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Prezenta teză reprezintă pe de-o parte aprofundarea și concretizarea unor preocupări pe care le-am 

avut atât în calitate de interpret cât și de pedagog, iar pe de altă parte constituie un material documentar util 

nu doar flautiștilor, ci tuturor celor dornici a se informa despre evoluția, construcția și pedagogia flautului, 

cu specificații analitice și interpretative asupra unor creații dedicate instrumentului, aparținând culturii 

muzicale franceze moderne. 

Atașamentul meu față de această cultură s-a datorat studiului limbii franceze de la o vârstă fragedă, 

iar acest sentiment a crescut în perioada rezidenței mele de trei luni la Paris, cu ocazia obținerii bursei 

George Enescu oferite de Institutul Cultural Român. Din punct de vedere profesional, am luat contact cu 

Școala franceză de flaut din primii ani de studiu la instrument, prin culegerile de exerciții și studii care m-au 

ajutat să-mi formez  tehnica motrică și calitatea sonoră, iar apoi prin repertoriul care mi-a dezvoltat 

expresivitatea și cultura interpretativă. Confirm rolul important al Școlii franceze în evoluția interpretării la 

acest instrument și îl susțin personal în activitatea pedagogică pe care o desfășor, de aici și dorința de a 

aborda această temă. 

 

Primul capitol, pe care l-am intitulat „Compendiu organologic”, expune câteva dintre evoluțiile 

semnificative în ceea ce privește construcția flautului, dar și alte aspecte inedite care au constituit puncte 

personale de interes despre originile, istoria și mecanismul instrumentului modern , informațiile fiind nu 

doar utile, dar și captivante.  

Configuraţiile „flautelor” produse în diferite etape istorice au evoluat semnificativ de-a lungul 

secolelor  în două direcţii distincte, care au creat controverse asupra terminologiei instrumentului: flautul 

drept şi flautul transversal.  

Cea de-a doua parte a compendiului este rezervată construcţiei şi posibilităţilor actuale ale flautului 

transversal, datorate mecanizării acestuia, care a avut loc în secolul al XIX-lea, și care îi este atribuită lui 

Theobald Böhm. Până la el, flautele, care aveau o formă conică, alterau intonaţia unor note în registrul acut, 

dar mai cu seamă limitau posibilitățile tehnice și timbrale. Evoluţia instrumentului s-a desfăşurat cu paşi 

mici, în parcurgerea cărora francezii au fost interesaţi în mod special, fiind recunoscuți totodată ca cei mai 

virtuozi flautişti. 

Începând cu secolul al XIX-lea, flautul este supus unor inovaţii tehnice majore, datorită cărora 

devine tot mai atractiv în rândul compozitorilor, care îi exploatează valenţele expresive, atât în lucrări 

orchestrale cât şi camerale. Este o perioadă în care disponibilitățile tehnice și expresive ale flautului s-au 

dezvoltat spectaculos. 

Deşi îşi are rădăcinile în Germania, flautul sistem Böhm nu s-a bucurat  multă vreme de atenția pe 

care o merita în țara de origine. Louis Dorus, profesor la Conservatorul din Paris în acea vreme, a agreat 

noul flaut (încă înainte de 1837), fapt decisiv în adoptarea instrumentului de către francezi, care l-au apreciat  



la adevărata sa valoare și au încercat să îl perfecționeze în continuare, prin eforturile manufacturierilor  

Louis Lot și Clair Gotfroy. 

 

Capitolul al doilea, care este dedicat mentorilor Școlii franceze moderne de flaut (Paul Taffanel, 

Philippe Gaubert și Marcel Moyse), constituie pe de o parte un capitol biografic, dar și un corpus 

documentar complex care își propune să reconstituie climatul muzical parizian al epocii.  

Școala franceză de flaut s-a dezvoltat influențată de condițiile istorice, culturale și sociale ale Franței 

din secolul al XIX-lea, cu precădere din a doua jumătate a sa. Climatul cultural și artistic care făcea din Paris 

una dintre marile capitale europene, a contribuit din plin la apariția și afirmarea Școlii muzicale franceze 

moderne, reprezentată de figuri ilustre ale creației, interpretării, muzicologiei și pedagogiei muzicii. În 

consens cu acest fenomen, constituirea societăților muzicale, numeroase și bine profilate din perspectiva 

principiilor și direcțiilor de acțiune, a reprezentat un pas important în promovarea și difuzarea culturii 

muzicale universale, dar mai cu seamă a celei franceze, în toate mediile sociale și sub toate formele. 

Paul Taffanel este considerat fondatorul Școlii de flaut franceze, fiind totodată primul flautist care s-

a format pe noul sistem creat de Böhm. Considerat cel mai virtuoz flautist la acea vreme, contribuția sa 

acoperă mai multe planuri, începând cu abordarea repertoriului baroc și integrarea lui în repertoriul flautistic 

prin activitatea interpretativă și didactică și continuând cu modificările la nivelul structurării învățământului 

muzical și îmbogățirea repertoriului de flaut prin numeroasele sale creații. 

Philippe Gaubert este succesorul lui Paul Taffanel la catedra de flaut a Conservatorului din Paris. 

Socotit drept unul dintre iluștrii muzicieni francezi interbelici, el urmează nu numai tradiția instaurată de 

Paul Taffanel, dar finalizează și câteva proiecte pe care profesorul său nu a reușit să le ducă la bun sfârșit. 

Personalitate pluridimensională- profesor, interpret, dirijor și director,  Gaubert se remarcă și datorită 

numărului semnificativ de creații pe care le-a compus pentru flaut. 

Marcel Moyse, succesorul lui Philippe Gaubert la clasa de flaut pariziană, este o personalitate la fel 

de complexă ca și Taffanel sau Gaubert. Profesor înzestrat, acesta a îndrumat mulți dintre maeștrii actuali ai 

flautului. Moyse a petrecut o bună perioadă a vieții în Vermont, Statele Unite ale Americii, unde, și astăzi, 

studenții săi îi elogiază memoria prin teze și disertații. Moyse a fost totodată un prolific compozitor, cu o 

bogată creație dedicată flautului. 

 

Ultimul capitol al tezei este unul analitic. Lucrările abordate se integrează orientării stilistice 

neoclasice reprezentate de o pleiadă de compozitori francezi moderni care au activat în prima jumătate a 

secolului al XX-lea, între care exponenți ai Grupului celor Șase (Les Six) – Darius Milhaud, Francis 

Poulenc, Georges Auric, Louis Durey – dar și alții, precum : André Jolivet, Jacques Ibert, Henri Tomasi, 

Eugène Bozza, Jean Français. 

 Crezul de căpătâi al neoclasicilor francezi îl reprezintă accesibilitatea muzicii. De aceea, în opoziție 

cu grandilocvența romanticilor și elitismul impresioniștilor, ei recurg la construcții muzicale simple, de 



dimensiuni mici (miniaturale) și medii, fără elaborări complicate, care să le facă atractive atât pentru 

interpreți cât și pentru public. 

Coordonatele analitice vizate în redactarea lucrării sunt de natură structurală și interpretativă. 

Partitura, mijloc primordial în abordarea moștenirii compozitorilor, a reprezentat sursa primară în realizarea 

acestui demers analitic.  

Compusă de Philippe Gaubert în anul 1918, Sonata a doua pentru flaut și pian a fost dedicată lui 

Marcel Moyse. Constituită din trei mișcări contrastante, lăsând să se observe o înclinare spre tiparele strofice 

și cu o scriitură relativ simplă, atât materialul motivic cât și tratarea acestuia se caracterizează prin economie 

și coerență. Prin nivelul său tehnic ridicat și prin exigențele interpretative pe care le implică, Sonata este 

rezervată interpreților maturi, cu o bogată experiență camerală, cărora le va oferi șansa etalării creativității 

interpretative la cel mai înalt nivel. Totodată, inspirația autentică, expresivitatea și echilibrul construcției – 

pe scurt, măiestria componistică – plasează lucrarea la loc de frunte în repertoriul cameral francez din prima 

jumătate a secolului XX. 

Chant de Linos de André Jolivet este a doua lucrare analizată și se numără printre opusurile inspirate 

de antichitatea greacă. Pornind de la succintul program enunțat în partitură, Jolivet creează o muzică 

sugestivă, care pendulează între rubato – expresie a lamento-ului – și giusto – expresie a dansului ritualic. 

Deși încadrabilă din punct de vedere cronologic în a doua perioadă de creație, sursa de inspirație a lucrării 

rezonează cu prima perioadă de creație a compozitorului, în care acesta s-a remarcat prin limbajul îndrăzneț, 

care promova pe de o parte neoclasicismul lui Stravinski și pe de-a altă parte atonalismul lui Schönberg.  

De altfel, Chant de Linos este o lucrare care îi pune deopotrivă în valoare pe ambii protagoniști. Deși 

implică un nivel tehnic superior, maturitate interpretativă – cu precădere pe tărâmul muzicii de cameră, o 

documentare (analiză) aprofundată, urmată de pregătirea și cizelarea laborioasă a lucrării, Chant de Linos de 

André Jolivet compensează prin nebănuite satisfacții pe care le oferă în final interpreților dar și prin 

puternica impresie pe care o lasă asupra ascultătorilor. 

Cea de a treia lucrare, Sonata pentru flaut și pian de Francis Poulenc, face parte din seria lucrărilor 

târzii ale compozitorului, fiind compusă în 1957. Cu un limbaj clar, simplu, tonal în cea mai mare parte, 

muzica lui Poulenc este ușor de recunoscut și rămâne în conștiința ascultătorului.  

Asemeni unor lucrări din creația lui Stravinski – pe care Poulenc l-a studiat îndeaproape – Sonata 

pentru flaut este o lucrare de pură factură neoclasică. Compozitorul recurge la tradiția genului în trei mișcări, 

repede-lent-repede, dar este totuși ingenios inovativ. 

În primul rând, fiecăreia dintre cele trei părți îi corespund centrări tonale distincte, astfel că partea 

întâi gravitează în jurul lui mi minor, partea mediană în jurul lui si bemol minor, iar partea finală este 

compusă în La major. În al doilea rând, la nivelul organizării evenimentelor sonore, se observă existența 

unor forme atipice, neconvenționale, care se dezvoltă în jurul ideilor muzicale și evoluțiilor lor. De altfel, 

majoritatea lucrărilor lui Poulenc, așa cum se întâmplă și în cazul altor compozitori francezi neoclasici, sunt 

turnate în tipare strofice, cu un caracter preponderent expozitiv, de dimensiuni care se situează între mediu și 

miniatural.  



 

Experiența interpretării acestor lucrări a reprezentat un reper important în evoluția mea profesională, 

de aceea am ținut să o împărtășesc celor interesați. 

Repertoriul modern pentru flaut este extrem de cuprinzător, motiv pentru care, cel puțin din acest 

punct de vedere, nu putem considera încheiată lucrarea de față. O cercetare viitoare ar putea viza de pildă 

celelalte două Sonate pentru flaut și pian compuse de Philippe Gaubert, sau, de ce nu, creația pentru flaut a 

lui André Jolivet, teme neabordate până acum în literatura românească de specialitate. 



ABSTRACT 

 

This thesis represents, on one hand, the pursue and materialization of certain preoccupations I had 

both as a player and a schoolteacher, and on the other hand, comprises a documentary material useful not 

only for flutists, but also for anyone who wants to know more about the evolution, construction and 

pedagogy of the flute, with analytic and interpretative specifications upon certain creations dedicated to the 

instrument, belonging to the modern French musical culture. 

My devotion to this culture is due to the study of French at a young age, and this feeling grew in the 

period of my 3-month residency in Paris, through the George Enescu scholarship offered by the Romanian 

Cultural Institute. Professionally, I made contact with the French School of flute in the first years of study of 

the instrument, through the exercise notebooks and the studies which helped me develop my motor 

technique and sound quality, and then through the repertoire which developed my expressivity and 

interpretative culture. I confirm the major role of the French School in the evolution of the interpretation 

using this instrument and I support it personally in the pedagogical activity I carry out, hence my desire to 

approach this topic. 

 

The first chapter, which I entitled “Organological Compendium” exposes some of the significant 

evolutions concerning the construction of the flute, but also other unseen aspects which created the personal 

interest points about the origins, history and mechanism of the modern instrument, the information being not 

only useful, but captivating. 

The “flutes” configurations produced in different historical stages evolved significantly during the centuries 

in two different directions, which created controversies upon the instrument’s terminology: the recorder and 

the transverse flute. 

The second part of the compendium is dedicated to the construction and the current possibilities of 

the transverse flute, due to its mechanization, which took place in the 19th century, and which is assigned to 

Theobald Böhm. Until him, the flutes which have a conic shape, were altering the intonation of certain notes 

in the acute register, but they were especially limiting the technical and timber possibilities. The evolution of 

the instrument had its deployment in small steps, and the French were specifically interested in its course, 

being also recognized as the biggest flute artists. 

Starting with the 19th century, the flute is subject to major technical innovations, becoming more and more 

attractive for the composers, who seize on its expressive valences, both in orchestral and chamber artworks. 

There is a period in which the technical and expressive availabilities of the flute developed spectacularly. 

Although its roots originate from Germany, the Böhm-system flute did not enjoy for a long time the 

attention worth in the country of origin. Louis Dorus, professor at the Conservatoire from Paris at that time, 

approved the new flute (even before 1837), a decisional fact in the adoption of the instrument by the French, 



who appreciated it for its true value and tried to further perfect it, through the efforts of the manufacturers 

Louis Lot and Clair Gotfroy. 

 

The second chapter, which is dedicated to the mentors of the Modern French School of flute (Paul 

Taffanel, Philippe Gaubert and Marcel Moyse), constitutes on one hand a biographical chapter, but also a 

complex documentary corpus which aims to recreate the Parisian musical universe specific to the era. 

The development of the French School of flute was influenced by the historical, cultural and social 

conditions of France in 19th century, primarily in its second half. The cultural and artistic climate which 

made Paris one of the great European capitals, fully contributed to the appearance and affirmation of the 

Modern French School, represented by illustrative figures of the creation, interpretation, musicology and 

pedagogy of music. In consensus with this phenomenon, the creation of the musical society, great in number 

and well-founded from the perspective of principles and the action directions, represented a big step in the 

promotion and diffusion of the universal musical culture, but especially of the French one, in all social 

media and in all forms. 

Paul Taffanel is considered the founder of the French School of flute, being at the same time a flutist 

who was trained on the basis of the new system created by Böhm. Being considered the greatest flute artist 

at that time, its contribution covers several plans, starting with the approach of the Baroque repertoire and its 

integration in the flute repertoire through his interpretative and pedagogical activity, and continuing with the 

changes at the level of musical education structure and the enrichment of the flute repertoire through its 

several artworks. 

Phillipe Gaubert is the successor of Paul Taffanel at the flute department of the Conservatoire from 

Paris. Considered as one of the famous interwar French musicians, he follows not only the traditions 

founded by Paul Taffanel, but he also finishes some projects his professor was not able to bring to an end. 

Multidimensional personality – professor, interpret, conductor and director, Gaubert is also noticed because 

of the significant number of artworks he composed for the flute. 

Marcel Moyse, successor of Philippe Gaubert at the Parisian flute class, is a personality as complex 

as Taffanel or Gaubert. Gifted professor, he guided several of the current masters of flute. Moyse spent a 

great part of his life in Vermont, United States of America, where his students, even nowadays, pay tribute 

to his memory through theses and dissertations. Moyse was also a prolific composer, with a rich creation 

dedicated to the flute. 

 

The last chapter of the thesis is analytic. The approached pieces of work are integrated in the 

neoclassical stylistic orientation represented by a group of modern French composers who activated in the 

first half of the 20th century, amongst which representatives of the Group of Six (Les Six) – Darius Milhaud, 

Francis Poulenc, Georges Auric, Louis Durey – but also others, such as: André Jolivet, Jacques Ibert, Henri 

Tomasi, Eugène Bozza, Jean Français. 



The creed of the French neoclassicals is represented by the accessibility of music. Therefore, in 

opposition with the Romantics’ grandiloquence and the Impressionists’ elitism, they have recourse to the 

simple musical constructions, of small (miniatural) or medium sizes, with no complicated elaborations, to 

make them attractive to both the players and the audience. 

The analytic coordinates targeted in the drawing-up of the paper have a structural and interpretative 

nature. The orchestral score, primordial mean in the approach of the composers’ heritage, represented the 

primary source in elaborating this analytical stage. 

Composed by Philippe Gaubert in 1918, the second Sonata for flute and piano were dedicated to Marcel 

Moyse. Consisting of three contrastive movements, letting an inclination towards the strophic patterns and a 

relatively simple writing, both the motivic material and its treatment are characterized through economy and 

coherence. Through its high technical level and the interpretative exigencies it implies, the Sonata is 

reserved to mature players, with a rich chamber experience, who will receive the opportunity to present their 

interpretative creativity at the highest level. At the same time, the genuine inspiration, the expressivity and 

the balance of the construction – shortly, the musical composition – places the piece of work at the top of the 

French chamber repertoire in the first half of the 20th century. 

Chant de Linos by André Jolivet is the second piece of work analyzed and is among the opposites 

inspired by the Greek architecture. Starting from the brief program expounded in the orchestral score, Jolivet 

creates a suggestive music, which pendulates between rubato – expression of lamento – and giusto – 

expression of the ceremonious dance. Although chronologically classified in the second period of creation, 

the piece of work’s source of inspiration resonates with the first period of creation of the composer, in which 

he was noticed through its audacious language, which promoted, on one hand, Stravinski’s neoclassicism 

and, on the other hand, Schönberg’s atonality. 

Additionally, Chant de Linos is a piece of work which is equally valuable for both protagonists. 

Although it implies a superior technical level, interpretative maturity – especially in the field of chamber 

music, a thorough documentation (analysis), followed by the preparation and laborious refinement of the 

piece of work, Chant de Linos by André Jolivet compensates through the unknown satisfactions it offers at 

the end to the players, but also through the powerful impression it leaves upon the listeners. 

The third piece of work, the Sonata for flute and piano by Francis Poulenc, is a part of the late pieces 

of work of the composer, being composed in 1957. With a clear, simple, prominently tonal language, 

Poulenc’s music can be recognized with ease and remains in the consciousness of the listener. 

Such as a piece of work from Stravinski’s creation – studied closely by Poulenc – the Sonata for flute 

is a purely neoclassical work. The composer has recourse to the tradition of three moves genre, fast-slow-

fast, but however innovative and ingenious.  

Firstly, each of the three parts correspond to the distinctive tonal alignment, thus the first part gravitates 

around mi minor, the median part around flat minor, and the final part comprises La major. Secondly, at the 

level of sound events organization, the existence of atypical, unconventional forms can be observed, and 

which are developed around the musical ideas and their development. Otherwise, the majority of Poulenc’s 



works, as it happens in the case of French neoclassical composers, are poured in strophic patterns, with a 

preponderantly expository character, with a size between medium and miniatural. 

 

The experience of interpretation of these works represented an important starting point in my 

professional evolution, therefor I wanted to share it with those interested. 

The modern repertoire for flute is extremely exhaustive, therefore, at least from this point of view, 

we cannot consider this paper finished. A further research could target, for example, the other two Sonata for 

flute and piano composed by Philippe Gaubert or, why not, the creation for flute of André Jolivet, topics 

unapproached until now in the specialized Romanian literature. 

 

 


