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REZUMAT. În muzica barocă ornamentaţia este un aspect al muzicii asociat cu pasiunea, cu reproducerea sonoră 
a afectului. Ea aparţine atât elementului știinţific al muzicii cât și artei vocale. Aceste abstracţiuni emoţionale (de 
exemplu: fericirea, tristeţea, dragostea, furia, gelozia) au fost exprimate, decorate, în muzică prin anumite tipuri 
de ornamente, epoca de înflorire a lor având loc în perioada barocă, acolo unde se ajunge la prescrierea unui 
adevărat cod de formule ritmice și armonice sau ritmico-melodice. Experienţele din domeniul interpretării 
muzicale au pus accentul pe unele mijloace de expresie, vizând o sferă aparte a stărilor afective, deplasându-se 
până la arbitrar, pe de o parte, și până la schematizare pe de alta. 
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ABSTRACT. Ornamentation, in Baroque music, is a musical aspect associated with the feeling of passion and with 
the reproduction of affect through music. It belongs to both scientific elements of music and vocal art. These 
emotional abstractions (for example: happiness, sadness, love, anger, jealousy) have been expressed and related 
in music through certain types of ornamentation, being widely spread and used especially in the baroque era, a 
time where ornamentation has been taken to a code-like level of writing through different rhythmic and harmonic 
or rhytmical melodic formulas. My experiences in the musical interpretative domain has focused on some means 
of expression, targeting a particular circle of emotional states, going, in a way, to an arbitrary point of view, and 
then into a schematic perspective. 
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1. ORNAMENTAŢIA CÂNTULUI BAROC 

Perioada Barocului muzical reprezintă una din 
perioadele cele mai prolifice ale istoriei muzicii 
universale. În cărţile barocului şi în manualele de 
cânt găsim foarte multe şi detaliate indicaţii stilistice 
în comparaţie cu recomandările de tehnică a cântului, 
care sunt destul de reduse. 

Alte aspecte ale stilului baroc sunt greu de înţeles 
sau presupun cunoştinţe din alte discipline înrudite 
în perioadă, precum retorica şi dansul. 

Un domeniu mai extins este acela al teoriei orna-
mentaţiei. Ornamentaţia era disciplina principală a 
cântăreţilor din epoca barocă. O descriere a stilului 
ornamentat (canto fiorito) se găseşte la Paul Henry 
Lang în Music in Western Civilisation: „apogiatura, 
trilul şi mordentul nu sunt altceva decât o orna-
mentare a melodiei. Ele sunt necesare, deoarece, 
fără ele, cântatul ar fi monoton şi nedesăvârşit (...). 
Arta ornamentală serveşte aprofundării expresive şi 
aparţine gramaticii limbajului vocal”.1 

Ce este un ornament în general? Deseori nu este 
decât o adăugare a unor note mici reale sau presupuse 
care se cunosc din acest motiv sub denumirea de 

                                                 
1  Lang, Paul Henry, Music in Western Civilization, New 

York, W. W. Norton & Company, 1997, p. 364. 

note trecătoare. Această definiție, ce aparține abatelui 
Pierre Duval, ne invită să considerăm ornamentul nu 
ca pe un element obligatoriu care cântărește mult 
prin adăugarea la linia muzicală, ci doar ca pe niște 
emoții complementare exprimate prin câteva tonuri 
grațioase, subtile, care resuscită melodia, armonia 
dar mai ales textul. Importanța acordată de numeroase 
tratate diferitelor tipuri de ornamente, dovedește cât 
de mult contează să nu neglijăm unul din aspectele 
cele mai importante ale interpretării operei baroce, 
care conta foarte mult în acea perioadă. 

Unul din avantajele esențiale ale operelor secolelor 
al XVII-lea și al XVIII-lea constă în libertatea de a 
alege ornamentele și capacitatea artistului de a le 
adapta modalităților sale de expresie. Devenea atunci 
posibilă o reală recreere a operei. Cântăreţii profe-
sionişti baroci se ocupau mai mulţi ani doar cu 
exersarea a astfel de ornamentaţii. 

Atitudinea maeştrilor de canto baroci vis-a-vis de 
ornament mergea atât de departe, încât spuneau că 
oricât de frumoasă voce ar avea un cântăreţ şi oricât 
de corect ar cânta după partitură, dacă nu posedă 
imaginaţia necesară pentru a înfrumuseţa textul notelor 
şi pentru a descoperi alte ornamente noi, nu este un 
cântăreţ adevărat. Ea era folosită în special acolo 
unde se impunea necesitatea unui ton idilic, elegiac 
sau patetic şi a stat la baza dezvoltării ulterioare a 
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ceea ce a fost numit, în perioada sa de vârf (F. Cavalli, 
Al. Stradella, G. F. Händel), extaz liric. 

Hermann Finck (1495-1558), în tratatul Practica 
musica (Wittenberg, 1556), arată că primul val de 
ornamente apare în Europa la sfârşitul secolului 
al XVI-lea. Pier Francesco Tosi descrie în tratatul 
său nu mai puţin de 8 feluri de triluri. În traducerea 
făcută lucrării, de Johann Agricola, se acordă numai 
apogiaturii şi altor semne premergătoare atacului 
unei note 40 de pagini, trilului 28, iar pasajelor 26 de 
pagini. Acest lucru explică necesitatea studierii tuturor 
formelor caracteristice ale acelui canto fiorito, fără 
de care anliza și interpretarea lucrărilor muzicale ale 
epocii ar fi imposibilă. 

2. FUNCŢIILE PRIMARE ÎMPLINITE  
DE ORNAMENTAŢIA BAROCĂ 

Funcțiile ornamentelor in mod clar se suprapun 
sau se juxtapun, nu rămân singulare, însă dacă știm 
ceea ce un ornament este menit sa facă, pe baza 
comparării semnelor, suntem pe drumul înspre a afla 
ce se poate face cu acel ornament și prin aceasta care 
este valoarea lui pentru interpretare. 

„[Ornamentele] pun notele împreună [...] le în-
sufletesc [...] le dau accent şi intensitate [...] le 
evidențiază expresia.”1 

Ornamentele melodice au ca funcție naturală în-
frumusețarea liniei melodice. Variațiuniile sunt un 
exemplu excelent, dar tot așa sunt și pasajele, câteodată 
tratate ca un ornament specific sub numele de tirata. 
Astfel de ornamente tind să fie puțin accentuate, lungi, 
încât să umple toată durata notelor lor principale. 

Ornamente în primul rând ritmice, a căror funcție 
naturală este de a da accent și intensitate, mordentele 
și acciaccaturile sunt exemple tipice. Acest tip de 
ornamente sunt în mod caracteristic pe ritm (sau pe o 
sincopă înlocuind ritmul), foarte mult accentuate, 
întărite și scurte, sau cel mult prelungite pentru nu a 
lua proporții foarte mari față de notele lor principale. 

Există ornamente în primul rând armonice, a căror 
funcție naturală este aceea de a evidenția expresia. 
Trilurile de cadență și apogiaturile lungi sunt exem-
plele principale. Aceste ornamente sunt în mod necesar 
în ritm, accentuate cu fermitate, în acord cu senti-
mentul pasajului. Suficient de lungi pentru a întârzia în 
mod expresiv rezoluția lor pe notele lor principale. 

Acolo unde mai mult de o funcție iese în evidență, 
dispoziția fiecăreia trebuie să fie reconciliată. Un 
lung mordent de exemplu, trebuie să înceapă cu o 
suficientă incisivitate pentru a împlini funcția sa 
                                                 

1 Carl Philipp Emmanuel Bach, Versuch über die wahre Art 
das Clavier zu spielen, Berlin, Christian Friedrich Henning, 
1753, p. 51. 

ritmică, dar să continuie cu suficientă grație pentru a 
împlini funcția sa melodică. Un trill trebuie să aibă 
nota sa inițială agitată și prelungită pentru a îndeplini 
funcția sa armonică, dar continuitatea să fie suficient 
de lină pentru a îndeplini funcția sa melodică. 

3. PRINCIPALELE ORNAMENTE  
DIN BAROC 

Aşa-numita diminuare a fost o practică de orna-
mentare a instrumentiştilor, preluată mai apoi şi de 
către cântăreţi. Din aceeaşi Practica Musica a lui 
Hermann Finck aflăm că se practica arta de a se 
cânta suav şi elegant. Prin eleganţă se înţelegea ca-
pacitatea de diminuare şi variere. 

Diminuare nu însemna reducerea intensităţii tonului, 
ci a valorii notelor, de fapt trecerea de la cantus 
simplex (do, re, mi în doimi) la cantus elegans (do, 
si, do, re, mi, re, re, do, re, mi, în pătrimi sau optimi). 
Acest tip de ornament era foarte răspândit în barocul 
timpuriu. 

Notele albe, doimile, devenind negre, pătrimile, 
acest procedeu s-a numit şi înnegrire (colorare in 
nero). Pentru că rezultatul acestor diminuări erau 
mai ales coloraturile, ornamentele, acest stil necesita 
un cânt delicat, rapid, care trebuia să ţină pulsul piesei, 
dar care să poată fi dezvoltat liber în interiorul 
coloraturii. 

Una dintre cele mai renumite diminuări din litera-
tura cântului este compoziţia ornamentată din Possente 
Spirito din Orfeo de Claudio Monteverdi. 

Diminuarea scoate în evidenţă faptul că nu trebuie 
să luăm literal notaţia barocă, în special atunci când 
piesele apar la prima vedere ca fiind melodii simple. 
Notaţia se foloseşte de un eşafodaj, care trebuie umplut. 

Manierele sunt elementele esenţiale ornamentale 
standardizate ce ornamentează întotdeauna numai 
sunete particulare pe un spaţiu mic. Markus Jans, 
profesor de Istoria teoriei muzicale la Schola Cantorum 
Basiliensis, se referă la ele ca la o anestezie locală. 
Manierele esenţiale trebuiau să fie folosite ca 
înfrumuseţări acolo unde melodia sau armonia are 
nevoie de un pic de culoare, sau unde afectul piesei 
devine necesar. 

O formă specială în maniere era rubato (tempo 
rubato), timp furat. Cine nu ştie să facă un tempo 
rubato nu ştie, cu certitudine, nici să compună, nici 
să se acompanieze şi este lipsit de bun gust şi de 
intenţii frumoase spunea Tosi. A da viaţă muzicii 
înseamnă, înainte de toate, a şti să conduci vocea în 
mod variabil, atât din punct de vedere al coloritului 
vocal, dar şi al modificărilor voite, legate de text şi 
de expresivitate, ale ritmului şi tempo-ului.2 

                                                 
2 Cf. Mircea Duţescu, Am învăţat să nu strig, manuscris, p. 29. 
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Dintre manierele esenţiale cel mai des folosit, 
trilul (la J. Mattheson, tremolo) este o ornamentaţie 
folosită în barocul timpuriu, însă care este posibil să 
fi ţinut încă până la Agricola (şi deci până la muzica 
lui J.S.Bach). 

Consultarea tratatelor de specialitate ne oferă 
informaţii importante despre cum trebuiau atacate 
trilurile, despre durata notelor etc. Semnifica un 
tremur purtat pe aceeaşi înălţime a sunetului, care 
devine tot mai rapid. Şi în cazul trilului sunt descrise 
mai multe forme de interpretare: lung, scurt, cu sau 
fără notă precedentă de accentuare, în formă ascen-
dentă sau descendentă, trilul dublu sau sub formă de 
mordent, adică cu nota inferioară, de obicei cromatică 
etc. Ch. Bernhard îl descrie ca pe o piesă de artă, cea 
mai greu de realizat dintre toate, dar şi cea mai 
ornamentată. 

Tosi, închinându-i un întreg capitol, spune la 
începutul acestuia: „însă cine fie nu poate produce 
nici un trillo, fie produce unul plin de greşeli, acela 
nu va deveni niciodată un mare cântăreţ; chiar dacă 
el ar înţelege atât de multe”.1 În mod obligatoru, 
trillo era cântat pe antepenultimul sunet al cadenţei. 

Autorul recunoaşte că, din punct de vedere tehnic, 
trilul pune două probleme, una pentru profesor, alta 
pentru elev: „nu s-a găsit încă, până în prezent, nici 
o regulă neînşelătoare, potrivit căreia trilul să poată 
fi învăţat şi natura ne dăruieşte doar puţin din ceea 
ce este ea însăşi”.2 Ca briliantă, în special din punct 
de vedere tehnic, era considerată aceea care poate 
plasa, pe o notă tenuta, un trillo cu intensitate şi 
ritmicitate schimbătoare. 

Ribattuta era un tip de tril, marcat cu punct, care 
începea foarte lent şi devenea tot mai rapid. El 
constă într-o conversie marcată prin punct şi detaşată 
a celor două sunete care se află unul lângă altul, 
astfel încât se întoarce pe cea mai de deasupra şi cea 
mai lungă ca pe un punct static şi se stabileşte acolo. 
Locul pentru o ribattuba sunt sunetele lungi, dintre 
care, deseori, ultimul dintre cele două sunete (re 
înainte de do) este în cadenţă. 

Asemănător e şi mordentul, unde trilul se cântă 
cu nota de mai jos, la interval de ton sau semiton, şi 
poate fi, ca şi el, simplu sau repetat. 

Un ornament des întâlnit este și grupetto. 
Apogiaturile sunt descrise de Tosi ca ornamen-

taţiile cele mai uşor de executat şi cel mai des 
folosite. Apogiatura este un accent înaintea unei note, 
de obicei mai sus decât ea şi cu o valoare mai mică 
decât aceasta. În muzica barocă ea crea un efect 
dramatic de tensiune. Apogiaturile scurte dădeau 
melodiei veselie şi viaţă, cele lungi fiind ceea ce noi 
numim azi note supendate. Tosi le numeşte, pe cele 

                                                 
1 Johann Friedrich Agricola, Anleitung zur Singkunst, Kassel, 

Bärenreiter, 2002, p. 32. 
2 Ibidem, p. 95. 

scurte, apogiaturi variabile, deoarece la baza lungimii 
şi numărului lor nu stau reguli precise. Dacă afectul 
nu cerea nimic altceva, notele supendate umpleau 
jumătatea valorii date a notei. În tipurile de tact 
ternare, umplea două treimi. Dacă era înaintea unei 
pauze, atunci pauza este adăugată la numărat şi 
umplută. 

Forme speciale de note suspendate erau appo-
ggiaturile accentuate de dedesubt, appoggiaturile 
neaccentuate înainte de timp, anticipazione della nota, 
apogiatura cu mai mult de o notă și acciaccaturile. 

În unele cazuri putea fi permisă o anumită liber-
tate în aplicarea acestor norme, pentru a păstra 
caracterul improvizatoric al appoggiaturii. 

Cadenza are două semnificaţii în baroc: prima şi 
cea mai întâlnită desemnează încheierea (clausa) 
unui paragraf sau a unei bucăţi; cadenţe tari se 
întâlnesc la sfârşitul unei bucăţi sau la sfârşitul unui 
paragraf mai mare; cea de-a doua semnificaţie a 
cuvântului cadenza vizează posibilitatea ornamentaţiei 
ce se improvizeză pe ultimul sunet, marcată de 
compozitori deseori printr-un semn de fermata. 

Canto passegiato era considerată cea mai înaltă 
artă pentru ariile cu da capo şi pentru cadenţele 
solistice. A ornamenta nu însemna deci doar a aplica 
un set de ornamente asupra unui anumit text muzical, 
ci ceea ce se urmărea era ornamentaţia liberă şi 
descoperirea de note pe un anumit cadru melodic. 
Cine stăpânea acest lucru era foarte apreciat de public. 

În operele italiene, cântăreţii şi cântăreţele aveau 
voie să apară, după o arie, în faţa publicului care, 
atunci când aplaudau, aşteptau după da capo, încă o 
repetare adiţională, ornamentată din nou, a părţii A. 
Acest mod de a proceda se putea relua de mai multe 
ori. Cadenţele solistice ofereau şi o altă posibilitate, 
aceea de a scoate la vedere arta invenţiunii. 

Chiar dacă compozitorii Barocului indicau numai 
schematic pasajele de coloratură şi ornamentele, 
fioriturile, diminuările, improvizaţiile, modificările 
de ritm şi intensitate erau obligatorii. 
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