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C A P I T O L U L  I
Preliminarii

Retorică și muzică

Aportul original al prezentului volum îl constituie abordarea și 
structurarea problematicii basului continuu ca practică vie, din 
perspectiva principiilor retoricii muzicale. Dacă basso continuo 

constituie în Baroc fundamentul muzicii și ajunge să desemneze ca atare 
această epocă (Generalbasszeitalter – epoca basului continuu), atunci 
cercetarea de față se materializează în redescoperirea și utilizarea nemijlo-
cită a acestuia în interpretarea muzicală, într-o viziune ce se justifică și îi 
aparține – aceea a retoricii. Studiul basului continuu nu este privit ca un 
exercițiu mecanic al repetării unor formule preluate din tratatele epocii, 
ci ca o inițiere în compoziția și interpretarea muzicală, corespunzătoare 
surselor retoricii pe baza cărora s-au fundamentat toate legitățile sale.

Inventio înseamnă în cazul de față crearea structurii armonice pornind 
de la un bas dat, cifrat sau necifrat, care se constituie ca fundament pentru 
vocea sau vocile soliste.

Elaboratio se referă la modul de a reda structura armonică prin 
numărul, registrul, ambitusul și conducerea vocilor, tratarea disonanțelor, 
relația lor cu basul și cu vocea/vocile sau instrumentul/instrumentele solo, 
în funcție de diferitele genuri și stiluri muzicale.

Dispositio tratează configurațiile posibile ale instrumentației grupului 
continuo, ținând cont de particularitățile sonore ale diferitelor instru-
mente ce participă în cadrul grupului și de particularitățile stilistice legate 
de spațiile culturale europene.


