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Toate aceste aluzii se înscriu firesc în paleta mijloacelor de expresie pe care Franck le aplică pentru 
a forma stilul său individual pe baza căutărilor contemporanilor lui şi elaborării concepţiei proprii. In 
articolul scurt, din cauza limitelor lui restrânse, noi am studiat-o doar parţial. Totuşi, Sonata pentru 
vioară şi pian de C.Franck ascunde şi multe alte taine, care prezintă interes pentru investigaţie, cu 
atât mai mult, că creaţia aceasta are o istoria proprie sa interesantă, legată de destinul ei interpretativ 
fericit — de la interpretarea de Isaye, Enescu, Auer, Oistrah, Kogan, Perlman, Stern, Menuhin, Heifez, 
Spivakov, Mutter, Repin, etc. (toţi — în ansamblu cu pianişti de renume mondial). Ştafeta aceasta este 
transmisă şi în generaţia nouă a muzicienilor — participanţi la concursuri şi concerte, care au loc în 
viaţa muzicală contemporană. Sonata a intrat astăzi în programele artiştilor din toată lumea, ea a sunat 
şi la Chişinău, în ultimii ani — în concerte duetului Ilian Gârneţ — Stanislav Jar, Augustina Florea 
— Dmitrii Fain, la Festivalul Regina vioară-2009 in concertul oaspeţilor din Israel — Ilia Konovalov 
— Asaf Kleinman. De aceea cred că şi interpreţii pot găsi în materialul nostru totul, ce le este necesar 
pentru conştientizarea mai profundă a concepţiei Sonatei şi pentru cercetări în domeniul istoriei şi 
teoriei artei interpretative.
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Acest articol este dedicat analizei minuţioase a partidei eroului Riccardo din opera Bal mascat de Giuseppe Verdi. Aceastră 
operă ocupă un loc important in repertoriul teatrului liric naţional, însă în cercetările muzicologice lipseşte o examinare 
completă a acesteia. În acest articol va fi investigată cât dramaturgia şi compoziţia, atât şi partida vocală a tenorului. Vor fi 
cercetate: arii, duete, ansambluri cu aducerea exemplelor muzicale din clavir.

Cuvinte cheie: ambitus, tesitură, diapazon, bel canto, recitativ, tonalitate, interval, plan armonic, intonaţii, ritm, mod 
major / minor, timbru vocal.

The present article is dedicated to a thorough analysis of the leading part of Riccardo from the opera „Masquerade Ball” by 
Giuseppe Verdi. This opera occupies an important place in the repertoire of the Lyric Theater, but a comprehensive analysis of 
musicological literature in the field is missing. Thus, this issue became paramount for the research realised in this article. Here, 
also are examined the drama, composition and especially the tenor vocal part. Arias duets, ensembles with musical examples 
from the clavir have been thoroughly examined.

Keywords: ambitus, countersunk, range, bel canto, recitative, tone, interval, harmonic plan, intonations, rhythm, major / 
minor mode, vocal timbre.
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Caracterizarea personalităţii lui Mihail Muntean ar părea foarte evidentă, acesta fiind un nume 
notoriu, un nume emblematic pentru arta lirică naţională. Tenor lirico-dramatic cu un diapazon larg 
şi cu o voce catifelată, Mihail Muntean este foarte apreciat de melomanii din Moldova, precum şi de 
ascultătorii exigenţi din alte ţări ale lumii. Pretutindeni publicul şi presa apreciază la superlativ perso-
nalitatea artistului, profunzimea şi supleţea interpretărilor sale.

Repertoriul scenic al renumitului tenor Mihail Muntean nu cunoaşte limite, astfel îl vedem fău-
rind chipuri artistice extrem de diverse, impresionând publicul prin interpretarea lor cu o sensibilitate 
artistică deosebită şi cu un profesionalism vocal de excepţie. Totuşi, preferinţa evidentă a artistului o 
constituie opera italiană. Acest lucru este firesc, deoarece Italia — leagănul culturii şi patria operei, a 
ridicat până la perfecţiune tehnica cântului cunoscută sub denumirea de bel canto. Tot aici, în Italia, 
Mihail Muntean şi-a perfecţionat calităţile vocale, în perioada stagierii la Milano, la teatrul La Scala 
(1977), cu celebra cântăreaţă Gina Cigna. La desăvârşirea pregătirii profesionale din această etapă a 
contribuit considerabil şi maestrul de concert Renato Pastorino, un alt muzician consacrat, care a 
colaborat cu celebrul tenor Franco Corelli. De aici dragostea artistului faţă de arhitectură, de pictură, 
de limba italiană (pe care şi-a însuşit-o la perfecţie), limbă, care, din spusele maestrului: nici nu ar 
necesita să fie expusă pe portativ, ea singură e ca un cântec … Vocaţia profundă şi pluridimensională 
a cântăreţului a contribuit enorm la realizarea splendidă a partidelor centrale din operele italiene. Este 
vorba atât de partidele din lucrările lui Vincenzo Bellini (Norma), întemeietorul direcţiei romantice în 
opera italiană, ale cărui principii artistice au atins cele mai înalte culmi în creaţia titanului liric Giusep-
pe Verdi (Traviata, Trubadurul, Forţa destinului, Aida, Don Carlos, Nabucco, Bal mascat, Othello), cât 
şi de excepţionalele partide din creaţia lui Giacomo Puccini, succesorului lui Verdi (Tosca, Madame 
Butterfly, Turandot), precum şi de partidele centrale din operele veriste ale lui Ruggero Leoncavallo 
(Paiaţe) şi Pietro Mascagni (Cavalleria rusticană). Tenorul s-a simţit mereu extrem de ataşat de parti-
da lui Riccardo din opera Bal Mascat Giuseppe Verdi, pe care şi-a însuşit-o încă în perioada stagiului 
de perfecţionare din Italia.

Bal mascat, o operă în 3 acte, a fost reprezentată pentru prima dată la Teatro Apollo din Roma, în 
17 februarie 1859. Lucrarea este scrisă pe un libret de Antonio Somma, care, la rândul său, s-a inspi-
rat din libretul scris de Eugène Scribe pentru opera Gustave III ou Le bal masqué a compozitorului 
francez Daniel-François-Esprit Auber (reprezentată în premieră la Opera Le Peletier din Paris, în 27 
februarie 1833). Subiectul este inspirat din evenimentele care au însoţit asasinarea regelui Gustav al 
III-lea al Suediei, în timpul unui bal mascat ce a avut loc la Opera regală din Stockholm (în 1792).

Iniţial, Verdi şi-a propus să monteze opera la Teatrul San Carlo din Napoli, însă în această pe-
rioadă tocmai fusese asasinat regele Franţei Napoleon al II-lea, fapt care a declanşat reacţii violente 
împotriva spectacolului. Opera a fost interzisă pentru reprezentare publică. Verdi reface conţinutul 
lucrării, plasând acţiunea în America de Nord, la Boston, de unde provine şi transformarea rolurilor. 
Astfel, regele suedez Gustav devine Riccardo, conte de Warwick şi guvernator de Boston, iar contele 
ucigaş Ankarström devine Renato, secretarul lui Riccardo. Pentru a evita aspectul social, Verdi, împre-
ună cu un nou libretist — Francesco Maria Piave, schimbă accentele creaţiei, evidenţiind drama lirică, 
personificată, acţiunea centrală devenind triunghiul amoros Riccardo — Amelia — Renato. Subiectul 
lucrării este caracteristic pentru Grand Opéra, fiind bogat în situaţii de mare efect: conflictul tragic 
din sufletul lui Riccardo, care trebuie să aleagă între dragostea pentru Amelia şi sentimentul datoriei; 
gelozia, care-l transformă pe Renato dintr-un prieten devotat într-un duşman înverşunat; oroarea 
prezicerilor sinistre ale vrăjitoarei; prezenţa unui asasin mascat la bal; un deznodământ melodramatic 
cu o răzbunare sângeroasă şi cu moartea unui erou nobil, care-şi iartă ucigaşii. Asemenea situaţii sunt 
tipice şi pentru operele anterioare ale lui Verdi (Ernani, Rigoletto, Trubadurul, Vecerniile siciliene).

Opera Bal mascat este montată pe cele mai reprezentative scene lirice ale lumii. Partidele sale 
centrale au adus celebritate unor interpreţi de talie mondială precum Giuseppe Di Stefano (Riccardo), 
Maria Callas (Amelia), Tito Gobbi (Renato). Pe scena Teatrului Liric din Moldova opera a fost monta-
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tă în 28 aprilie 1987, cu participarea următorilor solişti: Riccardo, Guvernatorul de Boston — Mihail 
Munteanu, A. Arcea; Amelia — Maria Bieşu, L. Aga, E. Braiman, V. Calestru, M. Popescu; Renato 
— B. Godin, V. Dragoş, B. Materinco; Oscar — E. Gudzi, E. Gherman, S. Strezeva; Ulrika, vrăjitoarea 
— T. Alioşina, I. Mişura, L. Şulga; Silvano — A. Donos, V. Cisteacov; dirijori — Al. Samoilă, L. Ga-
vrilov, regizor — S. Ştein (Artist Emerit din Federaţia Rusă), pictori-scenografi — I. Press, V. Okunev, 
maestru de cor — A. Movilă, maestru de balet — M. Gaziev.

Interpretarea partidei lui Riccardo de Mihail Muntean pune în evidenţă aptitudini deosebite în 
interpretarea unei cantilene expresive, reliefată plastic, bogată în culori şi nuanţe emotive. Tenorul 
urmăreşte cu atenţie evoluţia personajului central, punând accent pe dezvăluirea subtextului psiho-
logic al eroului. Vocea artistului, când poetică, visătoare, când pasională, înflăcărată şi impetuoasă, în 
scenele finale ale operei, ajunge la o expresie dramatică, iar în aria din ceasul morţii ne zguduie cu un 
patetism îndurerat.

Într-un plan mai general, trebuie precizat că specificul operei Bal mascat constă în raportul mai 
puţin obişnuit al numerelor solistice în comparaţie cu cele de ansamblu, care prevalează. Aşadar, în 
majoritatea cazurilor, Riccardo apare în duete, în terţete, în cvartete, în dialoguri cu personaje prin-
cipale şi secundare. În aceste ansambluri Mihail Muntean demonstrează o înaltă măiestrie artistică, o 
implicare profundă în cunoaşterea personajului, dar şi un simţ acut al colaborării cu partenerii.

Particularitatea genului poate fi explicată în mod diferit. Ne alăturăm opiniei cercetătorului ro-
mân Gh. Merişescu, care consideră că, sub aspectul estetic şi arhitectonic Bal mascat, ca şi alte creaţii 
de operă din perioada respectivă (cum ar fi Regele Lear, Vecerniile siciliene, Aroldo, Simon Boccane-
gra) resimt influenţa stilului Grand Opéra. Cercetătorul afirmă că se strecoară atât elementele pozitive 
cât şi cele negative. Conţinutul noilor lucrări apare înveşmântat în pompa şi ambianţa decorativă pari-
ziană, cu ansambluri mari, efecte teatrale şi folosirea orchestrei, astfel încât stilul operelor devine mai 
pompos şi mai greoi [1, p. 133].

Protagonistul Riccardo este un răsfăţat al destinului, cu dragostea lui pentru plăcerile uşoare ale 
vieţii, cu umorul lui elegant (cvintetul din Actul II), cu vitejia lui nepăsătoare (cântecul pescarilor 
din acelaşi act). Evoluţiile sale nu sunt lipsite nici de un lirism poetic înălţător, nici de porniri nobile 
(scena şi duetul cu Amelia din Actul III). Toate aceste metamorfoze spirituale şi-au găsit o rezolvare 
unică în prestaţia lui Mihail Muntean. Chiar prima apariţie a lui Riccardo — Muntean din Actul I este 
însoţită de o interpretare în care s-au dezvăluit pe deplin harul transfigurării actoriceşti, stăpânirea 
unei largi game de nuanţe intonaţionale.

Corul idilic din Introducere este perceput ca expoziţia unor faţete ale chipului lui Riccardo: el este 
nobil, sensibil, curajos, iubeşte toate plăcerile vieţii. Prima apariţie a eroului principal (Actul I, scena 
1) se desfăşoară în cadrul unui recitativ, care, în afară funcţiei sale pur tehnice (autoprezentare), se 
deosebeşte printr-o plasticitate aparte a liniei vocale, prin prezenţa unor intonaţii cu caracter energic, 
conturând astfel imaginea eroului. Salturile descendente pe intervaluri de cvartă perfectă şi octavă 
vin în contrapunere cu intonaţiile mai lirice, preponderent cu mişcări treptate descendente, cu nişte 
„insuliţe” de cantilenă, cum ar fi fraza vocală din recitativ pe textul Bello il poter noné. Recitativul lui 
Riccardo cu unele penetrări ale replicilor lui Oscar se încadrează într-o formă destul de liberă apropi-
indu-se de o perioadă modulantă, fapt confirmat prin trecerea treptată de la tonalitatea incipientă Do 
major la cea mai îndepărtată tonalitate (raportul tonal reprezentând gradul III de înrudire) — Fa diez 
major. Apariţia acestei tonalităţi noi are loc la graniţa recitativului cu aria La rivedrà nell’estasi

Aria începe în tonalitatea Fa-diez major în măsura de 4/4, linia melodică fiind învăluită de mişcări 
cromatice ascendente şi descendente şi fiind susţinută de orchestra care sună ca o „chitară mare” (cum 
caracteriza Richard Wagner acompaniamentul operelor lui Gaetano Donizetti). Această arie este de 
fapt o serenadă de dragoste dedicată Ameliei — Riccardo încercând să lupte cu înverşunare împotriva 
sentimentului pe care îl avea faţă de aceasta. Plastica cantilenei verdiene, sinceritatea, elanul ei emotiv 
în combinaţie cu caracterul pasional interior conveneau perfect personalităţii artistice a lui Mihail 
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Muntean. Amploare emotivă, nobleţe romantică, fermitate pătimaşă, tandreţe elegiacă — cu astfel de 
trăsături l-a înzestrat maestrul Muntean pe guvernatorul Riccardo.

Aria lui Riccardo se axează pe leitmotivul dragostei pentru Amelia, apărut pentru prima dată în 
cadrul uverturii orchestrale. Linia vocală plin[ de pasiune se deosebeşte prin cromatizare, prin folosi-
rea sunetelor neacordice ajutătoare şi de tranziţie. Merită să fie menţionat un caracter individualizat al 
desenelor ritmice, utilizarea ritmului punctat, a şaisprezecimilor în zona de cadenţă, ce adaugă melo-
diei o nuanţă de vitalitate (exemplul 1).

Exemplul 1.

Sub aspect structural aria La rivedrà nell’estasi reprezentă o formă muzicală destul de simplă — o 
perioadă mare din 16 măsuri, alcătuită din două propoziţii. Ambitusul ariei cuprinde sunetele fa diez 
— la diez1. Cântăreţul realizează acest ultim sunet atât de degajat şi fără eforturi vizibile, chiar mai 
mult, conferindu-i o nouă culoare timbrală plină de emoţii palpitante, de strălucire şi de admiraţie. 
Rolul refrenului în arie, este ocupat de câteva fraze ale conjuraţilor (se repetă leitmotivul alarmant din 
introducere), care se împletesc cu răsunetul luminos al temei idilice din corul prietenilor şi cu linia 
melodică a pajului Oscar. Salturile vocale sunt utilizate pe larg, cele de cvintă dominând, însă nu lip-
sesc şi cele de septimă (la diez — sol dublu diez1). Nuanţele dinamice sunt caracteristice manierei de 
scriitură verdiene, adică cu permanente crescendo şi diminuendo.

Genialul Verdi a „pictat” cu o mare iscusinţă chipul lui Riccardo, acesta evocându-l, prin frivo-
litate şi prin galanterie, pe ducele de Mantua din opera Rigoletto. Întruchiparea sonoră este tentantă 
pentru Muntean prin diversitatea melodică, prin bogăţia de stări emotive, fapt ce îl face pe cântăreţ să 
lucreze minuţios asupra acestui personaj, în luni întregi de cizelare meticuloasă a fiecărei fraze muzi-
cale, a fiecărei respiraţii, a fiecărei intonaţii

În următoarea scenă îl vedem pe Riccardo (Scena 3, Actului I) într-un dialog cu Renato: în afară 
de conţinutul convorbirii, de la primele sunete orchestrale devine clar că orchestra dezvăluie emoţiile 
adevărate ale lui Riccardo şi anume dragostea lui faţă de Amelia, soţia lui Renato, expunând leittema 
dragostei de trei ori ca un stretto, colorat de fiecare dată altfel prin intermediul timbrelor instrumente-
lor solistice — fagotului, clarinetului şi flautului. Melodia leittemei dragostei se înalţă mai sus, dobân-
dind circa două octave. Din primele intonaţii ale recitativului (p. 15)* pe exclamaţie Amelia ! partida 
vocală zugrăveşte tulburările sufleteşti ale eroului, pasiunea secretă a lui, pe care compozitorul le redă 
prin intonaţia ascendentă de secundă mică. Cu toate că partida vocală din cadrul acestei scene abundă 
în secunde descendente, preponderent mici (o dovadă a utilizării intonaţiilor lamento), ea este destul 
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de complexă atât intonaţional, cât şi sub aspectul tesiturii. Partida eroului îşi păstrează destul de des 
individualitatea în scenele de ansamblu, contrastând cu liniile altor protagonişti ai operei.

Scena 5 nu prezintă o excepţie implicându-i pe Riccardo, pe Renato, pe Oscar, pe Tom şi pe Sa-
muel. În cadrul acestei scene se află o altă arie a lui Riccardo. După un recitativ scurt, acompaniat de 
orchestră, care moşteneşte trăsăturile unui recitativ secco, Riccardo vine cu aria Ogni cura si doni al 
diletto (Allegro brillianto e presto; p. 29), în tonalitatea La-bemol major, a cărei melodie se bazează 
pe îmbinarea mişcării ascendente, puţin cromatizate prin implicarea treptei a IV ridicate. Un alt pro-
cedeu caracteristic acestui număr constă în varietatea desenelor ritmice, cu accentul pus pe modele 
ritmice sincopate, redând astfel nu doar o manieră de mişcare a personajului, dar şi caracterul, perso-
nalitatea lui — plină de vitalitate, tonifiantă, îmbinând deopotrivă curajul şi simţul umorului. Totuşi, şi 
această imagine suferă nişte schimbări, de exemplu în partida eroului (p. 31), apar din nou intonaţiile 
lamento în cadrul melodiei construite pe sunetele septacordului de dominantă. Specificul acestei sce-
ne constă în coincidenţa partidelor lui Oscar şi Riccardo, mai ales în partea concluzivă a cvintetului, 
fapt ce creează probleme interpretative în plus cerând o articulaţie identică la ambii interpreţi, un simţ 
ritmic unit al lor. Aceste momente dificile sunt înlăturate de către M. Muntean şi partenerele lui prin 
muncă asiduă şi nenumărate repetiţii.

O altă prestație a lui Riccardo-Muntean o găsim în cadrul Tabloului II al Actului I (peştera vrăji-
toarei Ulrika). Este o scenă a prezicerii, care începând cu sumbra introducere orchestrală şi încheind 
cu paginile capodoperei în ansamblu — cvintetul final, este deosebit de spectaculoasă. În acest tablou 
guvernatorul Riccardo, îmbrăcat în haine de pescar, este prezentat plin de viaţă şi ingenios. El se amu-
ză de prezicerile făcute pescarului Silvano, iar atunci când Amelia vine la vrăjitoare, adusă fiind de 
dorinţa fierbinte de a se elibera de dragostea pentru Riccardo, atitudinea lui se schimbă brusc: el se 
ascunde după o perdea ca să poată asculta atât prezicerile făcute, cât şi soluţia dată de ursitoare. Ric-
cardo devine tot mai agitat, iar frazele lui scurte sună tot mai pasional.

Un nou ansamblu în care este implicat Riccardo, Ameliei şi Ulrika îl găsim în Scena 9. Terţetul 
este compus ca îmbinare a liniilor vocale contrastante: prin acest procedeu compozitorul evidenţiază 
diferenţa motivelor, a stărilor sufleteşti, a sentimentelor eroilor dramei. De exemplu, Amelia doreşte 
să uite dragostea pe care i-o poartă lui Riccardo, iar Riccardo, dimpotrivă, insistă ca visul lui amoros 
să fie împlinit, în timp ce Ulrika explică reţeta băuturii fermecate. Structural, Terţetul este alcătuit din 
patru secţiuni: prima Allegro agitato e prestissimo şi a treia Tempo I se bazează pe dialogurile Ulrikăi 
şi Ameliei, cu rare intervenţii ale replicilor lui Riccardo, iar secţiunea a doua Poco piu lento, cantabile 
prezintă arioso Ulrikăi compus într-o formă tripartită simplă cu repriza variată şi partea mediană 
dezvoltantă. Partida lui Riccardo devine mai dezvoltată în cadrul ultimii secţiuni al Terţetului, aici 
apar intonaţiile ce subliniază surescitarea eroului, prin motivele scurte ascendente anticipate de pauze: 
acest procedeu de anacruză redă respiraţia împiedicată a eroului, fapt pe care M. Muntean reuşeşte să 
interpreteze cu o mare măiestrie artistică.

Un rol aparte din punctul de vedere al dramaturgiei muzicale capătă evoluţia solistică a protago-
nistului (Scena 10) — Canzona lui Riccardo Di’ tu se fedele. Acest număr solistic este scris în formă 
bipartită simplă a a1, unde eroul o întreabă pe vrăjitoare care este soarta lui, demonstrându-i că este 
un om plin de curaj. Melodia acestei Arii se deosebeşte prin plasticitate, prin caracterul energic, prin 
echilibrul mişcării ascendente şi a celei descendente, prin folosirea destul de activă a melismaticii, 
prin salturi melodice (de exemplu, de la sunetul la bemol1 la do, p. 76). Toate aceste procedee cer o 
virtuozitate adevărată a interpretului, care în nenumăratele montări M. Muntean le-a realizat cu brio, 
aducându-le până la perfecţiune de la o reprezentare la alta.

Sub aspectul tonal merită să fie menţionat faptul că, deşi compozitorul indică semnele tonalităţii 
La-bemol major, Canzona este scrisă de fapt în tonalitatea omonimă, redând astfel o presimţire subtilă 
a destinului tragic al eroului (în literatura muzicală tonalitatea la bemol minor este tratată de obicei ca 
una dintre cele mai întunecate tonalităţi). Concomitent, o nuanţă armonică, care contribuie la crearea 
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imaginii tragice şi sinistre, este apariţia treptei a II-a coborâte (a. n. treptei a doua napolitane) în linia 
melodică.

Verdi apelează la măsura 6/8 şi desenul ritmic caracteristic genului barcarolă. În melodia Canzo-
nei nu pot rămâne neobservate şi fragmentele melodice construite pe gama cromatică descendentă în 
partea concluzivă a fiecărei perioade din structura muzicală a ei, acestea redând râsul isteric al eroului, 
care păstrează o stare de voie bună şi neglijează ameninţările făcute de Ulrika. Acest număr solistic 
prezintă o mare dificultate pentru tenor, deoarece aici sunt utilizate diferite procedee — staccato, lega-
to, accente, mordente, iar articularea cuvântului cântat trebuie să fie impecabilă, mai ales în condiţiile 
tempoului avansat, indicat de compozitor, nemaivorbind de tesitura acestei arii, care se încadrează 
între sunetele do până la la bemol1. În aceste pagini Mihail Muntean demonstrează nu doar stăpânirea 
perfectă a vocii, pătrunderea în tainele şcolii de bel canto, ci şi iscusinţa de a dezvălui prin culoarea su-
netului esenţa eroului său. Riccardo — Muntean a trăit fiecare frază cântată, descătuşând astfel lumea 
interioară a eroului. Interpretarea lui Muntean, plină de vitalitate, nu lasă nici un ascultător indiferent.

Scena 11 include Cvintetul (p. 80) care prezintă o adevărată capodoperă verdiană de scriitură pen-
tru ansamblu. Cvintetul începe cu reacţia personajelor la profeţiile sumbre ale Ulrikăi. Totuşi reacţia 
lui Riccardo este opusă, el reacţionează în cadrul Ariei E scherzo od é follia… (p. 84, Andante mosso 
quasi Allegretto). Aceasta este una dintre cele mai memorabile melodii din întreaga operă, conturând 
protagonistul drept un om curajos şi vesel, prin mai multe procedee muzicale, precum ritmul punctat, 
melodia care abundă în salturi în tonalitatea Si-bemol major. Remarca compozitorului leggiero se 
referă atât la sonorităţile orchestrale, cât şi la stilul interpretativ al cântăreţului (exemplul 2), această 
manieră de interpretare reuşindu-i de minune artistului. După spusele lui Mihail Muntean, Scopul 
primordial în opera Bal mascat, a devenit obţinerea unei asemenea fuziuni cu muzica, cu sesizările şi 
gândurile compozitorului în urma căreia ar apărea o libertate deplină a vieţii scenice [2, p. 6].

Exemplul 2.

Planul tonal al Scenei 11 pare destul de dezvoltat: de la tonalitatea incipientă mi-bemol minor (p. 
80), discursul muzical trece printr-un şir de tonalităţi îndepărtate, cum ar fi Si-bemol major, fa minor, 
sol-diez minor, iar în momentul replicii lui Riccardo Se sul campo d’onor, ti so grado, Verdi substituie 
sunetul re bemol cu do diez, deoarece replica lui Riccardo este notată cu folosirea diezilor, compozito-
rul subliniind un colorit aparte al răspunsului eroului.

Cele mai lirice trăsături ale caracterului eroului Riccardo — Muntean sunt prezentate în Duetul 
Ameliei cu Riccardo (p. 125 Actul II), care prezintă o scenă de amploare, alcătuită din patru secţiuni 
contrastante. Prima, Allegro agitato, redă sentimentul de exaltare a eroilor în momentul întâlnirii, fapt 
confirmat prin utilizarea replicilor identice, interpretate consecutiv (pe textul: Conte, abbiatemi pietà, 
pietà, pietà în partida Ameliei şi Cosi parlia chi t’adora în partida lui Riccardo). Agitaţia eroilor influ-
enţează şi planul tonal instabil al primei secţiuni, unde compozitorul suprapune tonalităţile re minor, 
la minor, Re major, re minor, Do major, cu modulaţia în tonalitatea Fa major la limita secţiunilor. 
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Acest duet nu poate fi tratat doar ca un duet de concordanţă, deoarece structura şi semnificaţia 
fiecărei secţiuni în parte e mult mai complexă, multilaterală, uneori chiar contradictorie. De exemplu, 
în secţiunea incipientă, intenţiile eroilor sunt diferite — Riccardo este fericit că este aproape de iubita 
sa, iar Amelia, din contra, îl roagă să se retragă, pentru a-i salva reputaţia, cerându-i să o elibereze 
de cumplita alegere între dragoste şi datoria ei faţă de Renato. Partida lui Riccardo din cadrul acestei 
secţiuni este alcătuită din intonaţii lamento deja manifestate anterior (exemplul 3), care redau durerea 
sufletească, drept exemplu servind următorul fragment:

Exemplul 3.

Secţiunea a doua, Allegro un poco sostenuto, cu remarca mezza voce (p. 128), conţine declaraţia 
de dragoste a lui Riccardo: sentimentul protagonistului se reflectă în cadrul unei melodii graţioase, în 
măsură de 6/8, al cărei specific constă în mişcarea lentă şi treptată, în includerea sunetelor neacordice, 
în folosirea intonaţiilor vocale cromatice descendente. De asemenea, compozitorul include în caracte-
ristica eroului „jocul” tonalităţilor omonime (Fa major — fa minor) prin suprapunerea coloritului lor 
contrastant. În aceste pagini M. Muntean are o prestaţie pe cât de sincere pe atât de pasională, plină de 
diverse culori timbrale, calde i pline de dragoste.

Secţiunea a treia, Piú lento, (p. 131), reprezintă o declaraţie de dragoste a eroinei, care nu poate 
rezista sentimentelor lui Riccardo. Partida ei începe cu nişte replici scurte, redând starea sufletească 
exaltată, apoi înfloreşte pe deplin în cadrul unei melodii, care, deşi nu repetă partida lui Riccardo 
din secţiunea precedentă, sună foarte asemănător sub aspect intonativ. Bucuria lui Riccardo nu are 
margini, fiind exprimată într-un recitativ Allegro come prima, (p. 132) care expune starea protago-
nistului în cadrul unei cadenţe de mare virtuozitate, ce atinge culmile melodice până la sunetul si 
bemol1. Acest punct culminant, cât şi întregul fragment, cere de la tenor o tehnică vocală impecabilă, 
o respiraţie bine pusă la punct, pentru a interpreta cu nuanţa dinamică Forte fraza melodică însoţită 
de cuvintele estino tutto, tutto sia fuorch l’amor. Mihail Muntean conştientizează importanţa fiecărei 
note, a fiecărei fraze şi chiar a fiecărei pauze, artistul parcurgând calea interpretării de la interior spre 
exterior. Folosind în mod iscusit contrastele de timbru, cântăreţul relevă cu precizie şi expresivitate 
schimbarea bruscă a stărilor eroului. Vocea-i concentrată se revarsă ca un val grandios, învăluită de 
voluptatea viselor de dragoste.

Sub aspect tonal, secţiunile mai sus menţionate tind spre tonalitatea Fa major, însă pe parcursul 
ultimii secţiuni are loc modulaţia în Do major, în care se expune o temă comună eroilor, interpretată 
consecutiv, Poco meno (p. 133), în partida lui Riccardo şi a Ameliei (p. 134). Este o melodie de respi-
raţie largă, cu folosirea sunetelor trisonului tonicii în ambitusul octavei, care se dramatizează ulterior 
prin implicarea ritmului accentuat, punctat, mai specific pentru scenele lui Riccardo. Acest material 
muzical se repetă de două ori, cu oarecare reînnoire facturală, iar în partida lui Riccardo Allegro come 
prima (p. 137), se păstrează tema lirică a duetului, în timp ce în linia melodică ce aparţine Ameliei se 
expun nişte replici tulburătoare. Folosirea polifoniei contrastante confirmă importanţa gândirii con-
trapunctice în ţesătura vocal-orchestrală a operei Bal mascat. În partea a doua a secţiunii respective, 
vocile eroilor se unesc, acestea interpretând la unison melodia duetului, un procedeu mai caracteristic 
pentru secţiunea concluzivă a duetului de concordanţă din opera italiană.  

Următoarea scenă prezintă momentul-cheie al acţiunii, când cuplul îndrăgostiţilor este întrerupt 
de apariţia lui Renato. Aici partida lui Riccardo devine foarte laconică, fiind bazată pe prozodie, adică 
redarea replicilor pe baza unui sunet. Acest procedeu redă gravitatea situaţiei, contrastând cu starea 
precedentă a eroului. În afara faptului că planează un pericol din partea conspiratorilor, apariţia lui 
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Renato apropie momentul de dezvăluire a legăturii amoroase cu Amelia, un eveniment ce va provoca 
schimbarea radicală în mersul dramei şi apropierea rezolvării tragice a conflictului. În cadrul acestei 
scene merită să fie menţionată structura intonaţională destul de complexă a partidei lui Riccardo, mai 
ales în faza concluzivă, unde cântăreţul trebuie să interpreteze o linie melodică mai puţin comodă, cu 
sărituri pe intervalele de septimă micşorată şi secundă mărită (p.153-154). În acest fragment, vocea 
lui Riccardo — Muntean îşi pierde culorile vii, devine confuză, ştearsă şi transmite aproape fizic înţe-
penirea, groaza glacială care pun stăpânire pe erou.

În cadrul Actului III eroul principal nu este implicat activ, acţiunea dezvoltându-se preponderent 
prin eforturile altor personaje, îndeosebi prin cele ale lui Renato.

În ceea ce priveşte caracteristica eroului în cadrul acestui act, captivat de dorinţa de a mai vedea 
pentru ultima oară pe ceea pe care o iubeşte, îl face pe Riccardo să renunţe la hotărârea de a nu par-
ticipa la serbare [3, p. 383], urmând Scena şi Romanţa lui Riccardo (p. 217). Aceasta readuce leittema 
dragostei, care, în cadrul introducerii orchestrale şi ulterior pe parcursul recitativului, este expusă în 
registrul median. Recitativul se desfăşoară în cadrul unui plan tonal instabil, ale cărui contururi se 
realizează de la La-bemol major prin nişte inflexiuni spre do minor, treapta a III-a în raport cu tonali-
tatea iniţială Romanţa lui Riccardo este ultima manifestare a sentimentului de dragoste faţă de Ame-
lia, un cuvânt de adio. Ea este alcătuită din două secţiuni, cu raportul tonal do minor — Do major. 
Materialul muzical al primei secţiuni (p. 217), Andante, pare neomogen, în care se îmbină pagini de 
lirică pură, puţin elegiacă, cum ar fi prima temă (exemplul 4), cu secţiunea a doua, unde predomină 
caracterul neliniştit, iar în orchestră apare timbrul fagotului (fagotul este unul dintre leit-timbrurile 
complotiştilor).

Exemplul 4.

Linia melodică abundă în intervale de secundă mică, în desene ritmice aspre, accentuate. Limita 
secţiunilor este realizată mai puţin obişnuit, prin suprapunerea tonalităţilor îndepărtate do minor şi 
Re-bemol major, după care, în tonalitatea Do major, apare un material contrastant, acompaniamentul 
orchestral se dramatizează, se dezvoltă, devine mai masiv. Din punct de vedere al jocului actoricesc, 
rolul lui Riccardo este realizat în acest moment de Mihail Muntean cu o plasticitate impecabilă, rele-
vându-se tot mai interesant de la o secţiune la alta şi conferind profunzime psihologică eroului.  
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Urmează Scena balului mascat în care Riccardo este implicat într-un duet emoţionant cu Amelia. 
În partida lui Riccardo răsună leittema dragostei, ca un semn de adio, în tonalitatea Fa major. Merită 
să fie menţionat faptul, că este al doilea caz când protagonistul cântă această temă (reamintim, că 
leittema dragostei a apărut pentru prima dată în versiunea vocală în Aria lui Riccardo din Actul I La 
rivedrà nell‘estasi, în tonalitatea Fa-diez major). Folosirea acestui procedeu la distanţă, îmbogăţit cu 
raportul tonal deja menţionat, tema sună cu un semiton mai jos în comparaţie cu nivelul sonor iniţial 
creează un arc tematic şi tonal care subliniază destinul tragic al eroului şi năruirea viselor sale. Scena 
balului ne demonstrează din nou iscusinţa compozitorului în crearea dramaturgiei contrastante: pe 
fundalul muzicii festive, dansante se produce deznodământul tragic al evenimentelor.

Finalul actului III marchează epilogul acţiunii, când, cu ultimele puteri (eroul fiind rănit mortal 
de gelosul Renato), Riccardo ordonă gărzilor să-l elibereze pe Renato, reafirmând nevinovăţia Ameliei 
şi iertându-i pe toţi cei ce i-au dorit moartea. Partida eroului devine mai discretă sub influenţa situaţiei 
scenice. Frazele scurte sunt dominante, arareori existând fraze mai ample, de exemplu pe textul Adio, 
diletta America, unde se împleteşte intonaţia din leittema dragostei cu melodica cromatizată descen-
dentă tipică pentru partida protagonistului în general. O asemenea implicare a unui leitmotiv intim în 
contextul unei scene de masă, este caracteristică pentru mai multe opere verdiene . 

Aşadar, opera Bal mascat prezintă un material sonor şi actoricesc bogat, variat, complex, care cere 
de la interpret o gamă largă de aptitudini vocale, dramatice, un talent incontestabil în tratarea imaginii 
eroului, în conformitate cu conceptul ideatic al lui Giuseppe Verdi. După cum afirmă L. Solovţova, Bal 
mascat „continuă linia operelor romantice Ernani — Rigoletto” [4, p. 395], cu nişte abateri spre genul 
francez de Grand Opéra, iar stillo misto folosit de compozitor formează un cadru adecvat pentru cre-
area diverselor forme operistice libere şi flexibile (cum ar fi monologuri, dialoguri ale personajelor) în 
cadrul scenelor de amploare. Analiza operei ne oferă un argument în plus că la baza creaţiilor verdiene 
stă drama muzical-scenică.

Pentru a realiza acest rol, Muntean a studiat istoria Suediei din timpul domniei regelui Gustav 
al III-lea, lucrând neobosit asupra măiestriei actoriceşti, asupra articulării textului. Vocea lui Mihail 
Muntean a adus un plus de expresie dramatică şi de inedit timbral. El a transmis cu pregnanţă şi ex-
presivitate o multitudine de sentimente şi de stări sufleteşti şi emoţionale ale eroului său. Artistul trece 
liber de la o stare emoţională la alta, accentuând contrastele emotive cu tuşele viguroase şi exacte. 
Vocea lui, flexibilă, abundentă, parcă fixează de sine stătător culorile şi nuanţele vocale: de la tonurile 
sumbre, ardente ale situaţiilor dramatice acute, la cele mai catifelate, moi, calde — în paginile lirice ale 
operei. Artistul interpretează rolul, conturând cu atenţie cele mai mici nuanţe ale evoluţiei protagonis-
tului — de la dragoste curată, sete continuă de fericire, la un deznodământ fatal.
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