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lucrările pentru VioAră şi piAn  
de Boris duBosArscHi: Aspecte interpretAtiVe

Works for Violin And piAno  
BY Boris duBosArscHi interpretAtiVe Aspects

The author considers the pieces for violin and piano by B. Dubossarsky, one 
of the leading composers of Moldova in the field of chamber-instrumental 
creation. She reveals the specific features of the content and form, genre 
and style, composition and dramaturgy of the analyzed works. Methodical 
recommendations for their performance are given in the article.

Lucrările pentru vioară şi pian ale lui B. Dubosarschi sunt destul 
de diverse atât după genuri, cât şi după conţinutul de imagini. Un loc 
important îl ocupă piesele dansante. Să analizăm particularităţile acestora, 
apelând la un opus reprezentativ din acest punct de vedere — Bătuta 
pentru vioară şi pian.
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Caracterul genuistic al muzicii determină toate mijloacele de expre-
sivitate: predominarea modului major, tempoul rapid, metrul accentuat, 
structurile pătrate, formulele melodico-ritmice caracteristice. Bătuta este 
scrisă într-o formă tripartită complexă cu partea mediană contrastantă. 
Principalul mijloc de creare a contrastului este alternarea genului. Dacă 
în părţile extreme domină ritmul scânteietor al bătutei, atunci mijlocul 
este expus în stilul unei hore lente. Aici încetineşte puţin tempoul (meno 
mosso), metrul devine mai moale şi mai lin (6/8 după 2/4), se schimbă 
tonalitatea (D-dur trece în A-dur). Compartimentele formei se deosebesc, 
de asemenea, prin proporţii şi prin numărul temelor.

Partea întâia este cea mai desfăşurată, fiind anticipată de o intro-
ducere de 8 măsuri la pian, în care pe sunetele dominantei se creează 
o atmosferă veselă, dansantă. Remarcăm în introducere principiul ar-
hitectonic de bază — repetarea unor elemente structurale mici (pre-
dominant — de 4 măsuri). În introducere, acest principiu este folosit 
în varierea materialului tematic din primele 4 măsuri: la început el se 
expune la pian, apoi — la vioară. În continuare, B. Dubosarschi recur-
ge la repetarea exactă a materialului, fără să-l transcrie, ci utilizând 
semnele de repriză.

Pe lângă aceasta, în prima parte a Bătutei se foloseşte procedeul de 
formare a temelor prin varierea motivelor. Pentru aceasta, compozitorul 
apelează la procedeul clasic de variere a facturii, în care schimbarea 
unor detalii ale materialului tematic nu influenţează asupra contururilor 
melodiei, formei, planului armonic. În rezultat, în cadrul primei părţi 
a Bătutei se expun o mulţime de elemente tematice asemănătoare şi, în 
acelaşi timp, diverse. Predomină stilul expozitiv şi pentru a reda impresia 
de mişcare a discursului sonor, interpretul va recurge la prezentarea 
elementelor tematice în diferite nuanţe dinamice. o particularitate a 
partiţiei viorii în compartimentul analizat reprezintă un număr mare 
de note duble şi haşuri corespunzătoare.

Partea mediană a Bătutei este mai mică după proporţii. Aici se 
expune o cantilenă la vioară, fiind însoţită de acorduri arpegiate la 
pian. Pe lângă aceasta, instrumentele se completează reciproc, ex-
punându-se formule intonative ba la un instrument, ba la altul. o 
particularitate a tematismului din partea mediană reprezintă salturi 
la intervale largi pe legato şi succedarea la distanţă mică a duratelor 
ritmice contrastante.

Repriza este prescurtată, aducând atmosfera emoţională şi cercul 
de imagini de la debutul opusului. Dar aici se simte şi influenţa părţii 



37

mediane prin introducerea salturilor în melodia expusă la vioară, iar 
unele turaţii intonative ne amintesc de tema lirică a horei.

Similară cu Bătuta este şi o altă piesă cu caracter de dans a lui 
B. Dubosarschi — Dans de glumă. Ca şi în miniatura precedentă, ea 
redă trăsăturile dansului menţionat: se expune în tempoul Allegretto, 
măsura 2/4, conţine desene ritmice punctate şi sincopate cu accente 
caracteristice.

Un efect comic al muzicii se creează şi prin faptul că autorul efec-
tuează imitarea sonorităţii ansamblului popular de muzicanţi-amatori: se 
imită sunetele unor instrumente, cu efectul „atingerii greşite“ a înălţimii 
sunetelor. Astfel, introducerea de 8 măsuri se percepe ca „loviturile“ 
tobei mari, care impune o anumită formulă ritmică. În continuare, 
aceasta va îndeplini rolul de refren ritmic. Materialul răsună ba în 
varianta armonică cu treapta a V şi a IV ridicată pe forte, ba pe o 
voce în registru grav cu nuanţa de piano. Astfel se creează un efect 
stereofonic (aproape — departe), o profunzime deosebită a facturii, 
precum şi impresia de contraste între tutti şi solo.

Tema de bază a viorii apare pentru prima dată pe fundal ritmic 
menţionat, de aceea interpretul va fi atent la executarea ritmică a melodiei, 
la sonoritatea uniformă şi la caracterul impulsiv. La sfârşitul fiecărei 
construcţii din 4 măsuri, în momentul finisării gândului muzical, are 
loc un moment comic: în loc de oprire pe treapta I a tonalităţii G-dur 
răsună sunetul as, însoţit de un acord bifuncţional la pian: în mâna 
stângă se expune cvinta as — es; în mâna dreaptă — cvartsextacordul 
tonalităţii Des-dur.

În continuare, tema va apărea încă de două ori şi de fiecare dată 
cu schimbări de factură — prima dată pe forte, cu note duble (în vo-
cea inferioară răsună coarda deschisă D), cu o octavă mai sus, iar a 
doua oară tema este însoţită cu isonuri mobile la pian. În general, în 
Dansul de glumă se folosesc intenţionat structuri pătrate şi fracţionări 
ale motivelor, accentuându-se caracterul constitutiv al formei, alcătuită 
din perioade aparte ca nişte „cubuleţe“. Interpretul are de rezolvat o 
sarcină dublă: pe de o parte, el trebuie să arate contrastele folosind 
diverse haşuri, pe de altă parte, el trebuie să „construiască“ o linie 
dramaturgică în aşa mod, ca ea să nu se întrerupă, ci să ducă treptat 
spre culminaţia de la începutul reprizei.

Să urmărim din acest punct de vedere procesele tematice din par-
tiţia viorii. Pe lângă tema de bază analizată (а), în partea I a formei 
tripartite complexe se expune încă o formaţiune tematică (b), care are 



38

caracter de pasaj. Autorul utilizează acelaşi desen ritmic, linia melodică 
ondulatorie, consunarea de secundă mică a treptelor a IV ridicată şi a 
V în acompaniament. Doar sunetul „greşit“ as de la sfârşitul propozi-
ţiilor se înlocuieşte cu flajeolet. La repetarea temei, analogic cu prima, 
se foloseşte expunerea pe două voci (cu baza pe sunetul d în calitate 
de burdon), se „înalţă“ cu o octavă mai sus, iar apoi şi cu două octave 
mai sus, interpretându-se cu haşură dublă. Profilul dinamic ai acestui 
compartiment se prezintă în modul următor: а + b + а1 + b1 + b2.

Cel mai mare contrast trebuie să apară între compartimentele а1 
şi b1, iar în succesiunea b1 şi b2 se va realiza o finisare logică a unui 
compartiment mare al formei.

Partea mediană (C), la fel ca şi în Bătuta, analizată mai sus, are 
tempo mai lent (Un poco meno mosso), desen ritmic mai moale, caracter 
liric. După sunetele stridente din registrul acut în expunerea melodiei 
la vioară de la sfârşitul primei părţi, discursul sonor se desfăşoară în 
registrul mediu; timbrul devine mai dens şi profund. Mişcarea lină a 
muzicii se accentuează prin executarea pe legato a melodiei. Însă în-
tre partea mediană şi începutul piesei găsim şi momente comune. În 
partiţia pianului permanent se repetă secunda mică dintre treptele a 
IV ridicată şi a V (în cazul dat, în cadrul tonalităţii C-dur). Sfârşitul 
perioadei se realizează printr-un procedeu special: la trecerea tonalităţii 
C-dur în paralela a-moll în cadenţe apare sunetul es, lărgind structura 
de 8 măsuri până la 10 măsuri. Repetarea variată a temei se efectuează 
cu o octavă ascendentă, pe un acompaniament ornamentat ce imită 
sonoritatea ţambalului.

Astfel, Dansul de glumă poate fi considerat un exemplu original, 
în caracter de scherzo, de tratare a genului popular tradiţional.

Dacă în Dansul de glumă interacţiunea elementelor de dans şi scher-
zo este în favoarea primului, atunci în Umoresca aceste două elemente 
se combină altfel: în prezenţa elementelor dansante prevalează cele de 
scherzo. B. Dubosarschi foloseşte în Umoresca drept bază pentru tema-
tismul dansant ragtime-ul. La prima vedere acest lucru pare paradoxal, 
deoarece ragtime-ul, după cum se ştie, este „un gen în exclusivitate 
pentru pian“ (1). „Pianul în ragtime se tratează ca un instrument nu 
melodic sau armonic, ci de percuţie. Pianistul menestrel transpune la 
pian principiile interpretării în ansamblu la banjo, accentuându-le şi 
intensificându-le. Tehnica ragtime-ului se bazează pe sonoritatea de 
staccato, pe pete acordice, pe accente ritmice deosebit de aspre“ (2). 
Probabil, acest fapt a condiţionat rolul important pe care partiţia pia-
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nului are în Umoresca lui B. Dubosarschi. Funcţia pianului, mai ales 
la începutul piesei, se determină ca acompaniament pentru melodia 
viorii, care se construieşte după principiile caracteristice genului rag-
time: „Principiul ritmic al ragtime-ului se bazează pe contrapunerea în 
tempoul rapid al ritmului ostinato de marş în mâna stângă şi ritmului 
sincopat în mâna dreaptă, care se distinge printr-o mobilitate de două 
ori mai mare“ (3).

Umoresca debutează cu o introducere la pian, care impune un 
ritm anume ce are optimea ca timp metric. Pulsaţia ritmică în parti-
ţia viorii se realizează prin succesiunea şaisprezecimilor. Menţionăm 
că foarte repede contrastul între partiţiile viorii şi pianului se şterge; 
între ele se formează imitaţii intonative, combinări contrastante şi în-
rudite. Pianul dintr-un instrument de însoţitor devine un participant 
egal al ansamblului. De aceea trăsăturile genuistice ale ragtime-ului în 
Umoresca nu sunt clar evidenţiate. Într-un şir de momente pe primul 
plan iese mişcarea dansantă vioaie, cu o ritmică ciudată (amintim că 
cuvântul ragtime semnifică „ritm întrerupt“).

Elementele de scherzo şi cele comice nu contravin în principiu 
naturii ragtime-ului. Din contra; V.Konen consideră că „… trăsătu-
rile muzicii negrilor au fost aici întruchipate (în ragtime — V.o.) în 
spiritul comic-ascuţit şi uşuratic“ (4). B. Dubosarschi în miniatura sa 
accentuează acest spirit, îndreptăţind titlul de Umoresca. Trăsăturile 
comismului se manifestă multilateral, urmând logicii, care alcătuieşte 
baza oricăror efecte comice, — logicii necorespunderii. Acestea sunt 
diferitele „surprize“, momente de exagerare, diminuare, necorespundere, 
contraste, dezacorduri etc. (5).

În introducere la Umoresca momentul de „surpriză“ apare o singură 
dată, când repetarea sunetului prelung d în registrul grav este anticipată 
de apogiatura dublă, ce înconjoară prin semitonuri treapta a cincia a 
modului. Dar deja tema de bază la vioară include diverse efecte comice. 
Ele sunt legate de particularităţi modale, ritmice şi de haşură.

În cadrul tonalităţii G-dur (deşi compozitorul nu scrie semnele 
de alteraţie), însemnătatea modală a treptelor permanent se schimbă. 
Alături de treptele naturale se folosesc intensiv treptele coborâte (II, III, 
IV, VI), ceea ce demonstrează importanţa modurilor de jazz. Nucleul 
intonativ al temei include 3 măsuri şi această „încălcare“ a structurii 
pătrate este legată cu apariţia în măsura 3 a sunetului tonicii g, care 
iniţial avea o apogiatură accentuată, iar apoi printr-o mişcare pe glis-
sando este „aruncat“ la două octave în jos. Din punct de vedere al 
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conţinutului este importantă respectarea indicaţiilor autorului: apogiatura 
pe timpul slab se execută prin mişcarea arcuşului în jos, iar glissando 
se interpretează prin mişcarea arcuşului în sus. Astfel, apogiatura se 
triplează, iar mişcarea ulterioară îi redă o sonoritate şuierătoare.

Elementul de surpriză este accentuat şi prin nuanţele dinamice. 
După o sonoritate moderată a motivului iniţial, sunetul g trebuie să 
răsune deosebit de strident. Fraza a doua a temei reprezintă varierea 
primei. Aici menţionăm apariţia treptei coborâte, precum şi mărirea 
diapazonului în mişcarea pe glissando. Partiţia pianului creează un fun-
dal ritmic activ, în care se efectuează lărgirea intervalică a apogiaturii 
duble la cvinta modului.

În general, această temă din 12 măsuri reprezintă o creştere dina-
mică. Ultimele măsuri se execută pe forte, intensificându-se la început 
prin note duble, iar mai apoi cu acorduri din trei sunete. Sonoritatea 
este dinamizată prin pasajele de octavă interpretate glissando, atingerea 
registrului acut. Acompaniamentul la pian de asemenea se activizează, 
îmbogăţindu-se cu acorduri sincopate şi accentuate.

În continuare forma se subordonează logicii modificărilor variaţio-
nale-variative destul de ingenioase. Acumularea treptată a elementelor 
contrastante va contribui la faptul că tema va apărea de fiecare dată 
într-o nouă faţetă, păstrându-şi în acelaşi timp caracterul comic.

Primele două expuneri ale temei, care se separă una de alta şi de 
materialul ulterior prin cezuri, formează zona expozitivă a compoziţiei, 
care poate fi numită convenţional perioadă. În factura din al doilea 
compartiment se intensifică elementele de dialog. Vioara şi pianul, de 
parcă „tachinându-se“ unul pe altul, expun motivul principal în diferite 
registre şi tonalităţi. Partiţia viorii abundă în haşuri originale. Motive 
sincopate, pe staccato alternează cu triluri pe sul ponticello. Note duble 
şi acorduri pizzicato completează acest tablou. Schimbările de registru 
şi dinamică în partiţiile ambilor participanţi ai ansamblului contribuie 
la accentuarea caracterului de scherzo.

Următorul compartiment al piesei Umoresca (măsurile 35—82) are 
un caracter dezvoltător. Aici întâlnim o mulţime de imitaţii, instabilitate 
tonală, lipsa structurilor expozitive, un tempo vertiginos de dezvoltare. 
Patosul principal al compartimentului constă în „epuizarea“ materialului 
tematic de bază, care parcă demonstrează resurse interioare inepuizabile 
prin diversitatea expresiei. Numeroasele glissandi, apogiaturi, triluri, 
flajeolete, note duble şi figuri ritmice neaşteptate — totul contribuie 
la crearea imaginii unui dans impetuos, furtunos.
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Repriza piesei este scurtă. Aici se opreşte torentul mişcării neîn-
trerupte, revine tonalitatea principală, se creează o arcă tematică, re-
dând integritate formei. Pentru interpretarea adecvată a piesei, este 
necesară o pregătire tehnică temeinică, precum şi un simţ dezvoltat 
al ansamblului.

Ideea artistică a unei alte lucrări de virtuozitate a lui B. Dubo-
sarschi — Burlesca — constă în contrapunerea contrastantă a părţilor 
exterioare rapide şi a secţiunii mediane în tempo moderat, realizându-se 
astfel o formă tripartită simplă. Contrastul menţionat este dictat prin 
expunerea a două imagini diferite — mişcarea „de zbor“ şi mişcarea 

„pe loc“ greoaie.
Burlesca are o factură transparentă. Melodia viorii prin mişcarea 

uniformă continuă aminteşte de perpetuum mobile, în care linia me-
lodică îşi schimbă ciudat conturul său. Aici se succedă motive recto 
tono cu fragmente ce au o polifonie latentă. Se aplică corzile duble. 
Logica dezvoltării sonore este subordonată mişcării de la registrul in-
ferior spre cel superior.

Partiţia pianului este liniară. Ea creează un fundal comod pentru 
prezentarea clară a melodiei viorii. Deseori ea dublează reperele temei 
violonistice, însă nu „acoperă“ desenul ei intonativ, deoarece se găseşte 
la o decimă inferioară.

Partea mediană, expusă aproape în întregime pe coarda G, abundă 
în contraste subite. Motivele scurte la vioară sunt întrerupte de acorduri 
la pian pe sf. Ele alternează cu mişcarea treptată dar cu întreruperi, în 
care fiecare sunet este accentuat. Materialul muzical al partiţiilor viorii 
şi pianului se dezvoltă parcă autonom una de alta, precum s-ar fi găsit 
în diferite spaţii artistice. Însă foarte repede pianul imită unul dintre 
motivele ce a răsunat la vioară şi îl variază de mai multe ori (conco-
mitent cu imitaţii la o decimă inferioară). În acest moment apare un 
efect ritmic interesant, când fiecare timp al măsurii este fracţionat în 
durate de optimi, ce aparţin diferitelor voci ale facturii. Numeroase-
le salturi largi, contrastul între détaché şi staccato, glissandi, trecerea 
treptată la notele duble şi la diapazonul mare al registrelor dinamizează 
sonoritatea. În acelaşi timp momentul trecerii spre repriză este indicat 
cu remarca accelerando.

Repriza formei se remarcă prin utilizarea în partiţia pianului a 
turaţiilor intonative din compartimentul median, prin introducerea 
dublărilor de terţă în partiţia viorii. La sfârşitul lucrării funcţia melodică 
trece la pian, iar vioara susţine îndelungat sunetul е4 cu haşură dublă.
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Capriccio alla rustica de B. Dubosarschi reprezintă o piesă dansantă, 
scrisă în forma tripartită complexă. Contrastul între părţile extreme şi cea 
mediană nu este mare, deoarece tot materialul tematic este susţinut în 
acelaşi gen, el se bazează pe trăsăturile folclorului moldovenesc de dans.

Tema de bază a Capriccio-ului apare după o introducere la pian, care 
prin pasaje energice de octave pregăteşte tonalitatea D-dur şi prezintă 
formula acompaniamentului, tipică pentru taraful moldovenesc. Pe acest 
fundal se expune la vioară o melodie largă, într-un ritm uniform, ce 
redă trăsăturile sârbei: metrica accentuată de doi timpi, frazele din trei 
măsuri, desene ritmice ce îmbină mişcarea cu şaisprezecimi şi figura 
punctată, ornamentare cu mordente.

Funcţia facturii este repartizată clar între participanţii ansamblului: 
vioara expune melodia, pianul o susţine armonic prin acorduri modes-
te. Baza folclorică a muzicii este accentuată prin mijloace modale: în 
armonie se foloseşte treapta a IV ridicată.

Partea mediană (măsura 50) creează iluzia de încetinire a tem-
poului, deoarece tema viorii este expusă cu durate mai mari. Melodia 
răsună pe coarda G, ceea ce îi contribuie o intensitate şi profunzime 
aparte. Nuanţa de ff şi détaché accentuează însemnătatea fiecărui sunet. 
În procesul de dezvoltare tema se expune cu note duble, folosindu-se 
ritmul punctat, ceea ce o apropie de materialul tematic iniţial. Astfel 
se pregăteşte repriza opusului.

Remarcăm că autorul utilizează un procedeu componistic special la 
hotarul părţii mediane şi a reprizei. Din discursul intonativ se extrage 
un motiv de o măsură, ce se expune ba la vioară, ba la pian, creând 
impresia de dialog (vezi măsurile 80—87). Acest procedeu numit de 
E.Nazaikinski afirmare-accentuare, este folosit de B. Dubosarschi şi în 
alte creaţii, spre exemplu, în Umoresca (măsurile 79—81). Aceasta măr-
turiseşte despre o utilizare intenţionată a procedeului care are funcţia 
sa compoziţională de pregătire a reprizei.

B. Dubosarschi foloseşte analogic posibilităţile expresive ale viorii 
şi în alte opusuri — Două piese din ciclul Acuarela, Piesa concertistică şi 
Valsul (Imitarea lui Kreisler). Lucrările menţionate se utilizează frecvent 
în procesul didactic, sunt incluse în repertoriul concertistic al multor 
violonişti; unele dintre ele, cum ar fi Bătuta, Umoresca, Burlesca şi 
Capriccio alla rustica, se interpretează la concursuri ca piese obligatorii. 
Cele relatate mai sus demonstrează că lucrările pentru vioară şi pian 
ale lui B. Dubosarschi ocupă un loc aparte în arta muzicală contem-
porană a Moldovei.
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