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REZUMAT. Teoreticienii muzicii, dar și profesorii de canto par să fie de acord că secolul al XVIII-lea a fost 
caracterizat de folosirea extraordinară a vocii, care a pornit de la cele mai simple forme ale artei vocale și de 
cânt amatoricesc. Însă secolul al XVIII-lea aduce cu el și o aprofundare teoretică, știinţifică, în arta cântului. 
Pentru cunoașterea tradiţiilor și caracteristicilor istorice ale artei interpretative vocale, autorii manualelor de 
cânt sunt foarte importanţi, deoarece în cărţile lor se reflectă literatura curentă despre predare. 
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ABSTRACT. Musical theorists along with singing teachers have agreed that the 18th century can be 
characterized by the extraordinary use of the singing voice, wich began from the simplest forms of arts of 
vocalism and amateur singing.On the other hand the 18th century comes with a greater theoretical 
understanding in the art of singing. A great role in the studying of the traditions and historical caracteristics of 
the vocal interpretation art, have the authors of the manuals in the art of singing, becausethey reflect, through 
their work, the curent literature about teaching. 
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1. INTRODUCERE ÎN ARTA  
CÂNTULUI BAROC 

Perioada Barocului muzical reprezintă una din 
perioadele cele mai prolifice ale istoriei muzicii 
universale, fiind epoca unde se produce o mutaţie 
profundă şi decisivă în tehnica muzicală, dezvol-
tându-se o artă vocală a cărei sarcină devine 
exprimarea afectelor umane, în încercarea de a codifica 
şi sistematiza exprimarea pasiunilor. 

În epoca barocă se practică, în mare măsură, o 
deplasare a valorilor în domeniul muzicii vocale în 
favoarea cântului solistic. Această mişcare a valorilor 
se vede, de exemplu, în formele şi speciile muzicale 
noi: monodie, basso continuo, arie, recitativ, cantată, 
oratoriu şi operă. O fraza muzicala trebuia vorbită, 
mişcată, întărită, iar ascultătorii trebuiau emoţionaţi 
nu doar prin baie de sunete, ci şi prin declamaţia 
însăşi. Odată cu aceasta, compozitorul devine poet 
(melopoet), iar interpretul, recitator – ambele după 
modelul retoricii şi poeticii antichităţii clasice. 

Italienii erau consideraţi cei mai străluciţi cântăreţi. 
Modelul italian al cântului şi şcolile italiene de canto 
de după anul 1600 au devenit treptat obligatorii 

pentru aproape întreaga Europă. Motivul rezidă în 
popularitatea şi răspândirea tot mai mare a operei 
italiene. 

Cântăreţii italieni s-au răspândit la toate curţile 
europene, fiind superiori din punct de vedere tehnic 
tuturor celorlalţi, astfel încât aceştia au devenit 
etalonul. Unii dintre cei ce doreau să studieze cântul 
plecau în Italia, în timp ce alţii încercau să ajungă la 
tehnica italiană prin studiu în propria țară. 

Nu se făcea o distincţie între vocile lirice şi 
dramatice, preferați fiind cântăreții cu voci capabile 
de a interpreta desele pasaje de virtuozitate. Tenorul 
liric de exemplu, așa cum este azi cunoscut, era 
complet inexistent.1 

Vocile nu erau neapărat mari, cerinţa de bază 
fiind supleţea. Este o mare diferenţă între acest tip 
de voce şi vocea de operă din zilele noastre care 
posedă un vibrato larg şi multă forţă. 

Pentru cunoașterea tradițiilor și caracteristicilor 
istorice ale artei interpretative vocale autorii ma-
nualelor de cânt sunt foarte importanţi, deoarece în 
cărţile lor se reflectă literatura curentă despre predare. 

                                                 
1  Cf.Mircea Duţescu, Voci mari, voci bizare, Bucureşti, 

Editura Protel, 2002, p. 46. 
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2. PEDAGOGI AI ARTEI CÂNTULUI DIN 
SECOLUL AL XVIII-LEA ȘI TRATATELE 
LOR ȘTIINŢIFICE 

Secolul al XVIII-lea aduce cu el o aprofundare 
teoretică, științifică, în arta cântului, unul dintre cei 
mai iluștri cântăreţi castrati 1  Pier Francesco Tosi 
(1653-1732), celebru soprano, devine în același timp 
compozitor și celebru pedagog al artei vocale. În 
anul 1723, la vârsta de 70 de ani, publică „Opinioni 
de'cantori antichi e moderni, o sieno osservazioni 
sopra il canto figurato”, operă fundamentală pentru 
teoria cântului. Această carte a avut un succes atât 
de mare, încât la scurt timp după tipărire a fost 
tradusă în mai multe limbi. Astfel, compozitorul și 
oboistul german naturalizat în Anglia, Johann Ernst 
Galliard (1687-1747), a tradus cartea lui Pier Francesco 
Tosi, în limba engleză în anul 1742, urmat de către 
elevul lui Johann Sebastian Bach, Johann Friedrich 
Agricola (1720-1774), care a tradus tratatul în limba 
germană în anul 1757, sub titlul de „Anleitung zur 
Singkunst”. Versiunea sa dorea să ofere cântăreţilor 
germani lecţii despre tehnica italiană şi astfel să le 
înlesnească o mai bună pregătire. Agricola a adăugat 
traducerii lui Tosi comentarii amănunţite, în care s-a 
referit şi la diferenţele dintre practica italiană şi cea 
germană. 

Dacă tratatul lui Tosi oferă multe informaţii despre 
praxisul cântului italian, perspective ale spațiului cul-
tural german sunt oferite de compozitorul, cântărețul, 
scriitorul și teoreticianul Johann Mattheson (1681-
1764) în cartea „Der vollkommene Capellmeister” 
în 1739, precum şi de compozitorul, flautistul și 
                                                 

1 Castrato, castrati (it.). În jurul sfârşitului de secol XVI pe 
scena muzicală italiană apăreau cântăreţii castraţi, al treilea sex, 
cărora le erau date rolurile de sopran şi contralto. Majoritatea 
ariilor compuse la sfârșitul secolului al XVII-lea, dar mai ales în 
secolul al XVIII-lea, au fost destinate acestora. Castraţii, cum a 
scris şi Rodolfo Celetti, profesau arta lor cu o dedicaţie absolută: 
„Cum celălalt punct forte al castraţilor a fost că orhiectomia le-a 
înnăbuşit anumite rapoarte şi obiective pe care ar putea să le 
aibe un bărbat normal, - mai întâi de toate: familia - în mod 
inevitabil le era destinată, în lumea operei, o funcţie pe care o 
putem aproape defini ca fiind preoţească. Prin urmare studii și 
exerciții deosebit de riguroase ce absorbeau practic toată ziua 
neofitului.” (Rodolfo Celletti, La vocalità al tempo del Tosi, în 
Nuova Rivista Musicale Italiana, anno IV, 1967, p. 676-684). 
Folosirea castraţilor la serviciul religios catolic rezolva forte 
bine problematica dispozițiilor ecleziastice, în special norma 
lectorului, prima treaptă de slujire instituită din Biserica Creștină. 
Cel care a primit hirotesia în această treaptă are sarcina de a citi 
lecturile biblice (cu excepţia Evangheliei), de a da răspunsurile 
la Liturghie şi de a pregăti credincioşii la primirea sacramentelor, 
adică de a catehiza. Aparţinând cântului solistic, făceau parte din 
cler şi participau în mod activ la viața liturgică şi, asemeni cu 
preoţii sau diaconii, era indispensabil ca aceştia să fie de sex 
masculin. Succesul mereu în creştere a acestor artişti fascinează 
compozitorii pentru noile şi multiplele posibilităţi expresive şi 
care intrigă publicul gâdilat de curiozitate. 

profesorul de flaut Joachim Quantz (1697-1773) 
în cartea sa „Versuch einer Anweisung die Flöte 
traversiere zu spielen” (1752). 

Vocea umană era considerată a fi cel mai nobil şi 
mai frumos dintre toate instrumentele, trebuind să 
posede însuşirea de a putea fuziona în orice moment 
cu instrumentul, în contrabalans însă, era de dorit să 
cânţi cantabile la un instrument, ceea ce însemna să 
execuți în aşa fel încât să sune ca un cântec, imitarea 
cântăreților de către instrumentiști fiind în acea 
perioadă un ideal. 

Joachim Quantz, în cartea sa, spunea că vocea şi 
furtuna cuvintelor îi fac pe cântăreţi să fie preferaţi 
de către public instrumentiştilor. El tratează, chiar 
dacă tangențial, modul de raportare a instrumen-
tiștilor la tehnica de interpretare vocală, anumite 
repere vocale cu privire la respirație și interpretare, 
valabile și în tehnica de interpretare la instrument, 
dar mai ales ne oferă decodificarea muzicală a 
teoriei ornamentelor și a afectelor. 

Nicola Porpora (1686-1768) a fost un compozitor 
și proeminent profesor de cânt care, revitalizând și 
dezvoltând principiile pedagogice ale lui Giulio 
Caccini, a devenit un adevărat maestru al tradiției 
belcantiste, cântăreții castrați Farinelli2 și Caffarelli,3 
fiind doi din cei mai cunoscuți elevi ai săi. Joseph 
Haydn (1732-1809), în tinerețe, a luat lecții de com-
poziție de la Porpora, la Viena, în schimb ajutându-l 
la nevoie și fiindu-i pianist acompaniator la lecțiile 
sale cu cântăreții. Porpora a fost atât de impresionat 
de vocea lui Haydn, încât i-a cerut să înceapă a se 
pregăti pentru o carieră de cântăreț, propunere pe 
care compozitorul nu a urmat-o. Deși celebra lui 
„Foaie de vocalize” de care se amintește în tratatele 
de cânt ale secolului al XIX-lea nu s-a păstrat până 
în zilele noastre, ceea ce ne-a rămas, compozițiile și 
caietele de vocalize ale sale, sunt elocvente pentru 
cel ce e numit părintele bel canto-ului. 

Giovanni Battista Mancini (1714-1800), cântăreț 
castrat (soprano), maestru de cânt la Curtea imperială 
de la Viena, a studiat arta cântului cu Leonardo Leo 
la Napoli și cu Antonio Bernacchi la Bologna. Per-
formanța sa estetică era subliniată de o virtuozitate 
tehnică extraordinar de acrobatică, apropiind agilitatea 
vocii de cea instrumentală. Tratatul său „Pensieri e 
riflessioni pratiche sopra il canto figurato” a fost 
publicat în 1774 la Viena. Mancini își împarte 
                                                 

2Farinelli (1705-1782) a fost numele de scenă al lui Carlo 
Broschi. Numele de scenă și l-a luat, se crede, de la numele unei 
bogate familii napolitane, Farina. Fiind în general considerat 
drept cel mai mare și mai respectat cântăreț castrat de operă 
din Școala napolitană de cânt din epocă, a murit la Bologna 
(16 septembrie 1782), după o carieră care l-a făcut bogat și 
celebru. 

3 Gaetano Majorano (1710-1783), cântăreț italian castrat de 
operă, și-a luat numele de scenă Caffarelli, de la Domenico 
Caffaro, protectorul său. Ca și Farinelli, a fost elev al lui Nicola 
Porpora. 
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lucrarea în cincisprezece capitole, dintre care două 
tratează istoria muzicii și a cântului în secolul 
al XVIII-lea, prezentând în detaliu diverșii profesori, 
școli și cântăreți celebri ai vremii. Vorbește apoi de 
obligația morală a profesorului de canto, ideile 
sale consunând cu cele ale lui Tosi. Mancini merge 
însă cu un pas mai departe, sfătuind profesorul să 
examineze organele producătoare ale vocii, laringele, 
glota, uvula, limba, vălul palatin, cerul gurii și buzele, 
precum și să ia aminte la importanța unei fețe dulci 
și plăcute. 

Această referire la anatomia și fiziologia vocii 
este remarcabilă, toate tratatele anterioare tratând 
această problematică în mod empiric. Deși funcția 
laringelui era încă în mare măsură aproximată în 
acea vreme, raportat la cunoștințele medicale ale 
vremii, Mancini este un adevărat inovator în metoda 
sa de predare. 

Singura încercare anterioară de reflecție cu privire 
la arta cântului fusese făcută în urmă cu cincizeci de 
ani prin celebrele „Opinioni de cantori antichi e 
moderni” ale lui Tosi. Mancini aici făcând referire la 
timbru, la conducerea registrelor cu mare atenție 
pentru îmbinarea perfectă între cel de piept și cel de 
cap și la lejeritatea emisiei, indispensabilă în efectu-
area agilităților. 

Mancini dă o nouă profunzime tehnică în această 
ordine a problemelor, dar diferențele reale cu privire 
la „Opinioni” stau în abandonarea anumitor scheme 
tehnice sau estetice, care timp de decenii au dominat 
peisajul tratatelor vocale. 

Cartea a cunoscut trei revizuiri, ultima, „Riflessioni 
pratiche sul Canto figurato”, publicată la Milano, în 
1777. 

Dar deja înainte de această revizuire, „Pensieri, e 
riflessioni pratiche sopra il canto figurato” a fost 
tradusă în limba franceză de către Marc-Antoine 
Désaugiers („L'art du chant figuré de J.-B. Mancini”, 
Viena-Paris, editor: André-Charles Cailleau), în anul 
1776, într-o formă revizuită, ținând cont de publicul 
căruia i se adresa, ca în 1795 Gerard de Rayneval să 
traducă cartea, însă textul din 1777. Tratatul, începând 
din 1780, va fi tradus parțial și în limba germană, 
rămânând, după unii critici, punctul de referință 
pentru tehnica vocală, până la apariția marelui tratat 
de cânt a lui Manuel Garcia, în 1840.1 

Vincenzo Manfredini (1737-1799) compozitor, 
clavecinist și teoretician al muzicii, a studiat cu tatăl 
său, Francesco Manfredini Onofrio, apoi cu Giacomo 
Antonio Perti (1661-1756) la Bologna și Gian Andrea 
Fioroni (1716-1778) la Milano. Fratele său mai mare 
Giuseppe, era cântăreț castrat. 
                                                 

1Cf. Julianne Baird,  An 18th-century controversy about the 
trill, Mancini v. Manfredini, în revista Early Music XV, nr. 1, 
1987, p. 36. 

Cercetarea teoretică a lui Manfredini se con-
cretizează în lucrarea „Regole armoniche, o sieno 
precetti ragionevoli per apprendere la musica” 
(Veneția, 1775). Observațiile de la sfârșitul cărții lui 
Manfredini privind metoda corectă de a cânta și 
modul de predare au stârnit o opoziție puternică din 
partea lui Giovanni Battista Mancini. Cei doi au avut 
o lungă dispută care s-a concretizat în scrieri polemice. 

A doua ediție (Veneția, 1797), a fost mult re-
vizuită și extinsă cu noi secțiuni despre cânt și 
contrapunct. 

Educaţia italiană în canto îmbrățișa o programă 
deosebit de amplă. Se știe că instruirea dura cel puţin 
şase ani, dar putea să se desfăşoare şi pe o perioadă de 
până la nouă ani. Contactul cu profesorii de canto 
(aceştia fiind întotdeauna bărbaţi) era intensiv, întru-
cât se preda zilnic. Modul în care modul se desfăşura 
o oră de canto baroc ni s-a transmis din păcate în 
forme prea sumar descrise. 

Cu accent firesc pe dezvoltarea modului de a cânta, 
cuprindea o sferă mult mai largă considerată necesară 
pentru cel ce studia cântul. Acesteia îi aparţineau, pe 
lângă întreaga formare teoretico-muzicală, studierea 
unei limbi străine (precum latina pentru cântul bise-
ricesc), cunoașterea literaturii muzicale în limba 
proprie, retorica, jocul scenic, dansul, gestica, dar şi 
deprinderea a cel puţin unui instrument. Pedagogii nu 
se limitau îndeobște la a fi doar profesori de cânt, 
simpli cântăreţi, ci şi personalităţi cu o formaţie 
universalistă: oameni de ştiinţă, compozitori, instru-
mentişti. 

Din punct de vedere tehnic, primul pas îl con-
stituia cântatul notelor lungi sau tenute. Doar celui 
care stăpânea această tehnică, inclusiv cu messa di 
voce, îi era permisă trecerea mai departe la o succe-
siune de note mai rapide. Pedagogul se străduia să 
mărească în permanenţă amplitudinea sunetului 
elevilor şi elevelor lui, urmărind ca notele cele mai 
înalte şi cele mai joase să rămână întotdeauna uşor 
de cântat, adică să fie cântate fără uzul forţei. Piesele 
vocale nu erau abordate de la început, acestea fiind 
permise abia după ce era atins primul nivel al 
cântului fermo sau a ceea ce se mai numea cantar 
sodo. Pentru a putea cânta o piesă simplă şi ne-
ornamentată se considera deja necesar să se intoneze 
corect și să se poată produce sunete rapide sau lente. 
Următoarea treaptă era canto figurato, cântul orna-
mentat. În cazul acestuia, se ocupau pentru mai mulţi 
ani cu manierele, adică învăţarea tuturor ornamentelor 
melodice, şi cu pasaggio, care în limbajul artei vocale 
baroce reprezenta fragmente muzicale ornamentate, 
cu rol de studiu al vocii. Aceste capacităţi odată 
însuşite, era permisă înaintarea la recitative, însă nu și 
la arii încă, deoarece ariile constituiau cea mai înaltă 
treaptă a artei cântului, necesitând canto passeggiato 
cu cadențele şi alteraţiile sale voluntare. 



ŞTIINŢA ŞI ARTA – INTERFERENŢE ŞI COMPLEMENTARITATE 

 

Buletinul AGIR nr. 1/2015 ● ianuarie-martie 86

Profesorul trebuia să fie atent, să fie onest cu 
elevii de la prima oră, să le spună şi să le corijeze 
toate greşelile încă din primul moment, căci dacă se 
fac greşeli, spune Tosi, atunci este din cauza negli-
jenţei profesorului. Agricola îl menţionează pe 
colegul său, Nicolo Porpora (1685-1767), care avea 
capacitatea de a-şi aprecia exact elevii şi de a se 
ghida în funcţie de aceasta; de a nu-i lăsa să cânte 
nimic altceva decât ceea ce consistenţa şi capacitatea 
vocii lor aducea cu sine. 
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