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Vladimir Ciolac este unul dintre cei mai cunoscuţi reprezentanţi ai culturii muzicale din Republica Moldova de la con-
fl uenţa secolelor XX-XXI care desfăşoară o activitate prolifi că de dirijor, compozitor şi pedagog. Deşi axa centrală a acestei 
activităţi o reprezintă muzica corală, V. Ciolac a abordat în creaţia sa mai multe genuri ale muzicii instrumentale, inclusiv 
sonata. Prezentul articol este consacrat analizei Sonatei pentru fl aut şi pian compusă în anul 1986. Deşi monopartită, com-
poziţia Sonatei relevă structura tipică unui alegro de sonată mai mult sau mai puţin tradiţional în care, în anumite secţiuni, se 
observă şi manifestarea latentă a funcţiilor celorlalte părţi ale formei ciclice. Astfel, constatăm că Sonata lui V. Ciolac îmbină 
elemente tipice sonatelor clasico-romantice şi trăsături caracteristice gândirii muzicale din a doua jumătate a secolului XX, 
demonstrând tendinţa spre depăşirea unor tipare preexistente şi diversifi carea formelor de desfăşurare a discursului muzical. 

Cuvinte-cheie: sonata pentru fl aut şi pian, Vladimir Ciolac, forma de sonată, sonată monopartită

Vladimir Ciolac is one of the most famous representatives of musical culture in the Republic of Moldova since the confl uence 
of the 20th-21st centuries who carries out a prolifi c activity of conductor, composer and pedagogue. Although the central axis of 
this activity is represented by choral music V. Ciolac approached in his creation several genres of instrumental music, including 
the sonata. Th is article is devoted to the analysis of the Sonata for fl ute and piano composed in 1986. Although monopartite, 
the composition of the Sonata reveals the typical structure of a more or less traditional sonata allegro in which in some sections 
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the latent manifestation of the functions of the other parts of the cyclic form is observed. . Th us, we fi nd that V. Ciolac’s Sonata 
combines elements typical of classical-romantic sonatas and features characteristic of musical thinking in the second half of the 
20th century, demonstrating the tendency to overcome pre-existing patterns and diversify the forms of musical discourse.

Keywords: sonata for fl ute and piano, Vladimir Ciolac, sonata form, one-part sonata

Introducere
Din cercetările consacrate istoriei muzicii academice naţionale cunoaștem că mulţi compozitori 

din Republica Moldova au apelat în creaţia lor la genul de sonată, compunând numeroase lucrări în 
acest gen, inclusiv și pentru instrumentele aerofone. Interesul compozitorilor moldoveni faţă de so-
nata pentru instrumentele de sufl at s-a ivit la sfârșitul anilor ’50 ai sec. XX, când a fost scrisă Sonata 
pentru clarinet și pian nr. 1 de S. Lobel (1957). Mai târziu, în anii ’60-’80, au apărut: cea de-a doua 
sonată pentru clarinet și pian de același autor (1967), Sonata pentru fl aut și pian de S. Buzilă (1970-
1971), Sonata pentru fagot și pian de V. Verhola (1973), Sonata pentru clarinet și pian de V. Zagorschi 
(1976), Sonata pentru fl aut și pian de A. Fiodorova (1980), Sonata Laică pentru oboi și pian de P. Rusu 
(1985), Sonata pentru fl aut și pian de același autor (1986), Sonata pentru clarinet și violoncel Prelu-
dii de B. Dubosarschi (1983) etc. Muzicologul S. Ţircunova în articolul său Elemente vechi și noi în 
sonatele compozitorilor din Moldova menţionează, pe bună dreptate, că „activitatea fără precedent în 
domeniul sonatei în muzica Moldovei în anii ’70-’80 este legată de varierea intensivă a modelului de 
gen al sonatei, cu diferite modifi caţii și transformaţii ale acestuia, ajungând până la refuzul defi nitiv 
de la arhetipul de gen al sonatei clasico-romantice. În unele cazuri denumirea „sonată” dată de autor 
deja nu mai este un indicator al canonului de gen respectiv. Ea sau mărturisește faptul că lucrarea 
întruchipează un sistem de imagini tipic ciclului sonato-simfonic, sau denotă renașterea semnifi caţiei 
preclasice a termenului: sonata ca o lucrare instrumentală” [3 p. 88]. Sonata pentru fl aut și pian a lui 
V. Ciolac este un exemplu care confi rmă aceste afi rmaţii. 

Reperele arhitectonice ale Sonatei pentru fl aut și pian de V. Ciolac
Vladimir Ciolac este unul dintre cei mai cunoscuţi reprezentanţi ai culturii Republicii Moldova 

de la confl uenţa secolelor XX-XXI care a desfășurat (și continuă să desfășoare) o prolifi că activitate de 
dirijor, compozitor și pedagog. Deși axa centrală a acestei activităţi o reprezintă muzica corală în diferi-
tele ei ipostaze, V. Ciolac a abordat în creaţia sa și mai multe genuri ale muzicii instrumentale, inclusiv 
sonata, fi ind autorul Sonatei pentru fl aut și pian (1984), al Sonatei pentru vioară și pian (1986) care a 
fost redactată și modifi cată ulterior pentru fl aut și pian (2019), al Sonatinei pentru fagot și pian (2005). 

Sonata pentru fl aut și pian a fost compusă în perioada timpurie a creaţiei lui V. Ciolac,  fi ind scrisă 
în anul 1984, încă în timpul anilor de studenţie, ca un ecou al impresiilor puternice produse asupra 
tânărului compozitor în urma audiţiei Sonatei pentru fl aut și pian a marelui compozitor francez al sec. 
XX, F. Poulenc. Într-adevăr, între cele două sonate pot fi  observate anumite trăsături comune, care o să le 
dezvăluim pe parcursul analizei noastre. Sonata pentru fl aut și pian de V. Ciolac a fost interpretată prima 
și, deocamdată, singura dată în anul 1985 de către fl autistul G. Moseico și pianistul M. Șramco, în Sala 
mare a Filarmonicii de Stat a RSSM (azi Filarmonica Naţională S. Lunchevici), în cadrul concertului din 
creaţiile tinerilor compozitori din Moldova. În anul 2019 a fost pregătită a doua redacţie a Sonatei care a 
fost publicată în culegerea Creaţii pentru ansambluri camerale (volumul III, Chișinău: Lumina).

Adresarea unui tânăr compozitor la genul de sonată denotă dorinţa lui de a se alinia la tagma profesi-
oniștilor în domeniul compoziţiei muzicale prin abordarea unui gen „considerat în mod tradiţional unul 
dintre cele mai importante genuri din sistemul creaţiei componistice de orientare europeană” [3 p. 88]. Tot-
odată, este și o dovadă de curaj prin încercarea de a spune un cuvânt nou într-un gen cu o istorie seculară.

Sonata pentru fl aut și pian de V. Ciolac este scrisă într-un stil apropiat de neoromantism. Are o 
structură monopartită, ceea ce nu este caracteristic pentru sonatele clasico-romantice, însă se întâlnește 
destul de frecvent în sonatele contemporane. Nici în muzica  naţională Sonata lui Ciolac nu reprezintă 
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un exemplu singular în acest sens. „Printre compozitorii autohtoni autori de sonate monopartite pot fi  
consemnaţi Solomon Lobel – Sonata pentru pian (1948), Alexei Stârcea – Sonata-poem pentru violoncel 
și pian (1956), Vasile Zagorschi – Sonata-fantezie pentru clarinet și pian (1975), Vladimir Rotaru – So-
nata-improvizaţie pentru pian (1991), Zlata Tcaci – Sonata pentru clarinet solo nr. 2 (1995) și Gheorghe 
Neaga – Sonata pentru pian (1979) [1 p. 97].

Deși compusă dintr-o singură parte, forma Sonatei nu este unitară, în ea putând fi  cu ușurinţă dis-
tinse elementele unui allegro de sonată (două teme care se expun într-o relaţie și se reexpun ulterior cu 
anumite modifi cări; existenţa tratării în care are loc dezvoltarea materialului muzical prin îmbinarea 
și transformarea elementelor temelor expuse în expoziţie; prezenţa reprizei). Pe parcursul analizei 
vom încerca să argumentăm aceste afi rmaţii. 

Sonata începe cu tema principală (TP), care articulează o formă tripartită simplă a-b-a1. Com-
partimentul a dezvăluie niște gânduri visătoare și neliniștite. Tema debutează la fl aut cu un pasaj 
ascendent de 16-mi, fi nalizat cu un salt la cvintă descendentă, mai departe desfășurându-se într-o 
linie melodică curbă, care constă din salturi oscilatorii la cvarte, cvinte, sexte și septime ascendente 
și descendente cu durate de optimi și pătrimi într-un ritm sincopat. Prima frază se termină cu o linie 
descendentă continuă formată din cvarte și cvinte, care cuprinde un diapazon de circa două octave și 
jumătate și se oprește pe „punctul” lung – nota do diez din prima octavă – una dintre cele mai grave 
note ale fl autului. Acompaniamentul pianului constă din repetarea ostinato a unei formule ritmice al-
cătuită din șapte 16-mi, divizate cu o pauză de aceeași durată, de fi ecare dată repetându-se cu un nou 
conţinut melodic (mână dreaptă) și pedală pe nota re în contraoctava în mână stângă, întreruptă peste 
fi ecare a doua măsură cu salturi foarte scurte în ritm punctat, care par să fi e niște note ajutătoare faţă 
de nota re, dar luate prin salt (Ex. 1).

Exemplul 1. V. Ciolac, Sonata pentru fl aut și pian, tema principală.

Tema la fl aut se repetă de trei ori cu unele modifi cări, formând o perioadă din trei propoziţii egale 
din 12 măsuri în care se folosesc aceleași formule ritmice și oprirea pe nota lungă. Fiecare propoziţie 
se extinde în comparaţie cu cea precedentă și se termină de fi ecare dată pe o notă tot mai gravă din 
octava 1: prima dată pe do#, a doua oară pe do becar, și a treia oară pe nota si din octava mică – cel mai 
grav sunet al fl autului. Partida pianului constă din aceleași formule ritmice propuse în primele măsuri, 
dar cu fi ecare trasare a temei la fl aut diapazonul pasajelor în mâna dreaptă a pianului se extinde de la 
prima octavă la cea de a treia. În acest început putem să observăm trăsături comune între sonatele de 
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V. Ciolac și F. Poulenc: aproape aceeași factură în care melodia fl autului începe cu pasaje ascendente 
(cvartolete formate din 32-mi la V. Ciolac și cvartolete din 16-mi la F. Poulenc) (Ex. 2).

Exemplul 2. F. Poulenc, Sonata pentru fl aut și pian, p. I, tema de bază (A).

Aceste pasaje la fl aut în ambele sonate se fi nalizează cu o cvintă descendentă și continuă cu mișca-
rea oscilatorie a optimilor, articulând deja desene melodice diferite. Și în partida pianului sunt prezen-
te anumite similitudini cu Sonata lui Poulenc: mișcarea cu șaisprezecimi în mâna dreapta și basul lung 
în mâna stânga. Totuși, deși factura și elementele ritmice sunt aproape aceleași, conţinutul muzical al 
celor două sonate este total diferit, graţie reperelor sonore și liniilor melodice diferite.

În cifra 3 începe compartimentul median b al temei principale încredinţat în totalitate pianului, 
preluând unele elemente expuse anterior în partida fl autului. Tematismul acestei secţiuni se bazează 
pe două elemente – primul fi ind o variantă transformată a elementului incipient al compartimentului 
a (Ex. 3), iar al doilea constând din mișcarea alternativă a acordurilor cu durate de optimi în ambele 
mâini ale pianului care sună în registre diferite (măsurile 10-12 din cifra 3) (Ex. 4).

Exemplul 3. V. Ciolac, Sonata pentru fl aut și pian, compartimentul b al TP, primul element.

Exemplul 4. V. Ciolac, Sonata pentru fl aut și pian, compartimentul b al TP, elementul doi.

Ре parcursul compartimentului b cele două elemente se îmbină, iar factura pianului este stratifi ca-
tă în trei planuri sonore, antrenând trei registre diferite ale instrumentului.
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Spre sfârșitul compartimentului b, al doilea element începe să predomine (măs. 20-29), secţiunea 
fi nalizându-se cu acorduri lungi ale pianului, cuprinzând un registru foarte extins – contraoctava, 
octava mică, octava 1-a și octava a 3-a, care se termină pe fermato.

Acest compartiment pare să fi e inspirat din secţiunea A din prima parte a Sonatei lui F. Poulenc, 
unde în măs. 8 din cifra 1 distingem o replică scurtă, dar expresivă a pianului (Ex. 5).

Exemplul 5. F. Poulenc, Sonata pentru fl aut și pian, p. I.

În Sonata lui Ciolac această replică se dezvoltă într-un solo desfășurat al pianului (cif. 3). În cifra 4 la 
fl aut sună repriza modifi cată și prescurtată (de la 32 la 23 de măsuri) a temei principale (a1). Formulele 
ritmice preluate din a se repetă, dar se extinde amplituda registrelor – tot mai frecvente devin septimele 
ascendente sincopate, mergând de la octava a 2-a spre octava a 3-a, ceea ce conferă temei principale mai 
multă tensiune. În măsură 18 linia melodică coboară în jos, sunând la ff  și se oprește pe „punctul” lung 
– nota si în octava mică (cea mai gravă notă la fl aut) care sună la pp. Din cauza specifi cului construcţiei 
fl autului, notele în registrul grav se iau mai greu și necesită o poziţie corectă a aparatului buzelor și re-
partizarea dozată a respiraţiei. În partida pianului se folosesc aceleași formule ca și în compartimentul a.

Puntea (cifra 6) pornește la fl aut cu replici sacadate de duble șaisprezecimi divizate cu pauze care sună 
ca un foșnet, în timp ce la pian sună intonaţii modifi cate din tema principală (Ex. 6). 

Exemplul 6 . V. Ciolac, Sonata pentru fl aut și pian, începutul punţii.

Și aici putem distinge trăsături comune în factura muzicală între puntea sonatei lui V. Ciolac (cifra 
6) și unul din elementele din compartimentul A (măs. 4-8, cif. 5) din prima parte a sonatei lui F. Pou-
lenc. În Sonata compozitorului francez în partida fl autului sună o melodie cu șaisprezecimi dublate, 
în timp ce la pian se aude melodia transformată a temei de bază în trei secvenţe ascendente (cu alte 
repere sonore) (Ex. 7).

Exemplul 7.  F. Poulenc, Sonata pentru fl aut și pian, p. I.
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Începând de la măs. 30, între replicile fl autului apar optimi la sf în registrul acut (octava a 3-a), 
care sunt articulate cu accent, iar în partida pianului se face auzită o formaţiune tematică nouă forma-
tă din două secvenţe alcătuite din mișcarea cromatică descendentă a acordurilor și un salt la septimă 
ascendentă care constituie tema punţii (Ex. 8).

Exemplul 8. V. Ciolac, Sonata pentru fl aut și pian, tema punţii.

Dacă TP era expusă preponderent în partida fl autului (compartimentele a și a1), pianului revenin-
du-i un rol de acompaniament, în expunerea temei punţii rolul instrumentelor se inversează: tema sună 
la pian, iar fl autul îi contrapunctează cu pasaje „zumzăitoare” formate din șaisprezecimi. Aceste șaispre-
zecimi trebuie să fi e interpretate în tehnica staccato dublu, care necesită multă lejeritate. Mare precizie 
solicită și trecerile rapide de la registrul grav (octava 1-a) spre registrul acut (octava a 3-a) în locuri unde 
pasajele de șaisprezecimi sunt separate de optimi. Pentru obţinerea exactităţii intonative a sonorităţii de 
la fl autist se cere o ambușură fl exibilă, ceea ce presupune întinderea buzei inferioare în registrul înalt și 
strângerea ei în registrul grav. Mai departe observăm că în partida fl autului, de rând cu articulaţiile de 
șaisprezecimi staccato dublu, pătrund și articulaţii de legato. Ulterior încep să predomine pasajele abrupte 
de șaisprezecimi în intervale de cvarte, cvinte, sexte, septime s.a. cu articulaţia legato. Aici fl autistul tre-
buie să acorde atenţie fl exibilităţii trecerii de la o notă la altă și anume în intervalele mari scrise sub ligă.

De la cifra 8 începe tema secundară (TS, Vivo capriccioso), care contrastează puternic atât cu tema 
principală cât și cu cea a punţii, având ritmul complex de 7/16. Tema debutează cu un salt accentuat la 
septimă ascendentă, continuând printr-o linie melodică capricioasă a fl autului. Prima frază se termină 
cu saltul descendent la septimă în aceeași formulă ritmică sincopată cu ultima notă lungă ca și în prima 
intonaţie a temei, formând o structură de tip arc. În partida pianului se repetă una și aceeași formula 
ritmică de 7/16 per măsură. Prima și a patra notă din grupul șaisprezecimilor joacă rolul unor puncte de 
reper, în toate grupurile sună în contraoctavă (Ex. 9).

Exemplul 9. V. Ciolac, Sonata pentru fl aut și pian, tema secundară.

Uneori aceste grupuri se întrerup cu acordul lung disonant sonorizat prin sff z, pe fundalul căruia 
fl autul intonează pasajul de șaisprezecimi. 

Cu o măsură înainte de cifra 11 demarează tratarea care conţine trei faze. Prima fază se bazează 
pe tematismul TS: cele două elemente – sincopa (care aici, din salt la septimă și nonă cum era în ex-
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poziţie, s-a transformat în secundă) și mișcarea arpegiată (vezi măsura 3 din TS din expoziţie) – sună 
în contrapunct și se dezvoltă prin tehnica imitaţiilor și a contrapunctului dublu, la care se adaugă și 
inversarea planurilor sonore – ce a sunat la fl aut sună la pian și invers (Ex. 10).

Exemplul 10. V. Ciolac, Sonata pentru fl aut și pian, începutul tratării.

În cifra 12 rămâne numai elementul arpegiat dezvoltat prin imitaţii și prin pasaje contrar direcţio-
nate (Ex. 11) și doar în ultimele patru măsuri înainte de cifra 13 revine intonaţia sincopată din TS care 
încheie prima fază a tratării, conferindu-i forma de arc. În anacruza la cifra 13 apare primul element din 
TP și începe a doua fază în care se îmbină elemente din ambele teme (Ex. 12).

Exemplul 11. V. Ciolac, Sonata pentru fl aut și pian, tratarea.

Exemplul 12. V. Ciolac, Sonata pentru fl aut și pian, tratarea.

Aici nu putem să nu sesizăm anumite aluzii la tema de bază a compartimentului A din prima parte 
a Sonatei de F. Poulenc. V. Ciolac folosește combinaţia elementului incipient transformat al TP, care 
este infl uenţat, cum a fost menţionat anterior, de temă de bază a compartimentului A din partea I a 
Sonatei lui F. Poulenc și elementului sincopat din TS. 

În cifra 14 începe a treia fază a tratării – anacruza spre repriză. În partida fl autului predomină 
elemente din TP, în timp ce pianul intonează acorduri disonante în ritm punctat care, de fapt, re-
prezintă o variantă transformată a acordurilor din acompaniamentul temei secundare. Ele sună în 
registre contrastante – primul acord cu durata de șaisprezecime, fi ind sonorizat în contraoctava la 
mâna stângă, în timp ce al doilea cu durată mai lungă sună în octava 1-a și a 2-a la mâna dreaptă. Pe 
fundalul ultimului acord al pianului de câteva ori sună elementul incipient al compartimentului a 
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din tema principală la fl aut: de două ori transformat (alte note) și apoi în varianta lui iniţială, anti-
cipând repriza care începe în cifra 15. TP revine într-o formă prescurtată, constând dintr-o sinteză 
a compartimentelor a și a1 (prima propoziţie din a + a1 integral), secţiunea mediană a temei (b) 
fi ind omisă. Începutul punţii din cifra 17 este identic cu cel din expoziţie, modifi cările intervenind în 
ultimul pasaj din 32-mi și conducând discursul spre reluarea temei punţii cu schimbarea armoniilor 
din partida  pianului, dar și a conţinutului melodic intonat de fl aut în comparaţie cu expoziţia. Acest 
fapt permite să propunem și o altă interpretare a funcţiei acestei teme în construcţia formei și s-o 
tratăm ca fi ind prima temă a grupului secundar. Însă, apropierea caracterului ei de tema principală 
și contrastul puternic cu tema secundară ne-a determinat s-o apreciem, totuși, ca temă a punţii. În 
partida fl autului pasajele de dublu staccato constau din alte note și diapazonul lor coboară cu câteva 
sunete mai jos (în comparaţie cu aceleași pasaje ale punţii din expoziţie). Totodată, putem să obser-
văm că pasajele de șaisprezecimi duble sunt divizate între ele cu pătrimi în registrul grav al fl autului, 
care sună la mf, spre deosebire de același compartiment în expoziţie, unde pasajele sunt divizate cu 
optimi acute în octava a 3-a (Ex. 13).

Exemplul 13. V. Ciolac, Sonata pentru fl aut și pian, tema punţii în repriză.

În partida pianului tot apar mici schimbări în armonie, se modifi că reperele sonore (mișcarea 
cromatică a acordurilor coboară cu câteva note mai jos în mâna dreaptă, însă factura, practic, rămâne 
aceeași ca și în expoziţie.

În cifra 20 apare TS, dar, spre deosebire de expoziţie, aici ea este sonorizată în registrele mai înalte 
ale fl autului și pianului, căpătând astfel mai multă tensiune. Se modifi că și reperele sonore ale temei: 
în expoziţie ea pornește de la septima si bemol-la în timp ce în repriză sună septima sol-fa diez, parti-
da pianului în expoziţie se derulează în registrul grav, fundamentându-se pe sunetul fa, iar în repriză 
ea se ridică în registrul mediu, având ca punct de sprijin sunetul do diez. Aceste transformări denotă 
evident manifestarea principiului de sonată care presupune modifi carea relaţiilor sonore între temele 
din expoziţie în repriză.

În intonarea temei secundare fl autistul trebuie să demonstreze precizie în trecerea rapidă de la pa-
sajele din octava 1-a spre registrul înalt (octava a 3-a). Pentru obţinerea exactităţii intonative de la in-
terpret se cere ambușură fl exibilă. Acompaniamentul pianului, de asemenea, se ridică în registrul mai 
înalt (octava 1-a, pe urmă în octava 1-a și a 2-a în comparaţie cu acompaniamentul temei secundare 
din expoziţie, unde el sună în octava mare la mâna stângă și octava mică la mâna dreaptă). Schimbarea 
registrului spre octavele mai înalte conferă imaginii sonore o anumită lejeritate și transparenţă.

Cu o măsură înainte de codă (cifra 22), în partida pianului observăm combinaţia pasajului in-
cipient cu elementul din compartimentul median b al TP. Pe urmă această combinaţie se divizează, 
antrenând ambele instrumente: la fl aut sună elementul incipient transformat, care se mișcă în direcţie 
opusă, descendentă, și se reţine pe nota lungă, iar la pian sună un fragment din compartimentul me-
dian (b) al TP, formând, într-un fel, un dialog dintre cele două instrumente care durează până aproape 
de sfârșitul Sonatei, până la măsura 288 (Ex. 14). 
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Exemplul 14. V. Ciolac, Sonata pentru fl aut și pian, coda.

În ultimele patru măsuri partidele celor două instrumente se sincronizează într-o mișcare perpe-
tuă de șaisprezecimi care se „stinge” treptat (de la nuanţa p la ppp), dispărând în registrele extreme ale 
spaţiului muzical – contraoctava la pian și octava a treia la fl aut (Ex. 15).

Exemplul 15. V. Ciolac, Sonata pentru fl aut și pian, sfârșitul.

Posedarea ambușurii și dozarea economă a respiraţiei în acest loc vor asigura fl autistului obţi-
nerea unei sonorităţi expresive a instrumentului, deoarece din cauza specifi cului construcţiei instru-
mentului notele din octava a 3-a necesită un anumit efort  și sună  destul de strident. 

Aceste pasaje de 16-mi putem să le comparăm cu pasajele din coda primei părţi a Sonatei lui F. 
Poulenc – măs. 4-5, cif. 15 (Ex. 16), unde în partida fl autului urmează câteva replici afi rmative, divi-
zate de intervenţii scurte ale pianului, servind drept „punct de încheiere” al părţii întâi, sunând foarte 
liniștit, parcă în șoaptă și afi rmând tonica majoră – Mi major (Ex. 17).

Exemplul 16. F. Poulenc, Sonata pentru fl aut și pian, coda.

Spre deosebire de F. Poulenc, V. Ciolac încheie Sonata anume cu pasaje ascendente, parcă punând 
la sfârșit semnul de întrebare. Răspunsul la întrebare și, totodată, punctul fi nal al acestui discurs mu-
zical captivant sună abia perceptibil în registrul foarte grav al pianului (ultimul sunet fi ind nota si din 
contraoctavă; a se vedea Ex. 15).
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Exemplul 17.

Concluzii 
Sonata pentru fl aut și pian de V. Ciolac este o lucrare ce ilustrează elocvent perioada în care a fost 

compusă: anii ’70 – prima jumătate a anilor ’80 ai sec. XX, perioadă care, în opinia cercetătoarei P. 
Rotaru, „poate fi  caracterizată printr-o izbucnire fără precedent a activităţii creatoare în sfera genului 
de sonată” (2  p. 606). În urma analizei Sonatei, putem concluziona că lucrarea îmbină elemente tipice 
sonatelor clasico-romantice și trăsături caracteristice gândirii muzicale din a doua jumătate a secolului 
XX. Forma ei este monopartită, demonstrând tendinţa spre părăsirea vechilor structuri și eliberarea 
desfășurării interioare a discursului despre care semnalează P. Rotaru (2 p. 607). Totuși, în compoziţia 
Sonatei putem distinge structura tipică unui alegro de sonată mai mult sau mai puţin tradiţional. Ba 
chiar mai mult, putem vorbi și despre manifestarea latentă a funcţiilor celorlalte părţi ale formei ciclice 
în anumite secţiuni ale formei. Astfel, compartimentul median al temei principale (b) poate fi  asemănat 
cu un scherzo, iar tema secundară – cu partea lentă sau centrul liric al unui ciclu.  

Sonata pentru fl aut și pian  de V. Ciolac prezintă interes din punct de vedere artistic și tehnolo-
gic pentru studenţii și interpreţii avansaţi. Lucrarea necesită o înţelegere corectă a structurii pentru 
dezvăluirea convingătoare a dramaturgiei muzicale, dar și o abordare creativă a materialului muzical 
și anumite abilităţi tehnice indispensabile pentru redarea adecvată a conţinutului ideatic al Sonatei. 
Flautistul trebuie să posede o mobilitate sufi cientă a degetelor în interpretarea secţiunilor rapide și a 
numeroaselor pasaje, să poată conduce lin pasajele legato care constau din intervale mari; el trebuie 
să demonstreze calcularea și economisirea respiraţiei în frazele desfășurate care se termină pe o notă 
lungă. O condiţie necesară pentru o interpretare reușită este și antrenarea aparatului buzelor, și doza-
rea respiraţiei atât în registrul grav (unde notele necesita plenitudine și sonoritate calitativă) cât și în 
cel acut, stăpânirea tehnicii staccato dublu și frullato, fl exibilitatea ambușurii pentru trecerea rapidă de 
la registrul înalt spre cel grav și invers. Sonata pentru fl aut și pian de V. Ciolac relevă posibilităţile ar-
tistice și interpretative specifi ce celor două instrumente (în cazul fl autului – timbrul sunetului, pasaje 
de dublu staccato, pasaje legato etc.) și pianului, reprezentând o completare valoroasă a repertoriului 
naţional pentru acest tip de ansamblu.
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