, 1987. 

Sonata pentru vioară şi pian se bazează pe structura tradiţională tripartită, dar cu raportul 

tempourilor destul de individualizat (lent – repede – lent), care se deosebeşte de structura 

tradiţională repede – lent – repede. O altă trăsătură specifică caracteristică acestei sonate este 

procedeul attacca, utilizat între mişcările ciclului, care creează o formă plenară, integră. 

Prima parte a Sonatei se bazează pe unele intonaţii incipiente care pot fi numite lait-

intonaţii ale ciclului întreg. Diferite tratări ale acestei intonaţii le putem găsi în partea a doua 

scrisă într-o formă de fugă sau la sfârşitul părţii finale a sonatei de la sunetul do. Ele trebuie să 

fie analizate de membrii ansamblului în procesul de pregătire şi interpretare a Sonatei, pentru a 

reda mai adecvat dezvoltarea discursului muzical. 
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În ceea ce priveşte raportul „vioară–pian”, în partea întâi el se realizează în mod 

tradiţional: acompaniamentul acordic destul de cromatizat susţine melodia viorii. Acordurile 

pianului trebuie să fie interpretate foarte moale, la ppp, ca o îmbinare a două straturi sonore în 

diferite registre ale pianului. Factura acompaniamentului pianistic cere o interpretare foarte 

severă, cu accentuarea sunetelor superioare în cadrul acordurilor care se interpretează cu degetele 

cinci, pe de o parte, şi sunetelor inferioare, pe de altă parte, creând astfel un efect stereofonic 

bine pronunţat. 

Sub aspect structural prima parte se construieşte pe baza variaţiunilor baroce de tip 

ostinato. Arhitectonica părţii este alcătuită din trei faze diferite, iar punctul culminant al părţii 

întregi se află în variaţiunea a VII-ea. 

În factura pianistică a primei variaţiuni se contopesc stratul inferior, figurile formate din 

triolete în stratul de mijloc şi acordurile mai scurte organizate în pătrimi în stratul superior. 

Hemiola din partida pianului, bazată pe îmbinarea figurilor binare şi ternare, cere o interpretare 

foarte strictă din punct de vedere al ritmului, iar vocea de mijloc trebuie să fie subliniată atît 

acustic, cît şi prin procedee ce ţin de articulaţie. Aici poate fi recomandat procedeul legato. Este 

important conştientizarea faptului, că în partida viorii se repetă desenul ritmic care anterior era 

plasat în partida pianului. Ambii muzicieni trebuie să interpreteze această secţiune foarte sever, 

identic, asigurînd astfel o unitate interpretativă a acestei variaţiuni. 

Raportul „vioară–pian” în cadrul variaţiunii a doua pare mai puţin tradiţional: atât în 

partida viorii, cât şi partida pianului este plasat un material factural, lipsit de o linie melodică 

bine conturată, prin aceasta variaţiunea dată se tratează ca un contrast în comparaţie cea 

precedentă. În cadrul acestei variaţiuni se întăreşte rolul pianului. 

 În apogeul acestei variaţiuni este important să asculţi foarte bine violonistul: pentru 

pianist se recomandă o interpretare mai puţin accentuată a liniei de mijloc, subliniind funcţia 

solistică a materialului tematic. În timp ce tema se păstrează în partida pianului, la vioară se 

expune un material muzical lipsit de tematism bine pronunţat. Din punct de vedere al haşurii, 

interpretarea pianistică trebuie să fie apropiată de haşurile viorii, spre exemplu, pe sunetele do – 

re-bemol – si-bemol – do , imitând astfel procedeul portamento. Acest fragment se interpretează 

fără legato, diminuendo. 

Linia melodică a variaţiunii a patra (m. 45) se expune în partida viorii mai calm, drept 

dovadă servesc indicaţiile compozitorului piano, dolce. Materialul tematic ce aparţine viorii se 

află în prim-plan: pianul cuprinde un diapazon destul de vast — de la sunetul fa al octavei mari, 

până la sunetul fa al octavei a doua. Aici un rol important capătă calitatea sunetului, articulaţie. 

În cadrul măsurii 6/4 trebuie de subliniat fiecare timp al metrului, iar îmbinarea timpurilor la 

ambele instrumente trebuie să fie interpretată foarte strict. În variaţiunea a cincea (începînd cu 

m. 52) intonaţia de terţă mică fa – la-bemol în partida pianului ne reaminteşte leit-intonaţia 

creaţiei întregi despre care era vorba mai sus. 

Variaţiunea a şasea (începînd cu m. 58) este susţinută de creşterea dinamicii, de la p până 

la f, ff, sfz. Linia basului se expune în octava mare, iar în partida viorii se interpretează o temă 

patetică, realizată cu note duble. Variaţiunea a şaptea (din m. 64) se construieşte pe baza unor 

figuri ostinato, repetiţiilor sextoletelor, procedeelor polifonice. În m. 66–68 în partida pianului se 

expun acordurile, pe sunetul mi-bemol care sună ca nişte clopote.   

O altă sarcină destul de importantă constă în interpretarea alternărilor septimelor, care 

prezintă o anumită problemă sub aspectul tehnic. În acest context putem recomanda interpretarea 
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acestor septime cu degetele 5, cu sunetul mai fin în vocea superioară,pe sunetele mi-dublu-bemol 

– re-bemol (degetul trebuie să fie utilizat foarte aproape de claviatură). Variaţiunea a opta are 

funcţia de codă, repetând leitintonaţie a întregii creaţii. Este vorba de alternarea sunetelor do-la, 

iar sub aspectul ritmic se expune o augmentare a temei în partida pianului şi extinderea 

diapazonului — de la sunetul la al octavei mici până la sunetul do-diez al octavei întâi. 

Concluzionând aspectele expresive şi structurale ale părţii I, subliniem necesitatea păstrării unui 

mod emotiv integru şi a unui tempou constant. 

Partea a doua a Sonatei este scrisă în forma polifonică cea mai complexă — fuga. 

Includerea genului de fugă în calitate de parte mediană a ciclului prezintă un procedeu mai puţin 

tipic pentru genul de sonată instrumentală autohtonă, evidenţiind astfel un concept ideatic 

individualizat. Subiectul fugii se expune iniţial în partida viorii, în m.88–93, iar răspunsul real 

sună în tonalitatea dominantei (m. 94–99) în partida pianului. Sarcina destul de importantă a 

pianistului în cadrul acestei părţi este imitarea cît mai apropiată a stilului interpretativ violonistic 

de către pian. Spre exemplu, haşura staccato trebuie să fie interpretată mai de grabă ca pizzicato, 

în stil jazistic. Staccato se cântă foarte acut, iar sunetele sunt legate cîte două (cum ar fi pe do – 

do-bemol). Notele îmbinate în aşa mod trebuie să fie interpretate egal, fără prescurtarea celui de-

al doilea sunet (această greşeală este destul de tipică pentru mai mulţi interpreţi). 

Al doilea compartiment al fugii începe de la cifra 17, unde se schimbă măsura 5/4, iar 

motivul iniţial al viorii în partida pianului este susţinut de acordurile disonante cu indicaţia 

autorului Furioso (cifra 18). Menţionăm în paranteze caracterul materialului muzical, care 

seamănă foarte mult cu tema incipientă a Concertului pentru violoncel al lui D. Şostakovici. 

În cadrul măsurii formate din 5/4 un rol important capătă timpul tare al măsurii, acesta 

trebuie să fie accentuat indirect — nu fizic, acustic, dar mai de grabă pe plan mental. Doar prin 

acest procedeu se realizează o organizare metroritmică corectă a părţii a treia a ciclului. Sunetele 

în ambele mîini trebuie să fie interpretate unit, egal, ca o linie integră. Încheierea fugii este 

plasată în m. 207 (remarca autorului Tempo primo), iar coda părţii se bazează pe pasajele pline 

de virtuozitate în partida violinei, în stilul moto perpetuo. 

Partea a treia a ciclului începe cu acorduri de tip coral, care sună ca nişte clopote, iar în 

partida viorii apare o melodie tandră, gingaşă (remarca autorului dolce). Acest monolog sună ca 

o reacţie a compozitorului, ca un rezumat al discursului muzical precedent. Partea finală a 

ciclului este compusă în forma tripartită complexă, a cărei parte mediană se bazează pe 

dezvoltarea variativă. Diapazonul viorii se extinde la maxim — de la sunetul sol al octavei mici 

până la sunetul sol al octavei a treia. Coda părţii finale corespunde cifrei 27, m. 285 (remarca 

autorului morendo al fine) cu dinamicul extrem de încet: pp la pian, ppp la vioară. În partida 

viorii se foloseşte procedeul pizzicato, iar întreaga creaţie se încheie cu intonaţia incipientă a 

Sonatei do – mi-bemol – do. 

Analiza Sonatei pentru vioară şi pian de Boris Dubosarschi relevă, că această creaţie are 

o valoare atât artistică, cât şi didactică. În procesul de studiere a acestei lucrări importante pentru 

creaţia cameral-instrumentală autohtonă, studenţii şi profesorii de la catedrele Instrumente cu 

coarde se confruntă cu diferite dificultăţi tehnice, estetice, interpretative. Printre ele merită să fie 

menţionate îmbinarea diferitor desene ritmice (hemiola), interpretarea desenelor ritmice 

sincopate, care cer de la solişti o disciplină ritmică aparte, un simţ adevărat al ansamblului. O 

importanţă deosebită capătă touché-ul pianistic, imitarea haşurii violonistice, mai ales, pizzicato, 

détaché, şi alte procedee. 
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O atenţie sporită merită şi diferite remarci făcute de compozitor, care ne oferă nişte 

indicaţii clare în ceea ce priveşte conceptul ideatic al creaţiei muzicale date. Studierea şi 

interpretarea Sonatei pentru vioară şi pian de B. Dubosarschi contribuie la dezvoltarea 

muzicalităţii studenţilor, la obţinerea unor aptitudini în interpretarea muzicii secolului XX, 

realizând astfel o sarcină primordială a procesului instructiv-didactic şi anume — pregătirea 

adevăraţilor profesionişti în domeniul artei muzicale. După cum afirmă O. Vlaicu, „profunzimea 

imaginilor sonatei, dramatismul şi dialectica gândirii muzicale, ... servesc drept dovadă pentru a 

considera Sonata pentru vioară şi pian de B. Dubosarschi ca una din cele mai de seamă exemple 

ale genului în cauză în creaţia componistică autohtonă” [2, p. 130]. 

Generalizând cele expuse anterior, afirmăm că Sonata pentru vioară şi pian de 

B. Dubosarschi are un rol important în procesul instructiv-didactic la catedra Instrumente cu 

coarde. Graţie trăsăturilor sale tehnice şi expresive, această creaţie contribuie considerabil la 

formarea aptitudinilor interpretative, la dezvoltarea gândirii muzicale, la perfectarea calităţilor 

ansamblistice ale interpreţilor. 
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