
Rezumat 

 

 Teza de doctorat intitulată Creația românească pentru clarinet solo în secolul al 

XX-lea se dorește a fi o cercetare practică ce are ca scop principal identificarea, analizarea și 

propunerea unor soluții pentru dificultățile tehnice și interpretative care au apărut mai ales în 

a doua jumătate a secolului trecut, prin prezența unui mare număr de efecte timbrale, ce se 

reunesc astăzi sub denumirea de tehnici extensive.  

 Structurată în trei capitole, lucrarea pornește de la contextul general al primelor 

lucrări pentru clarinet solo din creația universală a secolului trecut, pentru a demonstra 

sincronizarea muzicii românești cu multitudinea curentelor și tehnicilor componistice ce s-au 

succedat și chiar suprapus de-a lungul celor o sută de ani. În această perioadă, 

experimentalismul, căutările și limbajul muzical nou, au coincis cu lirismul, dramatismul și 

virtuozitatea, fiecare dintre aceste noi tipuri de expresie adăugând elemente importante 

progresului muzicii.  

 Primul capitol realizează o scurtă incursiune în creația universală pentru clarinet solo 

cu ajutorul celor mai reprezentative lucrări, evidențiind schimbarea produsă în a doua 

jumătate a secolului trecut, în special la nivelul limbajului componistic, care se îmbogățește 

cu efecte timbrale inedite, devenind expresia noilor concepții estetice, adaptate ritmului 

trepidant al secolului al XX-lea. Dintre exponenții de frunte ai componisticii universale 

pentru clarinet solo, îi menționăm pe Igor Stravinsky, John Cage, Olivier Messiaen, Heinrich 

Sutermeister, Donald Martino, Pierre Boulez, Gordon Jacob, Karlheinz Stockhausen, Luciano 

Berio, Franco Donatoni, Béla Kovács sau Edison Denisov, ale căror lucrări au contribuit 

decisiv la dezvoltarea repertoriului acestui instrument.   

 Capitolul cu cea mai mare pondere din contextul cercetării este cel de al doilea, care  

cuprinde analize stilistico-interpretative ample, a zece lucrări din creația românească dedicate 

clarinetului solo, care fac parte din repertoriul personal. Prin prisma interpretului, considerăm 

că am reușit să identificăm toate acele aspecte tehnice dificile – definitorii pentru întreaga 

literatură muzicală a secolului trecut – pe care le-am analizat și comentat, oferind soluții 

optime fiecărei problematici în parte. Exemplificarea tuturor digitațiilor neconvenționale 

pentru cele două tehnici extensive complexe – multifonicele și microintervalele – adaptate 

clarinetului Boehm din zilele noastre1, oferă sugestii viitorilor interpreți, ușurând astfel 

                                                           
1 în comparație cu sistemul Full Boehm utilizat pe scară largă în România în cea de a doua jumătatea a secolului 

trecut. 



travaliul tehnic pe care îl presupune abordarea lucrărilor secolului al XX-lea. În același timp, 

aprofundarea teoretică a acestor lucrări a dus la descoperirea și decodarea sensurilor 

muzicale, ascunse la o primă citire a partiturii de prezența limbajul avangardist. Principiile 

alegerii lucrărilor analizate au fost cel al diversității stilistice și al valorii de model cu care 

s-au impus în epocă.  

 Tiberiu Olah – Sonata pentru clarinet solo  

 Myriam Marbé – Incantatio. Sonată pentru clarinet solo  

 Cristian Misievici – Sinus  

 Șerban Nichifor – Carnyx 

 Vasile Spătărelu – Sonanțe  

 Felicia Donceanu – Eminesciană-Glossă pentru clarinet solo  

 Cornel Țăranu – Sonata rubato  

 Viorel Munteanu – Invocazioni per clarinetto solo   

 Doina Rotaru – Fum  

 Dan Dediu – Sonatina Surrealissima, op.63 

 Experimentarea tehnicilor, aderarea necondiționată la unele idei sau preluările filtrate 

prin propriile concepții, aduc creațiilor compozitorilor autohtoni un plus de personalitate, 

izvorât din sinteza cu elementele folclorului național și universal, ce se reflectă în ideile și 

concepțiile originale ale lucrărilor. Dacă Tiberiu Olah, asociază în lucrarea sa pentru clarinet 

solo, limbajul modal-serial, ritmul muzicilor de tradiție orală și modalitățile de spațiere 

intervalică, Myriam Marbé readuce în prim-plan sursele arhaice extrase din folclorul ritual, 

prin incantație. Simetria și proporțiile sunt instrumentele folosite de Cristian Misievici, în 

timp ce Șerban Nichifor proiectează muzica în sfera sugestivă a unui vechi instrument 

războinic. Vasile Spătărelu și Felicia Donceanu, combină perfect lirismul cu virtuozitatea 

instrumentală, în timp ce Cornel Țăranu improvizează în același limbaj modal-serial. Viorel 

Munteanu îmbracă în mantia groasă a modernismului sunetele Moldovei; Doina Rotaru 

creează imagini vizuale prin senzația de imponderabilitate caracteristică fumului, iar Dan 

Dediu prin asocieri paradoxale, pune accentul pe activitatea spontană a imaginației.   

             Capitolul al treilea definește și exemplifică fiecare dintre cele opt tehnici extensive 

(împreună cu subcategoriile lor) întâlnite în piesele analizate: Vibrato-ul, tremolo-ul, 

glissando-ul, slap-tongue-ul, multifonicele, efectul gorge, microintervalele și respirația 

circulară. Am considerat important acest demers analitic în special datorită diferențelor de 



notație pe care le-am întâlnit în partiturile secolului trecut care pot duce la interpretări eronate 

ale intențiilor autorului, dar și din dorința de a crea o sistematizare a acestora în scopuri 

didactice. 

 Privirea concluzivă ce încheie această lucrare expune succint problematica cu care se 

confruntă clarinetistul modern, de la alegerea repertoriului, până la sensul ideatic al lucrărilor. 

Sperăm ca aceste analize stilistico-interpretative, alături de detaliile tehnico-instrumentale pe 

care le-am menționat, să se constituie într-un ajutor real viitorilor clarinetiști, ce doresc să se 

exprime artistic prin muzica românească pentru clarinet solo a secolului al XX-lea, care 

rămâne un domeniu inepuizabil de analiză și reflecție.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

 The Ph.D. thesis named Romanian Composition for Unaccompanied Clarinet in the 

20th century is intended to be a practical research having as its main purpose to identify, 

analyze and propose solutions for the technical and interpretative difficulties that appeared 

especially during the second half of the previous century through the presence of a great 

number of tone effects found today under the name of extensive techniques. 

 The three-chapter paper opens with the general context of the first international works 

for unaccompanied clarinet of the 20th century aiming at demonstrating the synchronization 

of the Romanian music with the multitude of currents and composition techniques that 

followed and even overlapped one another, over the last hundred years. During this period, 

the experiments, the searches and the new musical expression coincided with lyricism, 

dramatism and virtuosity, each of these new ways of expression adding important elements to 

the progress of the musical composition. 

 The first chapter makes a brief incursion into the most representative universal 

compositions for unaccompanied clarinet bringing into the spotlight the change that occurred 

in the second half of the 20th century especially of the compositional language empowered 

with unique effects, thus becoming the expression of the new esthetical concepts, adapted to 

the thrilling pace of the 20th century. Among the top representatives of the universal 

composition for unaccompanied clarinet mention must be made of Igor Stravinsky, John 

Cage, Olivier Messiaen, Heinrich Sutermeister, Donald Martino, Pierre Boulez, Gordon 

Jacob, Karlheinz Stockhausen, Luciano Berio, Franco Donatoni, Béla Kovács and Edison 

Denisov, whose works had a definite contribution to the development of the repertoire for this 

musical instrument. 

 The most important and consistent part of this research is represented by the second 

chapter that represents an extensive analysis of style and interpretation in ten Romanian 

compositions for unaccompanied clarinet that are part of our personal repertoire. As a 

performer, we believe having succeeded in identifying all the difficult technical aspects – that 

set the stage for the whole musical culture of the previous century – and we analyzed and 

discussed them in order to offer the best solution for each and every one of them. By 

exemplifying all the unconventional fingering positions for the two complex extensive 

techniques – the multiphonics and the microtones – adapted to the Boehm clarinet of our 



days2, we intend to offer to the future performers solutions that would ease the difficult work 

usually implied when approaching 20th century compositions. At the same time, the 

theoretical study of these works led to the discovery and decoding of the musical meanings, 

hidden at the first reading of the musical score by the avant-garde expression. The criteria 

used for choosing these works were the diversity of styles and the value as models to follow 

at that time. 

 Tiberiu Olah – Sonata pentru clarinet solo  

 Myriam Marbé – Incantatio. Sonată pentru clarinet solo  

 Cristian Misievici – Sinus  

 Șerban Nichifor – Carnyx 

 Vasile Spătărelu – Sonanțe  

 Felicia Donceanu – Eminesciană-Glossă pentru clarinet solo  

 Cornel Țăranu – Sonata rubato  

 Viorel Munteanu – Invocazioni per clarinetto solo   

 Doina Rotaru – Fum  

 Dan Dediu – Sonatina Surrealissima, op.63 

 

 The experimenting techniques, the unconditional adhering to some ideas or the taking 

over of others, filtered by personal standards and understanding, all these bring to the work of 

Romanian composers a surplus of personality that comes from the combination with elements 

of national and international folklore reflected in the original ideas and views of the 

compositions. If Tiberiu Olah associates in his composition for unaccompanied clarinet the 

modal-serial language, the rhythm of the oral tradition music and the modalities of interval 

spacing, Myriam Marbé brings in the foreground the archaic sources of the ritualistic folklore 

through incantation. Symmetry and proportions are the techniques used by Cristian Misievici, 

while Șerban Nichifor designs his music in the suggestive sphere of an old war instrument. 

Vasile Spătărelu and Felicia Donceanu, perfectly combines lyricism with instrumental 

virtuosity, while Cornel Țăranu improvises in the same modal-serial language. Viorel 

Munteanu dresses Moldova’s sounds in the warm cape of modernism; Doina Rotaru creates 

visual images through the concept of imponderability that characterizes the smoke, and Dan 

                                                           
2 As compared to the Full Boehm system largely used in Romania in the second half of the previous century. 



Dediu, through surprising, paradoxical associations, emphasizes the spontaneous activity of 

the imagination. 

 The third chapter defines and exemplifies each of the eight extensive techniques 

(together with their sub-categories) found in the works analyzed: Vibrato, tremolo, the 

glissando, the slap-tongue, multiphonics, the gorge effect, the microtones and the circular 

breath. We considered important this analytical approach not only because of the differences 

in notation used in the previous century’s scores that could lead to misinterpretation 

concerning the composer’s intentions, but also from a desire to gather these differences in a 

system with a didactical purpose. 

 The conclusion of this thesis shows in a nutshell the issues that the modern clarinet 

performer faces, starting with the choice of the repertoire and ending with finding the 

profound meaning of the compositions. We hope these style and interpretation analyses, 

together with the technical and instrumental details mentioned here, will be of real value for 

the future clarinet performers who want to express themselves artistically through the 

Romanian music for unaccompanied clarinet of the 20th century, which will remain an 

endless source of research and reflection. 

 


