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REZUMAT. Lucrarea are ca obiectiv prezentarea comparativă a elementelor structurale și constructive ale viorilor 

vechi realizate în diferite ateliere de lutieri renumiți (Stainer, Klotz, Leeb, Babos Bela). Viorile luate în studiu datează 

din perioada 1716 – 1920, fiind în stare bună de utilizare, majoritatea fiind utilizate de artiștii din Filarmonica 

Brașov. În prima etapă a studiului, viorile au fost analizate optic și scanate pentru a identifica structura lemnului de 

rezonanță, utilizând programul WinDENDRO Density 2007. Pentru identificarea elementelor constructive ale 

viorilor, a geometriei și dimeniunilor plăcilor de față și spate din diferite secțiuni ale corpului de vioară, s-a utilizat 

analiza imagistică cu raze X și computer tomograf (CT). Combinând tipurile de analize, valorificând expertiza 

producătorilor de viori și cunoștințele cercetătorilor din domeniu, s-au extras date valoroase privind caracteristicile 

geometrice și constructive ale viorilor vechi.  

Cuvinte cheie: viori vechi, analiza imagistică, lemn de rezonanță, elemente constructive ale viorilor.  

ABSTRACT. The paper aims to present the comparative structural and constructive elements of old violins 
made in various famous violin workshops (Stainer, Klotz, Leeb, Babos Bela), currently part of private 
collections, being used in art. The violins studied date from 1716 - 1920, being in good condition, most of 

them being used by artists from the Brașov Philharmonic. In the first stage of the study, the violins were 
optically analyzed and scanned to identify the structure of the resonant wood, using the WinDENDRO Density 
2007 program. The X-ray imaging and computed tomography (CT) were used. Combining the types of analyzes, 
capitalizing on the expertise of violin producers and the knowledge of researchers in the field, valuable data 
on the geometric and constructive characteristics of old violins were extracted. 

Keywords: old (heritage) violins, X-ray imaging, computed tomography, resonance wood, constructive 
elements of violin.  

1. INTRODUCERE 

Este unanim recunoscut faptul că regina 

instrumentelor muzicale cu corzi este vioara, 

instrument a cărui formă, dimensiuni și materiale a 

ajuns la cea mai înaltă performanță a sunetelor 

muzicale, prin intermediul vechilor si consacratilor 

lutieri Andrea Amati (1505 – 1578), Andrea 

Guarnieri (1626 – 1698) și Antonio Stradivari (1644 

– 1737). Forma actuală a viorilor a fost stabilită de 

Andrea Amati (1505 – 1578), de-a lungul timpului, 

lutierii aducând doar mici modificări ale elementelor 

constructive, aproape insesizabile la o analiză vizuală 

obișnuită. Multe dintre aceste instrumente muzicale 

sunt exemple rare de înaltă măiestrie artistică și sunt 

încă utilizate ca referințe în fabricarea contemporană 

a viorilor [1 – 3]. Elementele constructive ale unei 

viori au atât rol funcțional, cât și estetic. Astfel, 

corpul viorii compus din placa superioară, placa din 

spate, eclise și contra-eclise au rolul acustic de a 

amplifica sunetele muzicale emise în timpul 

solicitării corzilor de către arcuș. Din motive de 

rezistență, corpul viorii conține, de asemenea, 

elemente constructive care fixează cele două plăci 

(prin intermediul ecliselor, contra-ecliselor, butucilor 

și colțarelor) și elemente care susțin și fixează gâtul 

viorii(Fig. 1.1.). Plăcile au o formă curbă spațială atât 

în direcție longitudinală cât și transversală. Grosimea 
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lor variază de la centru (zona dintre găurile f) spre 

margini. 
 

 

a) 

 

b) 

 

Fig. 1.1. Elementele constructive ale viorii:  

a) vederea frontală a viorii; b) secțiune transversală prin vioară. 

 

Din punct de vedere al speciilor lemnoase, pentru 

placa de față a viorilor (precum și a tuturor intrumentelor 

cu corzi) se utilizează lemn de rășinoase (molid – Picea 

Abies L. Karst) selecționat din punct de vedere al 

caracteristicilor structurale, iar pentru plăcile de spate se 

utilizează lemnul de paltin creț (Acer pseudoplatanus). 

Cercetările din literatura de specialitate au evidențiat 

faptul că viorile vechi emit sunete mult mai clare, 

strălucitoare, puternice decît viorile noi, fapt pentru care 

de-a lungul timpului s-au analizat factorii determinanți, 

plecând de la calitatea structurală a lemnului, conținutul 

de umiditate, îmbătrânirea lemnului, geometria plăcilor 

(grosime/ arcuire), finisajele utilizate, elementele 

constructive ale viorilor (popicul, poziția și forma 

găurilor acustice, bara de rezonanță, călușul), calitatea 

corzilor [4 – 6]. Încă nu s-a putut decela asupra 

factorului predominant, cercetările rămânând deschise.  

Analiza structurală a instrumentelor muzicale 

istorice este un instrument fundamental pentru 

definirea protocoalelor de restaurare și conservare, 

precum și pentru studiul tehnicilor de fabricație antice 

și analiza acustică legată de această clasă de obiecte 

culturale. Importanța și valoarea instrumentelor tipice 

cu coarde cu arc, pe de altă parte, necesită o abordare 

nedistructivă cu control strict al mediului, timpi de 

achiziție rapidă și rezoluție spațială ridicată [7 – 10]. 

Numeroși cercetători au realizat, prin diferite procedee 

și tehnici moderne neinvazive și nedistructive, 

evaluarea structurală a instrumentelor muzicale 

evidențiind bogăția detaliilor, caracterizând structura 

lor internă, identificând defecte, evaluând grosimea 

elementelor structurale ale lemnului și densitatea 

acestuia, precum și investigarea dendrocronologică a 

viorilor istorice [10 – 13].  

Astfel, obiectivul acestui studiu a fost identificarea 

elementelor structurale ale lemnului și constructive ale 

viorilor vechi utilizând tehnici moderne de analiză 

imagistică (scanarea structurii lemnului, analiza cu 

raze X și analiza la computer tomograf).  

2. STRUCTURI LUATE ÎN STUDIU 

In cercetarea prezentată au fost analizate șase viori 

vechi, patru dintre acestea având eticheta cu informații 

privind datarea viorii și apartenența la o școală de 

lutieri (vioara Jacobus Stainer, 1716; vioara Johann 

Georg Leeb, 1742; vioara Joseph Klotz, 1747; vioara 

Babos Bela, 1920), iar două fără etichetă, însă pentru 

una dintre ele se cunoaște istoricul acesteia și faptul că 

este o copie Jacobus Stainer (codificată ”Jacobus 

Stainer fără etichetă”), iar pentru cealaltă vioară 

(codificată ”fără marcă”), nu se cunoaște proveniența 

și apartenența la o anumită școală de lutieri, figura 2.1. 
 

 
 

 
 

Fig. 2.1. Viori vechi analizate prin metode neinvazive și 

nedistructive. 

 

Toate viorile luate în studiu sunt integre din punct 
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metodele de analiză ale elementelor constructive au 

fost alese astfel încât să nu fie deteriorate sau afectate 

viorile. În continuare sunt prezentate câteva date 

istorice privind lutierii cărora le aparțin viorile. 
Jacobus Stainer (1619 – 1683) este cel mai 

cunoscut lutier al școlilor austriece – germane, fiind 
născut la Absam (Tirol). Se presupune că a fost 
ucenicul lui Nicolò Amati din Cremona, deși 
manuscrisele și dovezile istorice nu sunt suficient de 
complete pentru a justifica această presupunere. În 
orice caz, opera sa, dintre care cea mai veche datează 
din anii 1630, are asemănări puternice cu cea a lui 
Amati. Stainer s-a stabilit în cele din urmă în casa sa 
natală, Absam, în 1656, unde a început să producă 
unele dintre cele mai bune instrumente ale sale, care 
par să fie inspirate din modelele lui Amati. În această 
perioadă, Stainer și-a creat propriul stil, producând 
instrumente excepționale care rivalizau sau chiar 
depășeau lucrările contemporanilor săi cremonezi din 
secolul al XVII-lea. Ca și caracteristici constructive, se 
remarcă: arcuirea plăcilor de față este mai mare decât 
la plăcile de spate; creșterea este menținută până la 
jumătatea lungimii; finisajul folosit este galben, cu o 
nuanță de trandafir pal [13 – 14]. Bara de rezonanță 
este terminată la cele două capete ale acesteia prin 
teșituri care se întind pe placa de sunet de care este 
lipită. fiind plasată sub coarda G a instrumentului.  

Joseph Thomas Klotz (1743–1819) este fiul lui 
Sebastian Klotz, unul dintre cei mai buni ucenici și 
urmași ai lui Stainer, având atelierul în Mittenwald 
(Germania). Istoricii consideră că acest artist a 
construit viorile după sistemul tatălui său - dar 
cunoștea mai bine calitățile lemnului, iar 
instrumentele sale sunt, prin urmare, superioare în 
ton, dar finisajul este inferior, în starea lor inițială.  

Johann Georg (II) Leeb (1740 – 1813) este fiul lui 
Johann Georg Leeb (I), ambii marcând școala 
maghiară de lutieri. Johann Georg Leeb a activat în 
Presburg, actualul oraș Bratislava. Modele de viori 
Leeb sunt destul de distincte, cu arcade plate cu o 
anumită influență a lutierului Carlo Bergonzi (1683 – 
1747. Johann G. (II) Leeb a fost un producător 
prolific și a produs viori din diferite clase de calitate, 
folosind diferite materiale și lacuri. El a fost succedat 
de fiul său Johann Georg (III), născut în 1779.  

Babos Bela este un reprezentant al școlii maghiare 
de viori de la începutul secolului al XX-lea [15, 16].  

3. METODE EXPERIMENTALE 

Pentru analiza imagistică a viorilor vechi, s-a 
apelat la trei metode de investigare:  

1) Evaluarea caracteristicilor structurale ale 

lemnului din construcția viorilor cu sistemul 

WinDENDRO system, din cadrul Facultății de 

Silvicultură și Exploatări Forestiere (Fig. 2.1. a). În 

această etapă a investigațiilor, a fost măsurat un 

număr total de 216 inele anuale pentru plăcile de față 

(molid) și 62 de inele pentru plăcile de spate (paltin) 

la viorile de patrimoniu la care finisajul a permis 

identificarea structurală prin această metodă. Asupra 

fibrei crețe din structura plăcilor de spate (paltin) au 

fost executate, acolo unde a fost posibil, 55 de 

măsurători electronice asupra lungimii de undă. 

2) Determinarea formei și geometriei viorilor, pe 

baza radiografiei cu raze X în colaborare cu 

Facultatea de Medicină Veterinară din Cluj Napoca 

(Fig. 2.1. b); 

3) Analiza la computer tomograf a elementelor 

constructive, grosimi și arcuiri ale plăcilor din 

construcția viorilor vechi (Fig. 2.1. c). 
 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Fig. 3.1. Viori vechi analizate prin metode neinvazive și 

nedistructive:  

a) măsurarea inelelor anuale, lemn timpuriu-lemn târziu cu 

Windendro system; b) radiografierea viorii cu raze X; c) analiza 

la computer tomograf a viorilor vechi. 

4. REZULTATE ȘI DISCUȚII 

4.1. Analiza structurală a lemnului din 

construcția viorilor vechi 

În Fig. 4.1. sunt prezentate eșantioane cu finisajele 

și detaliile structurale (mai mult sau mai puțin 
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vizibile) ale lemnului din construcția viorilor de 

patrimoniu luate în studiu. În literatura de specialitate, 

au fost studiate aspectele legate de tonurile de 

culoare, tipul finisajelor, grosimea penetrației 

finisajului în lemn [3, 11, 12]. S-a constatat că 

instrumentele frecvent cântate și îmbătrânite prezintă 

un model de uzură datorită degradării lacului după o 

manipulare extinsă și cântare de către violonist [3, 

11], ceea ce se poate observa și în Fig 4.1. 
 

 
 

 
 

Fig. 4.1. Detalii privind finisajul și structura lemnului din 

construcția viorilor de patrimoniu studiate. 

 

Prin analiza structurală a lemnului de molid din 

construcția viorilor vechi, se poate realiza o datare a 

lemnului și chiar o localizare a sursei de proveniență 

a arboretului din care a fost recoltat lemnul, prin 

raportarea măsurătorilor la o bază de de date 

internațională. Tehnica este cunoscută ca dendro-

cronologie și se bazează pe măsurarea inelelor anuale 

pe jumătate din lățimea feței de vioară, pornind de la 

axa de simetrie longitudinală a feței către eclise. Se 

cunoaște faptul că principiul de împerechere a 

semifabricatelor pentru obținerea lățimii totale a feței 

de vioară se bazează pe încleierea pe cant a celor două 

semifabricate debitate radial, zona de încleiere 

corespunzînd cu zona cu lemnul cel mai tânăr (sub 

cambiu), iar spre eclise regăsindu-se lemnul cel mai 

bătrân (Fig. 4.2). 
 

 
 

Fig. 4.2. Modul de formare a plăcii de vioară din două 

semifabricate din lemn de molid debitate radial și împerecheate 

pe cant (secțiunea tangențială). 

 

La majoritatea viorilor a fost posibilă evaluarea 

structurii lemnului, fiind măsurate inelele anuale. La 

vioara Stainer -1716 și Leeb -1742, degradarea și 

straturile succesive de finisaj nu au permis 

identificarea structurii lemnului. Pentru celelalte 

viori, s-a constatat că placa de față din construcția 

viorii ”Stainer – copie (fără etichetă)” are structura 

cea mai fină, atât la față cât și la spate, în timp ce 

vioara ”Bela, 1920” are inele neobișnuit de late, dar 

de regularitate mai bună decât la viorile ”Klotz 

1747”; ”Fără marcă”; Stainer (fără etichetă). 

Regularitatea inelelor este indicată de mărimea 

coeficientului de variație. Inelele anuale din structura 

lemnului de molid și paltin, precum și lungimea de 

undă a fibrei ondulate a lemnului de paltin au fost 

digitalizate cu ajutorul WinDENDRO Density 2007. 

În acest scop, eșantioanele au fost scanate la rezoluție 

de 2200dpi. 

În Fig. 4.3.a, este prezentată variația lățimii 

inelelor anuale măsurate pe o lungime de cca 60 – 80 

mm (cât mai vizibilă și clară), precum și variația 

lățimii lemnului târziu (Fig. 4.3., b), respectiv variația 

lățimii lemnului timpuriu (Fig. 4.3, c).  

În ceea ce privește placa de spate, realizată din 

paltin cu fibra ondulată, s-a observat că la viorile 

”Fără marcă” și ”Klotz, 1747”, placa de spate este 

obținută dintr-un singur semifabricat din lemn de 

paltin creț, comparativ cu celelalte viori analizate 

la care spatele este format din două semifabricate 

încleiate pe axa de simetrie longitudinală. Din 

măsurătorile realizate, s-a constatat că cea mai 

mică lățime a inelelor anuale la placa de paltin o are 

vioara Stainer – copie (Fig. 4.4., a), în timp ce 

spatele viorii ”Fără marcă” are fibra cea mai 

ondulată (Fig. 4.4, b).  

Stainer, 1716 Fără marcă Leeb, 1742

Placa spate

Placa față

Bela, 1920 Klotz, 1747 Stainer, copie

Placa spate

Placa față
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

Fig. 4.3. Variația principalilor indicatori ai structurii lemnului de rezonanță – molid din construcția feței de vioară:  

a) variația lățimii inelelor anuale; b) variația lățimii lemnului târziu; c) variația lățimii lemnului timpuriu. 
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