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Abstract (Parallels between the formation and structure of the two main genres of lyrical theatre: opera
and operetta.)
At the beginning – a diﬀerence of half a century, during development – similarities and diﬀerences, in the maturity
phase – separate development paths, but similar artistic values. The structural diﬀerences between the two genres are
determined by the author’s intention. The method of presenting of operettas requires an exigence similar to that necessary
for opera productions. At the end of the 19th century – a diversiﬁcation and multiple ramiﬁcations of the development of the
operetta genre, on diﬀerent lands of Europe and America. In the ﬁrst half of the 20th century, opera ended its long process of
development, and operetta gave birth to new genres of musical theatre – diﬀerent in Europe and America.
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Rezumat (Paralelisme între formarea şi structura celor două genuri principale ale teatrului liric, opera
şi opereta.)
La origini – o diferenţă de o jumătate de veac; pe parcursul dezvoltării – asemănări şi deosebiri; în faza de maturitate – căi
de dezvoltare separate, dar valori artistice asemănătoare. Diferenţele structurale dintre cele două genuri sunt determinate de
intenţia autorului. Modul de prezentare a operetelor cere o exigenţă asemănătoare cu cea necesară pentru producţiile de operă.
La sfârşitul secolului XIX – o diversiﬁcare şi ramiﬁcaţii multiple ale dezvoltării genului de operetă, pe diferite meleaguri ale
Europei şi Americii. În prima jumătate a secolului XX, opera îşi încheie lungul proces de dezvoltare, iar opereta dă naştere unor
noi genuri de teatru muzical – diferite în Europa şi America.
Cuvinte cheie operă, operetă, grande opéra, tragédie lyrique, opéra comique, comic opera, musical comedy, uvertură,
cor, balet, arie, ansamblu

Cele două genuri tradiţionale de teatru muzical, opera și opereta au cunoscut
o dezvoltare, ce a început cu un decalaj de jumătate de secol, și a continuat paralel,
până la începutul secolului XX, când – odată cu demararea în forţă a afacerii
show-business-ului – practica scenică și de management a operetei a dat naștere
unei diversi cări semni cative a genului de teatru muzical.
În decursul formării istorice a genului de operă, toate elementele structurale
s-au format treptat, în urma străduinţei unor autori, care doreau să creeze o
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nouă formă de expresie muzicală. Compozitorii care formau la cumpăna dintre
secolele XVI-XVII gruparea Camerata din Florenţa, au recurs la dezvoltarea
stilului interpretativ al monodiei către o structură dramatică mai complexă.
Prima reușită în acest sens a fost Euridice de J. Peri și G. Caccini, prezentată
în anul 1600. O altă încercare și mai complexă a fost Orfeo de Cl. Monteverdi,
prezentată în 1607 la Mantova. Această lucrare a marelui maestru al madrigalelor
avea deja o structură mai dezvoltată, cu părţi solistice bine închegate, părţi corale
bine construite, orchestraţie mai bogată și expresivă.1
Următoarea etapă a dezvoltării genului s-a petrecut la Roma și la Veneţia. În
inima Italiei, la Roma au coexistat în secolul XVII operele bisericești și cele lumești.
Tot aici a apărut și genul operei pastorale. Cei mai de seamă compozitori ai acestei
etape au fost: St. Landi, F. Vitali, D. Mazzocchi, M. A. Rossi. Caracteristicile
lucrărilor lor sunt: prezentarea pompoasă, bogăţia sonorităţii corurilor
concertante, cursivitatea părţilor recitative, care pot avea și caracter de ansamblu
solistic, respectiv înmulţirea unităţilor structurale bine închegate. La Veneţia
în 1637 și-a deschis porţile prima operă, astfel genul, care până atunci era legat
de prezentaţiile din cadrul curţilor domnești și nobiliare, a început să devină o
afacere cu caracter mai popular, ce funcţiona pe baza unui sistem de abonamente.
Drept urmare temele pastorale și mitologice au fost treptat abandonate în favoarea
celor desprinse din istoria antică grecească și romană. Totodată au apărut și
conţinuturile aluzive la situaţiile politice și sociale actuale, iar acţiunea pieselor
a fost îmbogăţită cu intrigi, schimburi de persoane și deghizări înșelătoare și
adesea amuzante. Odată cu răspândirea către Italia a dramaticii spaniole, au
apărut în ţesătura operelor veneţiene rolurile comico-grotesce ale servitorilor.
Reprezentanţii cei mai importanţi ai operei veneţiene timpurii au fost: libretistul
G. F. Busenello și compozitorii Fr. Cavalli, Fr. Sacrati, C. Pallavicini, P. A. și M. A.
Ziani, G. Legrenzi, C. Fr. Pollarolo, G. și A. Bononcini, A. Caldara, T. Albinoni,
G. Posta, A. Vivaldi și Fr. Gasparini. Tot la școala veneţiană poate amintit și
A. Scarlatti, cu toate că a trăit și a creat mai mult la Napoli. Iar M. Cesti și A.
Stradella pot consideraţi mai mult compozitori “panitalieni”. Marele maestru
Monteverdi a avut și el o perioadă târzie, veneţiană cu operele Il ritorno d’Ulisse
in patria (1640) și L’incoronazione di Poppea (1642). Pentru autorii veneţieni este
caracteristică bogăţia formelor bine închegate, cultivarea stilului bel canto, aria da
capo cu acompaniament de basso ostinato, noile mijloace de expresie dramatică. 2
O altă etapă a formării operei este școala napolitană, în cadrul căreia se
conturează structura operei baroce. Meritul cel mai mare în acest sens îl are
libretistul Metastasio, care a rămas foarte apreciat până la mijlocul secolului
XVIII. Până și Mozart a ajuns să prelucreze unele din textele sale. Tot aici apare și
tendinţa de a aduce pe scena operei teme izvorâte din viaţa de toate zilele, ceea ce
dă naștere la un amestec de comic și serios, și implicit la genul de operă semiseria.
Această tendinţă a apărut poate la cel mai înalt nivel în lucrarea La serva padrona
de Pergolesi (1733). Stilul secco-recitativo, cântatul vorbit rapid – inclusiv în
cadrul ariilor, repetarea ostentativă a unor fraze scurte, precum și săriturile în
intervale mari caracterizează acest stil de operă. Opera bu a din secolul XVIII
a fost dezvoltată mai departe de P. A. Guglielmi, G. Paisiello, D. Cimarosa și
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F. Paer. În construcţia ariilor devine dominantă forma bipartită cu strettă, iar
dramatica muzicală este îmbogăţită cu ansambluri și părţi nale solistice. Opera
italiană a secolului XVII și XVIII a devenit îndrăgită și dominantă în marea parte
a Europei, din Portugalia până Rusia, singurele încercări concurente apărând în
Franţa, și mai puţin în Germania și Anglia.3
La curtea pariziană se jucau opere italiene încă din anii ’40 ai secolului
XVII. Curând și autorii francezi încep să scrie opere, prima încercare reușită
ind Pomone de R. Cambert (1671). Adevăratul creator al operei franceze însă a
fost J. B. Lully, care a fundamentat și marea faimă a instituţiei numite Académie
Royale de Musique. Prin colaborarea cu Molière, a reușit – trecând prin genurile
ballet de cour și commédie-ballet – la forma de tragédie lyrique, gen în care a creat
o serie întreagă de piese între 1673 și 1686. La el in uenţa dramelor franceze
clasice nu se manifestă doar în libretto, dar și în muzică: în recitativele declamate
retoric, cu dese schimbări de tempo, în care sunt inserate mici arii solistice. Lully
a utilizat foarte economic coloraturile, dar în părţile corale utilizează forme
pompoase și ample, care concurează cu cele întâlnite în operele din Roma. Tot el
a utilizat pentru prima dată uvertura tip franceză (Grave cu ritm punctat – fugato
Allegro – revenire la Grave). Tipul de operă dezvoltat de Lully este un amestec
de dramă muzicală și de reprezentaţie tipică curţii monarhice franceze. Totuși,
culmea genului tragédie lyrique va atinsă de J. Ph. Rameau în Hyppolyte et Aricie
(1733) La jumătatea secolului XVIII, la Paris a izbucnit un soi de „război” între
adepţii operei tradiţionale italiene și cei ai operei franceze. Peste acest con ict a
intervenit un altul, în urma primelor prezentări ale operelor lui Gluck la Paris
prin anii ‘70. Reforma adusă de acest autor în stilul și structura genului a stârnit
vii dispute între „gluckiști” și „picciniști”. Până la urmă, opera franceză și-a
urmat propria linie de dezvoltare, în care s-au combinat elementele de vaudeville
cu cele de opera bu a, de exemplu în lucrările lui E. R. Duni, Fr. A. Philidor și P.A. Monsigny. Rezultatul a fost acea opéra comique, care a devenit genul preferat
de francezi la nele epocii ancient régime. Din punct de vedere tematic, aduce
un amestec de comic, satiric, tragic și idilic. Elementele lui muzicale constitutive
sunt: coruri, cuplete, arii, chansoane, romanţe, părţi instrumentale, ansamble și
nale pompoase. Cei mai de seamă creatori ai perioadei au fost J.-Fr. Le Sueur și L.
Cherubini. La acesta din urmă apare in uenţa prelucrării motivice caracteristice
la Haydn, precum și utilizarea leit-motivelor.
În Anglia, în secolul XVII, cu ocazia prezentării pieselor cu mască, a apărut
utilizarea recitativo-ului de tip italian, precum și cea a stile rappresentativoului. Melanjul astfel realizat se situa la limita dintre teatrul cu inserţii muzicale
și operă. Alinierea clară la practica europeană a operei s-a realizat prin Dido și
Eneas de H. Purcell (1689). Iar împământenirea stilului de operă italian în această
ţară s-a datorat pe de o parte unor autori italieni, ca G. Bononcini, precum și
marelui G. Fr. Händel (Rinaldo, 1711). Acesta din urmă – ind foarte apreciat la
curtea regelui George I. – a for însărcinat cu în inţarea primei instituţii de operă
din Anglia, adică Royal Academy of Music. Operele în stil italian scrise de Händel
(sub o oarecare in uenţă a lui A. Scarlatti) reprezintă apogeul operei retorice
baroce. După mai puţin de un deceniu, opera regală a cunoscut o cădere bruscă,
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datorită succesului fulminant repurtat de un nou gen de operă comică, creată de
John Gay și J. Chr. Pepusch ( e Beggar’s Opera, 1728), plină de ironii muzicale la
adresa operei italiene și de critici cu tentă socială. Această din urmă piesă a marcat
crearea genului de ballad opera, atât de speci c pentru lumea muzicii engleze.4
În Germania secolelor XVII și XVIII, în centrul atenţiei stătea opera italiană,
reprezentată de compozitori și poeţi italieni, ce au activat la curţile domnești,
și care au conlucrat cu soliști italieni la operele din Wiena, München, Hanovra,
Dresda și Stuttgart. Opere italiene au fost compuse și de către autori germani, ca
J. J. Fux la Wiena, C. H. Graun la Berlin, J. A. Hasse în Drezda, precum și cei mai
mari, Chr. W. Gluck, J. Haydn și W. A. Mozart. Prima încercare de a scrie operă
germană pe text german a fost Daphne de H. Schütz, dar muzica acestei piese
s-a pierdut. Celelalte tentative de a crea opere cu adevărat germane au rămas la
nivelul unor reușite locale. Până la cumpăna dintre secolele XVIII și XIX, piesele
autorilor germani au cunoscut performanţe deosebite doar în lucrările lui Gluck
și Mozart. Reforma operei adusă de Gluck a fost totuși apogeul operei baroce
italiene. La rândul lui, W. A. Mozart a pășit mai departe, combinând elemente din
opera seria, bu a, semiseria, opéra comique și singspiel-ul nemţesc, reușind astfel
să confere tipurilor de eroi de operă trăsături individuale, și demnitate lipsită
de orice fel de moralizare. Totodată a reușit și personalizarea liniilor melodice
– trăsătură speci că în primul rând pentru ariile amoroase, prezente în toate
operele sale, indiferent de gen.
În secolul XIX, stilul de grand opéra este punctul de plecare al dezvoltării
genului, iar reprezentanţii săi de elită sunt: D. Auber, G. Rossini, G. Meyerbeer
și Fr. Halévy. Acești autori au utilizat din belșug scenele de balet, părţile corale,
precum și cele solistice sau de ansamblu. Au folosit cu abilitate efectele scenice,
momentele tumultuoase, iar orchestraţia și coloritul instrumental le-au pus în
slujba expresiei și situaţiilor dramatice. Pe lângă acestea, a suprevieţuit și a fost
îndrăgit și genul de opéra comique, prin autorii Fr. A. Boieldieu, F. Hérold și A.
Adam, iar după mijlocul secolului limita dintre grand opéra și opéra comique
devine din ce în ce mai ștearsă, și apare un gen quasi comun, drama lirică.
Prototipurile acestui gen sunt Faust de Ch. Gounod (1859), Carmen de G. Bizet
(1875) și Samson și Delila de C. de Saint-Saëns (1877). Cei trei autori au creat
premizele pentru apariţia celor mai mari creatori de operă ai secolului, G. Verdi,
G. Rossini și R. Wagner. Ceea ce au creat aceștia, reprezintă chintesenţa literaturii
de operă, acea mare comoară artistică, ce asigură până astăzi coloana vertebrală
a repertoriilor teatrelor muzicale, baza de idei și procedee muzicale, din care a
izvorât literatura de operă modernă și contemporană. Tot în această perioadă s-a
produs și separarea pronunţată a liniei de dezvoltare a celor două genuri de teatru
muzical, opera și opereta prin apariţia pieselor comico-parodistice ale lui Hervé,
numite la început musiquettes.5
Cu toate acestea, se consideră, că rădăcinile genului de operetă se întind
până la mijlocul secolului XVII, când piesa scenică muzicală a lui Antonio
Bertali, întitulată „Pazzo amor” a fost de nită ca ind „operetă”. Până la mijlocul
secolului XVIII au fost identi cate în jur de 30 de lucrări scenice sub această
denumire, ele ind reprezentate de regulă la curțile princiare germane. După
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1730, de niția de operetă era folosită în cazul adaptărilor de limba germană a
operelor bu e și a intermezzourilor italiene, sau pentru traducerile în limba
germană a vaudeville-urilor și a lucrărilor franceze din genul opéra comique. Tot
în această perioadă a mai fost aplicată denumirea și pentru lucrările germane din
categoria singspiel-urilor. Un autor iscusit al pieselor de acest fel a fost Christian
Gottlob Neefe, distinsul și exigentul maestru al tânărului Ludwig van Beethoven
(Amors Gukkasten, 1772). Alți contemporani ai săi au creat o serie de parodii
ale pieselor cu tematică mitologică (C. D. Dittersdorf, F. Kauer, W. Müller). Un
alt lon al operetei timpurii a fost cel al parodiilor scrise după „opere seria” ale
autorilor din acea vreme, unul dintre principalii vizați ind Meyerbeer, a cărui
Robert le diable a cunoscut mai multe răstălmăciri comice, ca Robert der Wau
Wau de Scutta (posibil pseudonim), sau Robert der Teuxel de A. Müller. Un proces
asemănător a avut loc și în Franța, unde A. Piron – pornind de asemenea de la
vaudeville-uri și opéra comique – a introdus în teatrele pariziene „les persi ages
des dieux”, iar Alain René Lesage, la rândul lui, parodiile de operă. Totuși,
principalul deschizător de drum pentru genul operetei a fost Hervé (adevăratul
său nume ind Louis Auguste Florimond Ronger), cu piesele comico-parodistice,
pe care inițial le numea musiquette (Les chevaliers de la Table Ronde, 1866;
Chilpéric, 1868; Le petit Faust, 1869). El a fost premergătorul primului mare autor
de operetă, Jaques O enbach, care a intrat în istoria muzicală cu opere bu e în
trei acte, și cu bu oneries într-un singur act. Provenind din familia unui cantor
evreu din Köln, el s-a stabilit la o vârstă fragedă la Paris, remarcându-se prin
virtuozitatea sa violoncelistică. Primele sale încercări de a compune și prezenta
opere comice nu au fost primite cu simpatie de conducerea Operei Comice din
Paris, drept urmare și-a întemeiat propriul teatru, Les Bu es Parisiens. Aici
a reușit să prezinte cu succes un număr impresionant de lucrări: opere bu e și
operete într-un act (peste 60), opere comice și operete în două, trei, patru sau
cinci acte (în jur de 50). Cele mai cunoscute lucrări ale sale sunt parodiile Orfeu în
infern (1858) și Frumoasa Helena (1864). El a participat nemijlocit la de nitivarea
libretto-urilor pieselor sale, intervenind în crearea situațiilor dramatice, reușind
astfel să obțină o armonie perfectă între text și muzică. De asemenea succesul
lucrărilor sale se datorează și cupleurilor foarte reușite, precum și includerii în
țesutul muzicii al celor mai populare dansuri ale vremii, ca de exemplu cancanul și galoppe-ul. Din opera sa prodigioasă enumerăm: Barbe-Bleue (1866), La vie
parisienne (1866), La Grande-Duchesse de Gerolstein (1867), La Périchole (1868) și
Les brigands (1869).6
Pornind din exemplul lui O enbach, primul dintre marii autori de operetă
vienezi, Franz von Suppé va crea piesa cu adevărat prevestitoare a ceea ce va
urma în următoarea jumătate de secol în orașul kaiser-ilor și în surioara ei estică,
Budapesta. Aceasta se întitula Das Pensionat (1860), și aducea încă de la început
acel iz dulce-sentimental, inconfundabil caracteristic vechilor teatre vieneze.
Născut la Split, în Dalmația în 1819, a studiat autul și compoziția muzicală și
dreptul la Cremona și Padova. În 1835, după moartea tatălui său, se mută la Viena
și studiază medicina și muzica la Conservatorul Prietenilor Muzicii. Invitat de
către Franz Pokorny, directorul teatrului din Josephstadt, își începe lunga și
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prodigioasa carieră componistică, pe parcursul căreia scrie 28 de operete și peste
200 de farse, vodeviluri, balete și alte lucrări scenice. Cele mai de seamă lucrări
ale sale (dintr-o totalitate de 37 lucrări scenice) sunt: Frumoasa Galathea (1865),
Fatinitza (1876) și Boccaccio (1879). Un alt compozitor vienez, contemporan cu
el și la fel de proli c a fost Carl Millöcker, care a creat peste 20 de operete, dintre
care cele mai de succes au fost Studentul cerșetor (Der Bettelstudent, 1882) și
Gasparone (1884). După o astfel de pregătire a „terenului” muzical, avea să intre
în istoria genului poate cel mai însemnat operetist, Johann Strauss junior.
Regele valsului, cum era numit încă din timpul vieții sale, făcea parte din
acea familie de muzicieni, compozitori și dirijori, care au avut un rol hotărâtor în
formarea stilului și a formei de viață culturală lejeră, și totodată de înaltă calitate,
ce caracteriza Viena de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX. Născut
în 1825 în familia unui vestit și îndrăgit compozitor și dirijor vienez, care a dorit
să-și îndrume ul către o profesie „mai serioasă”, tânărul Strauss și-a urmat
studiile muzicale în taină, iar în 1844, și-a întemeiat prima orchestră, intrând în
con ict cu tatăl său. După moartea acestuia în 1849, a unit cele două orchestre,
devenind astfel în scurt timp cel mai popular compozitor și dirijor din Viena. În
muzica sa, a promovat spiritul dansului popular austriac într-o formulare speci c
vieneză, îmbinând-o cu lejeritate veselă, și cu o orchestrație naturală, relativ
simplă, împrumutată din practica muzicală populară a vremii. A fost creatorul
așa numitei operete dansante, în care muzica de dans este elementul generativ al
întregii acțiuni. Creația sa de operetă nu a fost chiar atât de abundentă, ca a lui
Suppé sau a lui Millöcker, însă datorită abilității sale componistice, a melodicii
ieșite din comun, Johann Strauss junior a reușit să dea naștere unor vârfuri de
necontestat în istoria genului: Liliacul (Die Fledermaus, 1874), O noapte în Veneția
(Eine Nacht in Venedig, 1883) și Baronul țiganilor (Der Zigeunerbaron, 1885).
Liliacul este considerat până în ziua de astăzi ca ind cea mai reușită operetă a
tuturor timpurilor, iar Baronul țiganilor (o adaptare scenică după un roman al lui
Jókai Mór), până la apariția operetei maghiare a fost asimilat aproape ca o piesă
de interes național. Acest aspect dovedește faptul, că apropierea și contopirea
parțială dintre viața culturală vieneză și cea budapestană a fost un teren potrivit
pentru apariția unui șir lung de autori de operete de origine maghiară, care –
până la mijlocul secolului XX – au creat o mulțime de piese scenice muzicale
aparținând atât anturajului unguresc, cât și celui vienez. Putem a rma, că a
existat un adevărat cortegiu de autori de operetă maghiari, care au creat o listă
lungă de piese de teatru muzical. Chiar înaintea apariției celor mai mari talente
maghiare ale genului, pot amintite nu mai puțin de 11 nume de autori (potrivit
distinsului istoric al operetei maghiare, Németh Amadé, 1922 – 2001): Konti
József, Huber Károly, Verő György, Czobor Károly, Barna Izsó, Sztojanovits Jenő,
Hegyi Béla, Serly Lajos, Szabados Béla, Erkel Elek, Puks Ferenc. Ei au scris în total
peste treizeci de operete, care au avut mai mult sau mai puțin succes la contactul
cu publicul vremii, însă au creat un climat propice pentru apariția „greilor”, care
– prin operele lor – au cucerit atât „lumea bună” din Viena, cât și publicul din
lumea întreagă. Pe aceștia doar le enumerăm: Huszka Jenő, Lehár Ferenc, Kálmán
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Imre, Ábrahám Pál, deoarece piesele lor – create la cumpăna dintre secolele XIX
și XX – sunt arhicunoscute, apreciate și prezentate până în zilele noastre.7
Din punct de vedere al structurii, genul de operă și cel de operetă prezintă de
asemenea o serie întreagă de asemănări și deosebiri. Pentru a clari ca acest lucru,
luăm la rând elementele ce compun – de regulă – aceste genuri de teatru muzical.
În operele clasice se cântă totul, chiar și fragmentele de text cu caracter epic
sau dialog dramatic, aceste momente ind numite recitative, ce nu necesită prea
mult talent actoricesc, deoarece muzica determină modul de expresie. În cazul
operetelor, aceste texte sunt pur și simplu rostite, ca într-o piesă de teatru, într-o
manieră, care necesită și talent actoricesc.
Uverturile operelor sunt mai lungi, și conțin o compresie bine structurată a
ideilor muzicale, ce urmează a expuse pe parcursul piesei. În cazul operetelor,
uverturile sunt cu mult mai scurte, și au un rol de „avanpremieră” a șlagărelor, cu
care va delectat publicul.
Ariile din opere sunt părțile cele mai importante, prin care se realizează
de nirea caracterului eroilor principali, se exprimă zbuciumul su etesc și
dramatismul trăirilor prin care aceștia trec. În operete ariile pot avea funcție
asemănătoare, dar de cele mai multe ori, au un conținut axat aproape exclusiv
pe dragoste, și au un caracter cu mult mai senin, mai degajat, și marcat de un
dramatism mai puțin profund. Totuși, din punctul de vedere al tehnicii vocale,
ariile de operete pot la fel de di cile, ca cele din opere, iar soliștii au obligația
de a cânta în așa fel, încât textul să e ușor de înțeles de către public. Această din
urmă cerință este importantă, deoarece ariile de operete – pe lângă faptul că au
menirea de a deveni șlagăre fredonate de melomani – conțin adesea în text aluzii
directe și importante la situațiile con ictuale, din care se țese acțiunea.
Ansamblurile solistice din opere (duete, terțete, cvartete, cvintete, sextete)
sunt de obicei momente ce exprimă interacțiunea dramatică dintre personaje. În
afara duetelor de dragoste (unele dintre acestea având caracter profund dramatic),
ansamblurile exprimă situații con ictuale, iar țesutul muzical oglindește puternic
acest lucru (linii melodice contrastante, adesea într-o țesătură polifonică, texte
diferite ale personajelor, care adeseori contrastează din punct de vedere al
conținutului). În cazul ansamblurilor de soliști din operete însă situația este mult
diferită. Găsim și aici duete de dragoste, care de cele mai multe ori exprimă fără
echivoc atracția dintre părțile cuplului. Terțetele și ansamblurile mai numeroase
au de cele mai multe ori un conținut degajat, plin de umor, axat pe intenția de a
crea o atmosferă de divertisment, și adeseori sunt și dansate de către protagoniști.
Ansamblul coral din opere, de cele mai multe ori are un rol care amintește
de tradiția antică a dramaturgiei, și anume de a povesti într-o manieră obiectivă,
dar în concordanță cu tensiunea dramatică a momentelor acțiunii, ceea ce nu
poate vizualizat pe scenă sau relatat de către personaje. Începând cu perioada
romantică, ansamblul coral din opere semni că prezența și atitudinea poporului,
a comunității față de acțiunile eroilor, și a situațiilor, prin care acestea trec.
Aceste trăsături devin și mai evidente la autorii perioadei verismului, iar în epoca
modernismului, revin de multe ori funcțiile clasice ale ansamblului coral. În
cazul operetelor, părțile corale au un alt caracter și o altă funcționalitate. Singura
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asemănare cu părțile corale din opere este aceea, că în operete, ansamblul coral
reprezintă anturajul social, în care se petrece acțiunea. Dar rolul jucat de acest
ansamblu este mai mult de acompaniament, de creere sau accentuare a atmosferei
din diferite scene, iar membrii corului adeseori dansează pe muzica orchestrei și
pe propriul cânt.
Ansamblul de balet în opere apare ori cu scop tematic, pentru a
caracteriza diferite medii culturale sau sociale, ori ca un „rău necesar” în cazul
operelor create în perioade, în care – potrivit unei convenții culturale ale vremii
– numerele de balet serveau ca un fel de repaos în derularea dramei muzicale,
care permitea membrilor publicului să-și cultive relațiile sociale. Totuși, aceste
momente coreogra ce permiteau autorilor să-și etaleze abilitățile componistice,
realizând intermezzo-uri valoroase și atrăgătoare. În operete, baletul are funcții
asemănătoare, dar în primul rând are rolul de a mări fastul spectacolului, și de
a dărui spectatorilor momente de distracție. Ca o concluzie putem spune, că
asemănările dintre opere și operete sunt multe, iar diferențele nu țin de seriozitatea
sau de importanța genului, ci de intențiile cu care lucrările au fost create. Iar
interpretarea operetelor cere tot atâta talent și exigență profesională din partea
instrumentiștilor, soliștilor, coriștilor, dansatorilor, scenariștilor, costumierilor,
dirijorilor și regizorilor, cât este nevoie la punerea în scenă a unei opere.8
Dar să ne întoarcem un pic la dimensiunea istorică a operetei, și anume
la ultimele decenii ale secolului XIX, când în Anglia a apărut un tip aparte al
genului, în urma prezentării unor lucrări ale lui O enbach. Acesta se numea
comic opera, și maestrul lui a fost A. Sullivan ( e Mikado, 1885). Ulterior genul
s-a transformat în musical comedy prin lucrările lui Sidney Jones ( e Geisha,
1896), Lionel Monckton (Quacker Girl, 1910) și Ivor Novello (King’s Rhapsody,
1951). Același gen de piesă de teatru musical a apărut și în America, primul
exemplu elocvent ind Evangeline de Edward E. Rice (1874). Între timp, în teatrele
din New York rulau cu succes operetele lui A. Sullivan, reprezentând o provocare
pentru compozitorii autohtoni, ceea ce s-a concretizat în piesele lui J. Ph. Sousa
(El Capitan, 1896) și G. M. Cohan (Little Johnny Jones, 1904). Un impuls nou
pentru opereta americană au adus piesele lui Victor Herbert, care a urmat tradiţia
lui J. Strauss (Serenade, 1897 și Eileen, 1917). Pe lângă aceasta au contribuit la
dezvoltarea operetei americane și o serie de compozitori germani și austrieci, ca
Rudolf Frim (Rose Marie, 1924) și Sigmund Romberg ( e Desert Song, 1926).
De pe baza componistică creată de ei au pornit I. Berlin, J. Kern și G. Gershwin,
care au pus bazele musical-ului modern (denumire derivată din musical comedy
sau musical play), în care regăsim un amestec de melodicitate și armonii tipice
operetelor europene, și de ritmuri pregnante, împrumutate din lumea jazz-ului.
De la primii autori de musical, a urmat o linie de dezvoltare prodigioasă, ce a
culminat cu piesele lui L. Bernstein (West Side Story, 1957). După prima jumătate
a secolului trecut, musicalul american se apropie din ce în ce mai mult de stilul
muzicii rock, apărând astfel genul de rock-musical, al cărui cel mai recunoscut
autor este Andrew Lloyd Webber (Jesus Christ Superstar, 1971; Evita, 1976 și e
Phantom of the Opera, 1986).
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În perioada dintre cele două războaie mondiale, dar mai ales de la mijlocul
secolului XX, direcţia clasică a răspândirii curentelor cultural-artistice – care
pornea din Europa, și se răspândea pe alte meridiane ale globului – a luat o
întorsătură. Astfel, tendinţele de dezvoltare ale teatrului muzical generate de
puternica in uenţă a show-business-ul american au fost „importate” și în Europa,
apărând astfel primele piese de musical în Anglia, unde acest gen a primit trăsături
realistice (Lionel Bart: Oliver, 1960 și Maggie May, 1964; David Heneker: Half a
Sixpence, 1963 și Anthony Newler: e Roar of the Greasepaint, the Small of the
Crowd, 1965).9
În Franţa, musicalul a cunoscut o dezvoltare aparte, având un aspect mai
intim, axat pe caracterizarea unor personaje, și este combinat cu melodica
chansoanelor franceze. Relativ devreme, lumea musicalurilor franceze s-a
contopit cu cea a lmelor muzicale (Umbrelele din Cherbourg, 1964).
În Ungaria, încă de la sfârșitul anilor ’50 ai secolului XX, au apărut primele
musicaluri, ca o dovadă a tradiţiei puternice a genului de operetă și a unei
culturi dezvoltate pentru entertainment-ul de calitate. Autorii care și-au format
tehnica componistică în lumea operetelor – simţind su ul nou al dezvoltării
show-business-ului – au început să scrie piese muzicale moderne, care îmbinau
melodica șlagărelor maghiare cu dinamismul scenei muzicale americane.
Amintim pentru această etapă pe Ránki György (Cele trei nopţi ale dragostei,
1961) și Gyulai Gál János (Apă adâncă, 1962). De la începutul anilor ’70, în
crearea musicalurilor ungurești se implică și autorii de muzică rock, cum ar
Presser Gábor (Reportaj imaginar de la un festival pop american, 1973 – care a
fost mai mult o piesă de teatru cu intermezzo-uri muzicale) și cuplul de autori
Szörényi Levente – Bródy János (Ștefan, regele, 1983 – o reușită relativă, care de
fapt este un șir de melodii pop-rock cu iz unguresc, fără a integrate într-un
ţesut muzical cu adevărat legat organic). Între timp au apărut și continuă să apară
piese de musical care mai de care reușite, asigurând un repertoriu bogat pentru
teatrele din Budapesta și celelalte centre culturale din ţară. După 1990, pe lângă
piese reușite și bine structurate, a apărut și un nou gen de musical-rock (numite
„opere-rock”) cu o tematică speci c-naţională și istorică, piese prezentate cu mare
pompă cu ocazia sărbătorilor naţionale. Singura trăsătură valoroasă a acestor
lucrări este o vădită preocupare pentru combinarea în ţesutul auditiv a motivelor
și melodiilor muzicale ale tezaurului folcloric maghiar, în măsura în care acestea
pot compatibile cu ritmurile și cu speci cul muzicii rock. O excepţie pozitivă a
acestei categorii de piese a fost Báthory Erzsébet (2012) de Szomor György, Pejtsik
Péter și Miklós Tibor, care este prelucrarea unei legende sângeroase din istoria
Ardealului secolului XVI.
Având în vedere toate cele înșirate mai sus, putem a rma, că dezvoltarea
literaturii teatrului muzical – cu o întindere în timp de peste 400 de ani – a dat
naștere unui tezaur muzical nemărginit de bogat, unei mulţimi de piese, dintre
care o parte s-a scufundat în negura uitării. Totodată – în afara celor două genuri
principale, opera și opereta – s-au format mai multe forme scenice muzicale,
caracteristice diferitelor ţări, epoci și anturaje culturale. Un lucru însă este cert:
odată cu trecerea deceniilor și secolelor, lumea teatrului muzical s-a îmbogăţit
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necontenit cu capodopere, care – indiferent de anul creerii lor – au rămas și
rămân permanent în practica scenică muzicală.
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