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Giuseppe Verdi
(1813—1901)

G. Verdi, compozitor romantic italian, 
a fost o personalitate remarcabilă, un talent 
propriu marilor artişti. Creaţia sa oglindeşte 
din plin sentimentele ce frământau masele 
populare într-o epocă zdruncinată şi domi-
nată de ideea unităţii naţionale. Lumea in-
spiraţiei lui G. Verdi o constituie fie trecutul 
eroic, a cărui existenţă progresivă se apropie 
de contemporaneitate, fie realitatea socială. El este considerat unul din cei mai 
mari creatori de operă. Ne-a lăsat o moştenire imensă, care îşi păstrează şi 
astăzi, în mare parte, vitalitatea şi prospeţimea.

Giuseppe Verdi s-a bucurat de succes de timpuriu. Prima lui operă, Oberto, 
a fost bine primită la Milano în 1839, iar cea de-a treia, Nabucco, l-a făcut 
vestit în 1842. Treisprezece ani mai târziu, după ce au apărut operele Rigo‑
letto, Trubadurul şi Traviata, devine cel mai popular compozitor de operă 
din lume. Melodiile din operele sale erau interpretate de oamenii simpli ca 
melodii populare.

Verdi nu a pretins niciodată că este un muzician erudit. Chiar şi atunci 
când se afla în culmea gloriei, susţinea că este pragmatic. El spunea într-o 
scrisoare: „La mine în casă aproape că nu se face nici un fel de muzică. Nu mă 
duc niciodată la o bibliotecă muzicală, nici la editori ca să examinez vreo piesă. 
Mă informez cu privire la câteva dintre cele mai bune lucrări contemporane 
nu studiindu-le, ci ascultându-le ocazional la teatru… Repet, aşadar, că sunt 
cel din urmă erudit printre compozitorii trecuţi şi prezenţi“. În pofida acestor 
aprecieri proprii ale maestrului, Giuseppe Verdi s-a impus ca o remarcabilă 
personalitate muzicală din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
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Viaţa compozitorului

Copilăria şi adolescenţa. Născut în anul 1813, la 10 octombrie, într-o 
mică localitate — Roncole, lângă orăşelul Busseto, provincia Parma (Italia), 
Giuseppe Verdi a trăit o viaţă îndelungată, bogată în diverse evenimente şi 
realizări de creaţie.

Mama compozitorului a fost o simplă ţesătoare, iar tatăl — un modest 
hangiu. Copilul avea talent, dar nu era înzestrat cu geniu precum W. A. Mozart, 
spre exemplu. Dragostea pentru muzică a manifestat-o de timpuriu, ascultând 
pasionat cântecele trubadurilor1, astfel, melodiile populare cuceritndu-l pentru 
totdeauna.

La şapte ani, el a auzit pentru prima dată orga, care l-a impresionat enorm. 
Micul Verdi a început să înveţe a cânta la orgă cu Baistrocchi, organistul bisericii 
din Roncole. În curând talentatul copil va ajunge să-şi înlocuiască profesorul. 
Tatăl era încântat de talentul fiului său, drept care i-a cumpărat o spinetă2 
veche. La vârsta de zece ani este dus la Busseto, unde îşi continuă studiile. 
Aici ia lecţii de la Ferdinando Provesi, profesor de muzică, organist şi dirijor 
al orchestrei municipale. În timp ce frecventa şcoala de cultură generală, era 
nevoit să facă naveta în satul natal, unde duminica şi de sărbători cânta la orgă.

Ca să poată trăi, G. Verdi s-a angajat vânzător în magazinul unui negustor 
bogat şi om generos, Antonio Barezzi din Busseto, un mare meloman, în casa 
căruia aveau loc reuniuni muzicale la care participa şi G. Verdi. Barezzi l-a 
luat la el acasă şi a avut grijă ca băiatul să primească cea mai bună educaţie 
muzicală pe care o putea oferi oraşul Busseto. Verdi lucrează apoi ca organist 
local, dirijând şi orchestra. Astfel, G. Verdi face cunoştinţă cu lucrările marilor 
compozitori J. Haydn, G. Rossini ş.a. Primele creaţii scrise de G. Verdi sunt 
câteva marşuri pentru orchestra de fanfară, lucrări pentru cor, piese pentru 
pian, o uvertură.

La Milano. La vârsta de optsprezece ani, în 1831, G. Verdi este trimis de 
Barezzi, susţinut financiar şi de o societate de binefacere, la Milano, pentru 
a studia la Conservator. Indiferent ce speranţe şi-o fi făcut, acestea au fost 
imediat spulberate. Pregătirea muzicală pe care a făcut-o la Busseto nu a 
fost îndeajuns pentru a fi primit la Conservator. Cânta slab la pian, nu avea 
suficiente cunoştinţe teoretice.

1 Trubadur — poet şi cântareţ peregrin din evul mediu, care‑şi interpreta creaţiile, ce aveau, de 
obicei un conţinut de dragoste, acompaniindu‑se la chitară, lăută.

2 Spinetă — vechi instrument muzical cu clape şi coarde, asemănător clavecinului.
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Verdi rămâne la Milano ca să studieze în particular arta muzicală. Aici 
ia lecţii cu maestrul Vincenzzo Lavigna, şeful orchestrei de La Scala şi un 
compozitor de mâna a doua. Totuşi, ca pedagog acesta s-a dovedit a fi exce-
lent. Prin intermediul lui, G. Verdi face cunoştinţă cu arta marilor maeştri 
italieni şi germani. El progresează uimitor de repede, însuşind armonia, con-
trapunctul, continuă să compună pentru prietenii săi din Busseto romanţe, 
nocturne, capricii pentru pian, marşuri ş.a., pe care aceştia le primeau cu 
mare entuziasm.

Un rol important în soarta muzicală a lui G. Verdi l-a avut debutul în-
tâmplător în calitate de dirijor. Aflându-se în sala teatrului când aveau loc 
repetiţiile oratoriului Creaţiunea de J. Haydn, el este rugat să-l înlocuiască 
pe dirijorul care lipsea. Repetiţia a fost atât de reuşită, că G. Verdi a fost lăsat 
să dirijeze şi în concert. Evoluarea lui Verdi a avut un mare succes, imediat 
i-au fost comandate o cantată şi o operă cu titlul Oberto, contele Bonifacio.

Întoarcerea la Busseto. După încheierea perioadei de pregătire la Milano, 
timp în care devenise un muzician cu experienţă, obţinând succese în cercu-
rile muzicale, Verdi se întoarce în 1834 la Busseto. Aici este numit director al 
Societăţii filarmonice. Ar fi trebuit să ocupe şi postul de organist al catedralei, 
însă cercurile clericale au fost împotrivă, invocând pretextul că G. Verdi, în 
timpul studiilor s-a abătut de la drumul muzicii religioase, alunecând pe panta 
libertăţilor muzicii laice. În pofida acestor speculaţii, G. Verdi munceşte mult. 
Lucrează la prima sa operă   Oberto, dirijează concerte în cadrul Societăţii 
filarmonice, se ocupă cu cântăreţii. În 1836 se căsătoreşte cu fiica lui Barezzi, 
Margherita, iar peste doi ani se stabileşte definitiv la Milano.

Milano. Primele opere. De opera Oberto a fost interesat Bartolomeo 
Merelli, impresarul de la Scala din Milano. Merelli şi-a asumat riscul de a 
monta opera unui compozitor necunoscut şi a fost răsplătit pentru aceasta. În 
1839 a avut loc premiera operei lui G. Verdi Oberto, care s-a bucurat de succes. 
Merelli i-a oferit lui Verdi un contract pentru a compune alte trei opere la un 
interval de opt luni una de alta.

Lucrarea O zi rege este prima operă a lui Verdi scrisă la comandă. Ea este 
o operă comică, pe care Verdi a fost nevoit s-o compună după ce îşi pierduse 
soţia şi cei doi copii. Nu e de mirare că opera nu a avut succes. Acest eşec nu 
numai că l-a marcat puternic pe Verdi, dar aproape că era să pună capăt cari-
erei sale. Se gândea la modul serios să renunţe la compoziţie. Însă impresarul 
Merelli nu şi-a pierdut încrederea în tânărul compozitor. I-a înmânat lui Verdi 
un libret pentru operă. Verdi s-a apucat de lucru fără prea mare entuziasm. 
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Apoi ideile au început să-i vină una după alta şi opera a fost terminată în 
trei luni. Această operă este Nabuccodonosor, prescurtat Nabucco, o operă 
istorico-dramatică, pe subiect antic. Premiera a avut loc în 1842, la teatrul 
La Scala, fiind un mare succes. Corul Du‑te, gândule, care exprima dorul de 
patrie al evreilor exilaţi, a fost identificat de ascultătorii italieni cu propria lor 
năzuinţă de libertate. Melodia acestui cor a început să fie cântată curând în 
toată Italia, transformându-se într-un imn al rezistenţei.

După opera Nabucco, Verdi a scris alte două opere de mare succes, Lombarzii 
în 1843 şi Ernani în 1844, care tratează, de asemenea, subiecte istorico-dra-
matice. Opera Ernani l-a făcut cunoscut şi în afara Italiei. La Paris, opera a 
fost montată la Teatrul Italienilor şi Verdi s-a aflat acolo pentru a supraveghea 
pregătirile. Fiind acum în situaţia de a cere sume mari pentru lucrările sale, 
Verdi nu a ezitat să facă acest lucru. Era un autentic om de afaceri, decis să 
obţină maximum profit. După opera Ernani au urmat câteva opere mai puţin 
reuşite, apoi în 1847, a scris opera Macbeth, care a avut un succes enorm.

Operele maturităţii. Macbeth a fost urmată de o serie de opere care, cu 
excepţia operei Luisa Miller (1849), nu s-au menţinut în repertoriul activ al 
teatrelor. În anii 1851—1853 au apărut primele opere ale maturităţii sale cre-
atoare — Rigoletto (1851), Trubadurul şi Traviata (ambele în 1853). Acestea au 
făcut din G. Verdi un celebru compozitor de operă. Publicul nu se mai sătura 
să le asculte. Cântăreţii erau la fel de entuziasmaţi ca şi publicul. În aceste 
trei opere, G. Verdi îşi propune obiective noi, punând accentul pe redarea 
sentimentelor oamenilor care suferă şi pier în conflictul dintre ei şi societate. 
Tragedia inegalităţii sociale, a moravurilor constituie conţinutul numeroaselor 
opere scrise după anul 1850.

În timp ce publicul se dădea în vânt după operele lui Verdi, iar cântăreţii 
îşi disputau onoarea de a i le interpreta, conservatorii şi unii critici erau cât 
se poate de nemulţumiţi. Se obişnuiseră cu vechile convenţii, iar mişcarea 
dramatică energică din operele lui Verdi îi făcea să se simtă stingheriţi. În 
locul personajelor mitologice şi istorice apăruseră oameni simpli — măscărici, 
ţigani, curtezane. În 1855, La New York, doi domni au încercat chiar să îm-
piedice prezentarea operei Rigoletto, argumentând că imaginea măscăriciului 
cocoşat din operă ar deranja bunul gust al doamnelor din înalta societate. 
Aceste incidente însă nu l-au deranjat pe G. Verdi.

În 1851 el şi-a cumpărat în apropiere de Busseto o casă, pe care a numit-o 
Villa Sant Agata, iar în 1859 s-a căsătorit cu Giuseppina Strepponi, o cunoscută 
cântăreaţă, soprano. A fost o căsnicie fericită, deşi n-au avut copii. Pentru 
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a compensa lipsa acestora, ei s-au înconjurat de animale şi păsări — pisici, 
câini, papagali, păuni, ş.a.

După operele Rigoletto, Traviata şi Trubadurul, lucrările lui G. Verdi au 
devenit mai ample, mai bogate în sunet, mai ambiţioase. În 1855, el a scris 
opera Vecerniile siciliene, montată la Paris, apoi opera Simone Boccanegra, 
compusă pentru Veneţia în 1857, care nu prea a avut succes. În anul 1859 a 
scris opera Bal mascat, a cărei premieră a avut loc la Roma. Este o operă ce 
depăşea toate celelalte lucrări ale lui G. Verdi prin profunzimea lirismului. 
A urmat apoi opera Forţa destinului, scrisă pentru Petersburg în 1862 şi care 
s-a dovedit a fi una dintre cele mai populare opere ale lui G. Verdi. La opera 
Don Carlos, montată la Paris în 1867, compozitorul a lucrat câţiva ani. Ea nu 
a fost niciodată una dintre operele lui cele mai populare, abia după cel de al 
Doilea Război Mondial a început să figureze în repertorii cu un anumit grad 
de regularitate. Dar şi această lucrare a sa reprezintă o capodoperă.

Ultimele creaţii. În 1871, G. Verdi compune opera Aida, realizată pentru 
noua clădire a operei din Cairo. Este una dintre cele mai populare opere ale 
lui G. Verdi. Compozitorului rus M. Musorgski i-a plăcut atât de mult această 
operă, că avea numai cuvinte de laudă la adresa autorului ei: „Verdi merge 
înainte pe o scară uriaşă; acest inovator nu se simte deloc intimidat. Aida lui 
depăşeşte orice, chiar şi pe el însuşi. I-a făcut knockout pe Mendelssohn şi 
Wagner“.

Următoarea creaţie importantă a lui G. Verdi este celebrul Requiem, scris 
în 1874 în amintirea poetului şi romancierului Alessandro Manzoni. După 
moartea lui Manzoni, care a survenit în mai 1873, Verdi a hotărât să compună 
o Misă Requiem, care să fie cântată la Milano, acolo unde era înmormântat 
Manzoni, la prima comemorare a morţii lui. Acest Requiem lung este plin de 
patimă: o lucrare colosală, un sunet glorios.

După Requiem au trecut aproape paisprezece ani până la următoarea lu-
crare importantă a lui G. Verdi. El a petrecut un timp vizitând Viena, Parisul 
şi Londra, supraveghind montarea operelor sale, apoi s-a întors la Sant Agata, 
unde a dus o viaţă retrasă. Putea fi pe deplin satisfăcut: Italia era de acum 
unită. Verdi sperase întotdeauna să vadă Italia eliberată şi acum era fericit. 
Câţiva ani a fost chiar membru al parlamentului din partea oraşului Busseto. 
Curând însă politica a început să-l plictisească.

Un rol important în activitatea ulterioară de creaţie a lui Verdi a avut-o 
literatul şi compozitorul A. Boito. El i-a furnizat lui Verdi libretele pentru 
ultimele opere, Otello şi Falstaff. Premiera operei Otello a avut loc la Scala 
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din Milano, în 1887. Compozitorul, în vârstă de şaptezeci şi trei de ani, a 
cules aplauze împreună cu libretistul său. În Otello, cea mai măreaţă dintre 
operele sale tragice, Verdi a condensat experienţa acumulată pe parcursul 
întregii sale vieţi. Această operă este succesiunea logică a ceea ce a realizat 
compozitorul începând de la opera Nabucco, continuând cu Traviata, Don 
Carlos şi Aida.

Ultima operă a lui G. Verdi, Falstaff, reprezintă un element nou. Este 
un fel de poznă, un capriciu al vârstei. Nimeni nu se mai aştepta ca Verdi să 
compună încă o operă. Şi chiar dacă cineva s-ar fi gândit că va mai compune 
una, cine ar fi crezut că aceasta avea să fie o comedie? Premiera mondială 
a avut loc în 1893, la Scala din Milano. A fost, evident, un mare succes. G. 
Verdi ajunsese să fie atât de respectat încât orice operă a sa stârnea entuzi-
asmul publicului.

Deşi opera Falstaff a încheiat ciclul de opere, Verdi nu abandonase scrisul. 
A mai compus un Te Deum1 şi a terminat patru piese religioase, publicate cu 
titlul Patru piese sacre. Boito şi alţii îl îndemnau să mai scrie o operă, însă 
Giuseppina îi alunga pe toţi: „Verdi este prea bătrân, prea obosit“. Aşa simţea şi 
Giuseppina, care a murit în anul 1897. Când a primit vestea, G. Verdi a rămas 
în picioare, mut, refuzând să se aşeze. Ultimii ani i-a petrecut mai mult la Sant 
Agata, ducându-se din când în când la Milano să se întâlnească cu prietenii. 
Acolo a înfiinţat un azil pentru artişti bătrâni. Moartea l-a surprins la Mila-
no. A avut un atac cerebral, a rămas inconştient o săptămână şi a murit la 27 
ianuarie 1901 la vila din Sant Agata. Câteva luni mai târziu, Boito scria unui 
prieten, descriind ultimele ore ale lui Verdi: „Sărmanul Maestru, cât de viteaz 
şi de chipeş a fost până în ultimele clipe! Nu contează; bătrâna secerătoare a 
plecat cu coasa ciuntită bine… Acum totul s-a terminat. Doarme ca un rege 
(...), sub o lespede de bronz care îl acoperă în întregime“.

1 Te Deum — din limba latină — Ţie, Dumnezeule. Imn catolic din sec.IV. Mai târziu — 
creaţie solemnă pe text religios pentru solişti, cor şi orchestră.

1.	 Numeşte	perioada	istorică	în	care	a	activat	G.	Verdi.
2.		Relatează	despre	copilăria	şi	adolescenţa	compozitorului.
3.		Ce	a	reprezentat	perioada	de	la	Milano	pentru	afirmarea	lui	

G.Verdi	ca	muzician?
4.		Numeşte	genul	reprezentativ	pentru	creaţia	lui	G.	Verdi.
5.		Povesteşte	despre	ultimii	ani	de	viaţă	ai	compozitorului.

Răspunde
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Opera	Aida

Forţa şi vitalitatea creaţiei lui Giuseppe Verdi constă în conţinutul de 
idei, în claritatea şi accesibilitatea muzicii. El a scris 32 de opere. A lucrat 
asupra acestui gen de muzică toată viaţa, perfecţionându-l şi îmbogăţindu-l 
cu noi mijloace de expresie şi noi teme. Printre cele mai populare opere ale 
compozitorului sunt Rigoletto, Traviata, Aida, Trubadurul, Bal mascat, Forţa 
destinului, Otello.

Operele din ultima perioadă de creaţie, 1870—1901, constituie apogeul 
stilului de operă verdian şi este reprezentat prin operele Aida, Otello şi Falstaff. 
Limbajul muzical al acestei perioade se distinge prin cizelarea, profunzimea şi 
perfecţiunea liniei melodice. Realizarea artistică a caracterelor este mai adâncă 
şi de o pătrunzătoare analiză psihologică. Orchestra câştigă în expresivitate. 
Ansamblurile mari, scenele de masă, strălucirea procesiunilor nu mai au un 
simplu rol decorativ cum era în genul de grand opera, ci sunt subordonate 
acţiunii dramatice, situaţiilor în continuă desfăşurare. Aceste particularităţi 
sunt caracteristice operei Aida, a cărei muzică îşi păstrează şi astăzi valoarea 
artistică.

Opera Aida a fost scrisă la comanda guvernului egiptean, pe un subiect 
propus de egiptologul Mariette-Bey şi destinată marilor serbări organizate cu 
ocazia inaugurării canalului de Suez. Libretul, scris de Camille du Locle şi 
prelucrat de Ghislanzoni, se bazează pe un subiect din Egiptul antic. Premiera 
a avut loc la sfârşitul anului 1871 la Cairo.

Radames, şeful pazei de la curte, este numit conducătorul armatei egiptene în 
lupta cu etiopienii. Radames o iubeşte pe Aida, fiica regelui etiopian, care se află 
în robie la Amneris — fiica faraonului egiptean, care, la rândul ei, îl iubeste pe 
Radames. Acesta obţine o victorie strălucită asupra etiopienilor şi se întoace 
trumfător, aducând cu sine prizonieri, printre care şi tatăl Aidei, regele Etiopiei — 
Amonasro. Mizând pe dragostea Aidei şi a lui Radames, Amonasro o convinge 
pe Aida să afle de la Radames drumul liber de egipteni pe unde etiopienii pot 
să treacă. La început Aida se împotriveşte, însă devotamentul faţă de patrie o 
face să fie de acord. Întâlnindu‑se cu Radames noaptea pe malul Nilului, Aida 
află de la el toată informaţia, convingându‑l să fugă cu ea. Amonasro ascul‑
tând discuţia, intervine, promiţându‑i lui Radames fericire în Etiopia. Radames, 
conştientizând trădarea pe care a făcut‑o, se predă preoţilor egipteni pentru a 
fi judecat. Amneris îi imploră pe preoţi să‑l ierte pe Radames, însă aceştia sunt 
de neclintit, condamnându‑l pe Radames pentru trădare să fie îngropat de viu. 
În subterana întunecată, unde este întemniţat Radames, pătrunde Aida ca să 
moară împreună cu iubitul său.
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Verdi tratează acest subiect nu ca pe un document arheologic, ci ca pe un 
moment istoric viu, în care eroii sunt priviţi ca oameni reali, care acţionează 
aşa cum ar fi acţionat contemporanii săi.

G. Verdi n-a cunoscut Egiptul şi nici n-a utilizat melodii sau instrumente 
egiptene şi totuşi, prin intuiţia geniului său, prin câteva ritmuri particulare, 
prin combinaţii de instrumente, game alterate, creează peisaje dintre cele mai 
poetice, care transferă ascultătorul într-o atmosferă orientală.

În opera Aida, G. Verdi subordonează melodia, declamaţia, orchestraţia 
cerinţelor dramei. Mai mult chiar, timbrul instrumentelor sunt folosite cu o 
mare forţă expresivă pentru a zugrăvi o situaţie, un personaj sau un sentiment. 
Imaginea Aidei este asociată cu timbrul instrumentelor de suflat din lemn. 
Visul şi gândurile Aidei la patria sa sunt exprimate prin timbrul flautelor. 
Imaginea lui Radames este însoţită de fanfare eroice. Caracteristica preoţilor 
este redată prin timbruri sobre — trombon, fagot, contrabas.

Opera Aida conţine patru acte şi introducere. În introducere sunt expuse 
caracteristicile celor două părţi aflate în conflict: imaginea luminoasă şi curată 
a Aidei, dragostea ei sinceră pentru Radames şi imaginea sumbră, despotică a 
preoţilor. Fiecare din aceste imagini este prezentată prin leitmotive1 expresive. 
Prin contrapunerea lor, în introducere se realizează expoziţia conflictului. 
Primul leitmotiv cu care se deschide introducerea o caracterizează pe Aida, 
dragostea ei pentru Radames:

1 Leitmotiv — din limba germană — motiv conducător. Termen inventat de Hans von Wol‑
zogen, prieten al compozitorului Richard Wagner (compozitor german din sec XIX, contem‑
poranul lui G. Verdi), pentru a desemna un motiv, o scurtă figură melodică, ritmică sau ar‑
monică ce caracterizează o idee, o situaţie, un obiect, un personaj etc. şi se repetă pe parcursul 
creaţiei, în funcţie de dramaturgia muzicală.
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Al doilea leitmotiv din introducere este caracteristica preoţilor, duri şi 
nemiloşi:

Se încheie introducerea prin afirmarea forţelor luminoase, interpretându-se 
leimotivul dragostei Aidei.

Actul întâi. Preotul cel mai mare, Ramfis, îi comunică lui Radames hotă-
rârea zeilor ca el să fie conducătorul armatelor egiptene în lupta cu etiopienii. 
Radames este bucuros, visând la glorie militară. Astfel, recitativul său este 
însoţit de intonaţii de fanfară. Apoi, în romanţa ce urmează, el cântă despre 
dragostea sa pentru Aida:

În orchestră apare o nouă temă foarte expresivă. Este leitmotivul lui 
Amneris. Ea încearcă să afle de ce este atât de fericit Radames. Chiar dacă el 
motivează prin faptul că a primit postul de conducător, Amneris este convinsă 
că Radames este îndrăgostit de Aida — acesta este adevăratul motiv. Ea este 
măcinată de gelozie. Cromatismele, tempoul rapid, ritmul ce pulsează energic 
transmit această stare:
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Leitmotivul dragostei Aidei în orchestră anunţă apariţia eroinei. Urmea-
ză Trio Aida, Amneris şi Radames, în care un rol important în dramaturgia 
muzicală îl are leitmotivul lui Amneris, ce se dezvoltă intens. Se aud fanfarele. 
Radames este petrecut la luptă. Toţi îi urează victorie, Aida la fel. Însă în su-
fletul ei se duce o luptă sfâşietoare, pe de o parte dragostea pentru Radames, 
pe de altă parte, durerea pentru suferinţa tatălui şi poporului său în caz de 
victorie şi invers, frica pentru Radames, dacă va fi învins. Ea îi iubeste pe 
ambii — Radames şi tatăl ei, însă ei sunt duşmani. Aida îi imploră pe zei să-i 
dea forţe ca să poată îndura necazul şi durerea:
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Urmează apoi scene în templul preoţilor, care execută ritualuri pentru 
victoria lui Radames.

Actul doi. În centrul acestui act se află o scenă mare Amneris — Aida. Am-
neris se preface blândă şi înţelegătoare, pentru a afla adevărul de la Aida despre 
dragostea acesteia pentru Radames. Amneris o minte pe Aida precum că Radames 
a fost omorât în luptă. Aida este disperată şi îngrozită. Încă puţin şi Amneris va 
afla adevărul. Ea recunoaşte că a glumit şi că Radames este viu. Atunci bucuria 
Aidei nu are margini. Amneris, furioasă, îi spune Aidei că şi ea îl iubeste pe Ra-
dames, astfel încât ele sunt rivale. Însă ea, Amneris, este fiica faraonului! Pentru 
un moment Aida a vrut să exclame că şi ea este fiică de rege, însă şi-a amintit 
că este sclavă şi a căzut la picioarele lui Amneris, cerându-i îndurare. Melodia 
tristă din pardida Aidei contrastează cu frazele pline de furie ale lui Amneris:
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Această scenă, prin dramatismul ei, prin fineţe psihologică şi realism, 
este una dintre cele mai reuşite din operă.

Se aud fanfare şi melodie de marş, care anunţă întoarcerea armatelor lui 
Radames. Finalul actului doi este o scenă grandioasă de masă. Poporul îi întâm-
pină pe învingători. Aida şi prizonierii etiopieni cer îndurare. Radames îi susţine. 
În cinstea victoriei strălucite, faraonul Egiptului hotărăşte să le îndeplinească 
dorinţa, iar Aida va pleca cu tatăl ei, care, la fel, se află printre prizonieri.

Această scenă grandioasă conţine diverse marşuri. Unul dintre ele, foarte 
popular, caracterizează armatele egiptene triumfătoare:

Actul trei. Introducerea instrumentală este un peisaj muzical poetic deo-
sebit. Prin mijloace simple, G. Verdi transmite atmosfera feerică a unei nopţi 
sudice, malul Nilului, sunetul liniştit al apei, lună clară, palmieri:


