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Adnotare 

Lucrarea metodică Francis Poulenc Monoopera Vocea umană este concepută ca un suport pentru 

cursul Istoria muzicii universale, prevăzut pentru anul IV de studii la specialitățile Interpretatare 

instrumentală, Canto, Dirijat, Mzicologie și Compoziție, pentru a le oferi studenților un material didactic 

suplimentar la tema data. În lucrare este reflectată situația în muzica franceză a secolului XX, principalele 

curente și direcții de dezvoltare. 

În primul compartiment autoarea prezintă sumarul activității artistice a lui Francis Poulenc: stilul 

și importanța creației compozitorului în contextul muzicii universale și a celei franceze, moștenirea 

artistică, periodizarea creației. 

În cel de-al doilea capitol este analizată monoopera Vocea umană - cea mai reprezentativă și 

ultima lucrare de amploare a compozitorului. Pe parcursul studiului sunt abordate următoarele subiecte: 

istoria creării, dificultățile realizării dramei muzicale, dramaturgia, partida vocală, partida orchestrei. 

Lucrarea poate fi recomandată studenților, masteranzilor și doctoranzilor AMTAP, cadrelor 

didactice. 

Cuvinte-cheie: Francis Poulenc, Grupul celor șase, compozitor, muzica franceză, secolul XX, 

neoromantism, leitmotiv, monooperă, Vocea umană, Jean Cocteau. 

 

 

Annotation 

The metodical work Monoopera Human Voice în the context of Francis Poulenc's creation is 

conceived as a support for the course Universal Music History provided for the 4th year students 

majoring in Instrumental Performance, Singing, Choir Conducting, Musicology and Composition. It is 

meant to offer the students supplementary didactic material on the given theme. The work reflects the 

situation in the French music of the 20th century, the main trends and directions of development. 

In the first compartment the author presents a summary of Francis Poulenc's artistic activity: the 

style and importance of the composer's creation in the context of universal and French music, the artistic 

heritage and the periodisation of the creation. 

In the second part there is an analysis of the monoopera Human Voice – the composer's most 

representative work of vast proportions. While carrying out the research the author considered the 

following subjects: the history of its creation, the difficulties of realizing the musical drama, dramaturgy, 

the vocal part and the orchestra part.  

The work can be recommended to the students, master and doctoral students, and a teaching staff 

of the Academy of Music, Theatre and Fine Arts. 

Keywords: Francis Poulenc, the group of the six, composer, French music, the 20th century, 

neoromantism, leitmotif, monoopera, Human Voice, Jean Cocteau. 
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Preliminarii 

Cultura muzicală franceză în secolul XX prezintă un tablou multicolor. 

În perioada interbelică putem evidenția două căi generale de dezvoltare a muzicii 

franceze: 

Prima ar putea fi numită convențional tradiționalistă fiind reprezentată de compozitori care au 

activat în albia clasicismului, romantismului și impresionismului. Dintre aceștia fac parte: 

Vincent d'Indy, Gabriel Fauré, Florent Schmitt, Maurice Ravel, Albert Roussel ș.a. 

A doua este reprezentată de creatorii care s-au pronunțat radical contra romantismului și 

impresionismului din care motiv ar putea fi apreciată ca avangardistă. Aici îi vom numi pe Erik 

Satie, Igor Stravinski
1
, iar printre artiștii nemuzicieni, care au influențat mai mulți compozitori 

din Franța se numără dramaturgul Jean Cocteau.   

Pe acest fundal în anul 1919 a avut loc un concert din creațiile a șase tineri compozitori 

francezi, pe care  Henri Collet
2
 i-a numit Grupul celor șase: Louis Durey, Darius Milhaud, 

Arthur Honegger, Georges Auric, Francis Poulenc, Germaine Tailleferre. Compozitorii Grupului 

celor şase promovau așa tendinţele noi în muzică, ca simplitatea, laconismul; se pronunţau 

împotriva esteticii wagneriene, dar și a impresionismului şi atonalismului lui A. Schönberg.  

Deşi aveau principii estetice comune, membrii grupului optau pentru independenţa şi păstrarea 

individualităţii creatoare. 

La sfârșitul anilor '30 începe activitatea componistică a lui Olivier Messiaen, care a 

devenit un adevărat patriarh al muzicii franceze după cel de-al Doilea Război Mondial, creația 

căruia a însemnat o întreagă epocă în contextul artei muzicale a sec. XX și a influențat puternic 

multe personalități artistice din diferite țări. 

În a doua jumătate a secolului XX în muzica franceză se evidențiază activitatea a trei 

mari avangardiști: Pierre Boulez, Jannis Xenakis și Pierre Schaeffer fiecare dintre ei 

manifestându-se foarte pregnant și într-o manieră absolut diferită. 

Dacă a doua jumătate a secolului XX a fost marcată de activitatea inedită a lui 

O. Messiaen și direcțiile creatoare unice ale celor trei avangardiști (P. Boulez, J. Xenakis, 

P. Schaeffer), atunci pentru prima jumătate a secolului, drept emblemă a noutății, prospețimii și 

evoluției artistice a fost activitatea membrilor Grupului celor șase. În timp s-au afirmat cu 

adevărat doar trei compozitori: F. Poulenc, A. Honegger și D. Milhaud, valoarea creației 

celorlalți membri ai grupului nu a depășit cu mult pragul primei jumătăți a secolului trecut.  Dacă 

                                                           
1
 Perioada ”pariziană” în creația lui I.Stravinski cuprinde anii 1920-1939 

2
 Henri Collet – dramaturg, compozitor și critic muzical francez 
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creația lui A. Honegger și D. Milhaud s-a axat mai mult pe un traseu apropiat direcțiilor 

moderniste, pe F.Poulenc îl caracterizează faptul că muzica lui s-a desfășurat într-o albie unică: 

ea se situează undeva între tendințele noi apărute și alura, plăcut condimentată, a secolului 

precedent. ”Francis Poulenc este muzica însăși – scria despre el în 1924 Darius Milhaud, - eu nu 

cunosc o altă muzică, care ar acționa la fel de firesc, ar fi tot atât de simplu expusă și ar fi atins 

scopul cu aceeași exactitate”  [4, 187]. Arthur Honegger scria despre F. Poulenc: ”Admir 

muzicianul și omul, care crează o muzică de o naturalețe deosebită, o muzică care să te facă unic 

printre mulți. În vârtejul sistemurilor novatoare, a dogmelor impuse de mai marii lumii, tu rămâi 

tu însuți - dovadă a bărbăției, demnă de respect” [17]. 

Muzica lui F. Poulenc se bucură de o popularitate extraordinară, constatarea fiind valabilă 

pentru cea mai mare parte a creației compozitorului. Lucrarea care l-a consacrat cu adevărat - 

monoopera Vocea umană – a adus o contribuție valoroasă în dezvoltarea teatrului muzical al 

secolului trecut, capodopera fiind des interpretată pe scenele din întreaga lume. Totodată 

fragmente din capodopera lui F.Poulenc sunt interpretate de studenții specialității Canto 

academic (la disciplina Clasa de operă), de studenții specialității Pian (la disciplina Măiestrie de 

concert), lucrarea fiind inclusă în curriculum la disciplina Istoria muzicii universale la Academia 

de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Respectiv, prin elaborarea de față vom încerca să contribuim 

la completarea materialului metodico-didactic la tema dată cu un studiu minuțios în limba 

româna.  

Drept bază metodologică ne-au servit, în special, monografia Francis Poulenc de 

I.Medvedeva, reducția pentru pian și voce a monooperei Vocea umană și studiile ce vizează 

muzica franceză a secolului XX [2], [3], [4], [5]. 
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Francis Poulenc – sumarul activității artistice 

Francis Poulenc (1899-1963) a fost un compozitor, pianist și critic muzical francez, unul 

din cei mai renumiți reprezentanți ai Grupului celor șase. 

Puțini dintre compozitorii secolului XX au avut parte de o biografie artistică atât de 

fericită, ca F. Poulenc. Practic fiecare creație nouă era interpretată cu succes, bucurându-se de 

admirația publicului, dar și de interesul interpreților; autorul nu era nevoit să implore nici editorii 

pretențioși.  

Stilul și importanța creației lui F.Poulenc 

Importanța lui F.Poulenc la nivel universal. Ca și la majoritatea compozitorilor secolului 

XX, în creația lui Poulenc pot fi observate direcții și orientări diverse, însă spre deosebire de 

mulți, stilul lui Poulenc este extrem de individual, ușor de recunoscut, pregnant, irepetabil. 

Limbajul său musical este determinat de turații intonative și armonice specifice, de o 

cantabilitate deosebită, cu nuanțe nostalgice. 

Așa-dar, în prima jumătate a secolului XX, pe un pronunțat fundal avangardist , în epoca 

schimbărilor radicale în domeniul sistemului tonal, al esteticii muzicale, creația lui Poulenc apare 

ca una inedită: compozitorul poate fi considerat un reprezentant proeminent al 

neoromantismului, atât la nivelul artei muzicale franceze, cât și la cel universal.  

Importanța lui F. Poulenc în contextul muzicii franceze a secolului XX. Poulenc este unul 

dintre cei mai renumiți reprezentanți ai Grupului celor șase, alături de așa compozitori marcanți 

ai veacului trecut, ca A. Honegger și D. Milhaud. Spre deosebire de Honegger, însă, la care 

predomină idei urbaniste, imagini ale fascismului și agresiunii, disonanțe destul de stridente; spre 

deosebire de Milhaud, la care prevalează genuri și intonații preluate din cotidian, în creația lui 

Poulenc a renăscut și a primit o viață nouă cercul de imagini caracteristice pentru romantici – 

cantilena, armonia densă, iar în domeniul dramaturgiei – coliziunile sufletești ale omului cu idea 

sacrificării în prim plan. 

Influențe stilistice 

Marile figuri ale artei muzicale, care l-au influențat și l-au inspirat pe Poulenc reprezintă 

următoarele direcții: romantismul francez, impresionismul, muzica rusă a secolelor XIX-XX. O 

importanță majoră în constituirea personalității artistice a lui Poulenc a avut creația 

compozitorului francez din perioada romantismului Emmanuel Chabrier. De la mentorii săi 

spirituali Debussy, Ravel, Musorgski, Prokofiev și Stravinski Poulenc a preluat tendința spre 

expunerea logică a gândului, transmiterea clară a cuvântului în muzică, interesul față de o 

reprezentare scenică pregnantă și captivantă. 
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Moștenirea artistică 

Moștenirea artistică a compozitorului cuprinde circa 200 lucrări: trei opere, două balete, 

cinci cantate, mai multe cicluri vocale, numeroase lieduri și romanțe, un mare număr de lucrări 

cameral-instrumentale, printre care un loc aparte ocupă muzica pentru pian. Posedând o tehnică 

strălucită a scriiturii orchestrale, opusurile simfonice de proporții, totuși, nu și-au găsit 

reflectarea în muzica compozitorului. Prin urmare, principalele genuri ale creației sunt: teatrul 

muzical, muzica vocală (atât genurile ample, cât și cele camerale), genurile cameral-

instrumentale. 

Periodizarea creației 

F.Poulenc s-a născut într-o familie de cunoscuți industriași francezi. Părinții îl pregăteatu 

pentru cariera unui om de afaceri și, respectiv, s-au opus deciziei lui Francis de a intra la 

Conservator. Fiind în mare măsură autodidact, Poulenc studia cu pianistul Ricardo Viñes și 

compozitorul Charles Koechlin. În curând Poulenc face cunoștință cu compozitorul francez Erik 

Satie și devine membru al grupului, format din câțiva tineri compozitori, cunoscut sub denumirea 

Grupul celor șase (Les Six).  

În biografia artistică a lui F.Poulenc distingem câteva perioade. 

I. Formarea personalității – anii '10-20 

Aici observăm două tipuri de influențe: 

1. Jazz-ul și muzica cafenelelor pariziene 

În această perioadă compozitorul era pasionat de tendințele în vogă ale timpului. În 

muzică abordează soluții excentrice, este captivat de estetica music hall-ului, de ideile urbaniste. 

Fiind și simțindu-se parizian până în măduva oaselor, Poulenc ”absoarbe” intonațiile muzicii 

orășenești: Rapsodia neagra  (Rapsodie nègre, 1917) pentru pian, flaut, clarinet, cvartet de 

coarde și voce; baletul Căprițele sau Drăguțele (Les Biches, 1924)
3
. 

2. Romantismul francez și creația lui E. Chabrier 

În muzica lui Chabrier se îmbină romantismul și neobarocul. 

Aceleași calități le distingem și în lucrările lui Poulenc din această perioadă:  

Concertul rustic (Le Concert champêtre, 1927-1928)  pentru clavecin și orchestră, 

Serenada matinală (Pastourelle,1929) – concert-balet pentru pian și 18 instrumente.  

II. anii '30 - începutul anilor '40 

                                                           
3

  
Scris în  1924 la comanda impresarului rus S. Diaghilev, care a solicitat un balet inspirat din  Les 

Sylphides (muzica de F. Chopin, orchestrația lui A. Glazunov). Poulenc a parafrazat ideea acestei lucrări 

romantice, creând un balet comic, în care acțiunea se produce ca un flirt între câteva doamne de forme 

”baroce” și câțiva tineri de complecție atletică. 
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În anii '30 în creația lui Poulenc se simte un suflu nou. Muzica compozitorului devine 

mult mai profundă, de o semnificație aparte. Poulenc valorifică două domenii ale genurilor 

vocale: pe de o parte – liedurile și romanțele, iar pe de altă parte – cantatele. Creația vocal-

camerală i-a adus faima unui ”Schubert al Franței”. Este captivant melodismul și măiestria cu 

care Poulenc, prin mijloace muzicale, realizează o expresivitate maximă a textului, pune în 

evidență cele mai subtile nuanțe ale vorbirii umane. Compozitorul scrie romanțe pe textele celor 

mai cunoscuți poeți ai timpului său: Guillaume Apollinaire, Max Jacob, Paul Éluard ș.a. 

Tot în anii '30 Poulenc devine cunoscut în calitate de pianist, grație colaborării artistice cu 

baritonul Pierre Bernac și soprana Denise Duval, cu care întreprinde turnee prin Europa, 

interpretând creații proprii.   

Spre deosebire de caracterul senin și liric al romanțelor, în cantatele acestei perioade 

compozitorul a reflectat tematica tragică. Cantata Seceta (Secheresses,1937), scrisă  pentru cor 

mixt și orchestră pe versuri de Edward James, reprezintă previziunile autorului despre o 

eventuală catastrofă ecologică. Cantata Chipul omului (Figure humaine) pentru cor mixt a 

cappella pe versuri de Paul Éluard a fost compusă în anul 1943 și reflectă reacția compozitorului 

la ororile fascismului și la evenimentele tragice ale războiului. 

O excepție în șirul cantatelor acestei perioade constituie lucrarea Bal Mascat (Le Bal 

Masque, 1932) pentru bariton sau mezzo-soprano și orchestra de cameră. Scrisă pe versuri de 

Max Jacob, creația descoperă ascultătorului moravurile suburbiilor pariziene. Pe fundalul 

ritmurilor săltărețe ale galopului, valsului, tangoului, autorul creionează o galerie de portrete-

șarje ale parizienilor în plin chef. 

III.  perioada după anul 1945 

După cel de-al Doilea Război Mondial putem vorbi despre perioada târzie a creației lui 

Poulenc. Ajuns la maturitate stilistică, compozitorul știe să transmită prin muzica sa, în cel mai 

desăvârșit mod, profunzimea tragediei umane și elanul pasiunii de dragoste.  

Parcurgând lucrările acestei perioade este necesar să abordăm un subiect aparte al 

creației, și anume – tematica religioasă. Tradițiile religioase au fost destul de solide în familia 

părinților compozitorului. Rămânând orfan la 18 ani, însă, Poulenc uită, pentru mulți ani, de  

biserică și de evlavie. Spiritualitatea apare din nou în viața lui peste două decenii, atunci când, în 

1936, decedează în mod tragic prietenul său, compozitorul Pierre Octave Ferroud. După o 

reevaluare a valorilor, tematica religioasă va ocupa un loc aparte atât în viața cotidiană cât și în 

creația compozitorului. În acest sens, cea mai elocventă lucrare este cantata Stabat Mater (1950) 

pentru soprano, cor mixt și orchestră. Lucrarea a fost scrisă ca o reacție la moartea unui alt 

prieten apropiat, pictorul Сhristian Berard. 
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Alături de cantata Stabat Mater, în centrul ultimei perioade a creației se află cele trei 

opere ale compozitorului: Mamelele lui Tiresias, Dialogurile carmelitelor și monoopera Vocea 

umană.  

 

Creația de opera a lui F.Poulenc. Monoopera Vocea umană 

Triada operelor lui Poulenc a contribuit foarte mult la evoluția genului de  operă în  

secolul XX, grație faptului, că fiecare din cele trei opere reprezintă diferite exemple ale genului: 

Mamelele lui Tiresias – comedie-farsă; Dialogurile carmelitelor – dramă;  monoopera Vocea 

umană – tragedie lirică.  

Mamelele lui Tiresias (Les mamelles de Tiresias) este o operă comică în două acte, scrisă 

în anul 1945 pe baza piesei omonime de Guillaume Apollinaire
4
. Denumirea lucrării face 

referință la mitul antic despre bătrânul Tiresius, care a suferit o transfigurare miraculoasă: o parte 

a vieții sale a trăit-o în chip de femeie, iar a doua parte – în chip de bărbat. În opera lui Poulenc, 

excentrica Teresa nu-și dorește să nască copii și să se dedice treburilor casnice. Ea își dorește să 

devină bărbat. O adevărată tradiție teatrală a devenit simbolul comic de transfigurare a Teresei : 

sânii ei se transformă în baloane și se ridică spre cer
5
.   

Dialogurile carmelitelor
6
 (Dialogues des carmélites) reprezintă o operă dramă compusă 

în anul 1957, pe baza piesei lui Georges Bernanos, inspirată din nuvela autoarei de origine 

germană Gertrud von le Fort Ultima pe eșafod (Die Letzte am Schafott). Subiectul operei este 

bazat pe evenimentele din timpul Revoluției Franceze. Șaisprezece călugărițe carmelite au fost 

condamnate pentru idei reacționiste contrarevoluționare. 

 Tragedia lirică Vocea umană 

 Scrisă în anul 1958, pe baza dramei omonime de Jean Cocteau, Vocea umană este cea de-

a treia operă a compozitorului, considerată culmea creației sale în domeniul teatrului liric. În 

                                                           
4  Guillaume Apollinaire – poet francez, unul din cei mai proeminenți avangardiști de la începutul 

secolului XX. Este considerat unul din întemeietorii curentului artistic suprarealism. Acest curent, apărut 

în anii '20 în Franța, declară coeziunea realității și a visului. Suprarealiștii își scriau lucrările sub influența 

hipnozei, alcoolului, drogurilor, în scopul de a-și descoperi adâncurile subconștientului. 

5  Teresa se transformă în generalul Tiresias, care înaintează o campanie împotriva suprapopulației. Soțul 

Teresei, înfuriat de comportamentul soției sale, declară că va găsi o modalitate de a naște copii fără 

ajutorul femeilor. După un lanț de peripeții bizare cuplul se împacă, iar opera se încheie cu adresarea 

interpreților din scenă către spectatori : ”Francezi, nașteți copii !” 

6  Ordinul carmelit – denumirea unui ordin călugăresc catolic, fondat în secolul XII de câțiva pelerini pe muntele 

Carmel în Palestina. 
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ultimii ani de viață Poulenc nu va mai scrie nimic mai valoros și mai reprezentativ, decât această 

capodoperă lirico-dramatică. 

 Istoria creării 

 Întemeietorul genului de monooperă este considerat Arnold Schönberg, autorul 

monooperei Așteptarea (Erwartung), scrisă în anul 1909. Premizele istorice ale apariției acestui 

gen, însă, pot fi observate încă în creația marilor G. Verdi și G. Puccini: La Traviata, Manon 

Lescaut, Madama Butterfly, unde pe fundalul acțiunii la care participă mai multe personaje se 

evidențiază drama și chipul tragic al unei singure femei. 

 Odată, aflându-se la un spectacol în renumitul teatru La Scala, pe întreg parcursul serii 

Poulenc a urmărit cu mare interes evoluarea celebrei interprete Maria Callas, care treptat și-a 

atenuat partenerii de scenă, iar la finele spectacolului deja a ieșit la aplauze de una singură. Prin 

urmare, jocul actoricesc al Mariei Callas l-a inspirat pe F.Poulenc să scrie o monooperă – genul 

în care ar ieși în prim plan drama unei singure eroine. ”Compunând opera, însă, nu la Callas 

eram cu gândul. Unica interpretă a lucrării mele putea fi doar Denise Duval... Dacă nu apărea ea 

în viața mea, Vocea umană niciodată n-ar fi fost scrisă” [6, 177]. 

 Până la Poulenc mai mulți compozitori au încercat să abordeze subiectul lui Cocteau, însă 

lucrarea lui Poulenc a fost prima care s-a învrednicit de o realizare muzical-dramatică. La 8 

februarie 1959 Vocea umană a răsunat din scena teatrului Opéra Comique din Paris, în 

interpretarea minunatei Denise Duval. 

 La baza piesei lui J. Cocteau stă drama unei femei tinere, frumoase, părăsite de iubitul 

său. Chipul comun, generalizat al eroinei este accentuat de lipsa unui nume, ea este Femeia, una 

din multe, care pot suferi o dramă asemănătoare. În piesă este redată o convorbire telefonică grea 

și chinuitoare a Femeii cu fostul iubit, care mâine trebuie să se căsătorească cu alta. Unica sursă 

vitală a Femeii este telefonul. În momentul în care ea se impune să termine discuția, telefonul 

devine o piesă inutilă și nimic nu o mai poate opri să plece din viață [9], [11]. 

 Dificultățile realizării dramei muzicale 

 Drama lui J. Cocteau a pus în fața compozitorului un șir de probleme artistice, care 

puteau compromite realizarea unui spectacol muzical: 

1. În scenă se află doar un singur protagonist, actrița nu are posibilitate să-și ia un răgaz pentru a-

și împrospăta forțele pentru o nouă ieșire în scenă, ca în spectacolele tradiționale de operă. 

2. Decorul și scenografia nu se modifică, în scenă aflându-se doar patul, un fotoliu, o măsuță de 

cafea și telefonul.  

3. Pe parcursul discuției telefonice Femeia sare de la un gând la altul, își amintește detalii, 

aparent nesemnificative (de ce culoare este rochia și pălăria ei, cu cine a luat micul dejun etc.), 

aceste contemplări fiind subit întrerupte de strigăte de disperare și durere sufletească. 
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4. Compozitorul urma să transmită prin sunete muzicale o convorbire telefonică agitată de circa 

40 minute, ceea ce însemna includerea în operă a unui mare număr de opriri ritmice, pauze, care 

au un rol dramaturgic: ascultarea presupusului interlocutor. 

 Cu toate acestea, Poulenc a știut să descopere punctele forte ale piesei dramatice și să 

consolideze mijloacele muzical-artistice în așa mod, încât ascultătorul devine un captiv al 

acțiunii scenice, urmărind cu sufletul la gură evoluția tragediei muzicale. 

  

 Dramaturgia 

 Din punct de vedere al formei, opera poate fi calificată ca un monolog desfășurat. Însă, 

monologul fiind prezentat în forma unei convorbiri telefonice, ascultătorul începe să perceapă și 

imaginea interlocutorului Femeii, care deși lipsește real, fizic din scenă se face parcă prezent din 

textul discuției. Respectiv, putem vorbi aici despre un dialog cu un interlocutor presupus. 

Un rol primordial în dramaturgia operei îi revine sistemului de leitmotive. Leitmotivele 

operei formează două grupuri: 1) motivele Femeii; 2) motivele forței fatale. Pe parcursul operei, 

toate leitmotivele sunt supuse anumitor modificări și transformări. 

1) Motivele Femeii pot fi divizate în două tipuri: 

a) temele Femeii 20, 22 

b) tema dragostei cu temele premergătoare ei: 10, 13, 17,26. 

În fragmentele ce urmează sunt transmise frământările sufletești și suferințele eroinei: 

Exemplul 1 a 
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Exemplul 1 b 

 

În fragmentele de mai jos urmărim etapele de constituire a temei dragostei. 

Exemplul 2 a 
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Exemplul 2 b 

 

Culminația lirică a operei, tema dragostei: 26 

Exemplul 3 

 

Acest leitmotiv va răsuna de mai multe ori pe parcursul operei ca o rază de speranță, ca o 

reminiscență a zilelor din trecut, tot această temă apare în finalul tragic 104. 

Exemplul 4 
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2) motivele forței fatale, ce caracterizează acea forță negativă care i-a ruinat viața eroinei. Două 

din ele sună în introducerea la operă. Prima temă, supranumită ”tema lumii exterioare” 

Exemplul 5 

 

 

Această temă nu are o continuitate și o evoluție proeminentă, anumite intonații ale ei 

făcându-și apariția sporadic: 29, măsura 5 din 72, 81. 

Exemplul 6 

 

 

72 +5 m. 
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A doua temă din introducere  - ”tema infidelității iubitului” 

Exemplul 7 

 

Această temă apare frecvent în operă, în momentele de disperare ale eroinei, înainte de a 

suna telefonul: 8, 49, 56, 59, 85, 99.  
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Exemplul 8 
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Tot din acest grup fac parte așa-numitele ”pete sonore”, care sună în momentele când 

discuția este întreruptă de defecțiuni pe fir, ceea ce provoacă crize emoționale în starea de spirit a 

Femeii: 5 măsuri după 5,45,84,97. 

Exemplul 9 

5 +5m 
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De asemenea, în momentele când în convorbirea celor doi, apare, din greșeală, un al 

treilea interlocutor, în orchestră apar acorduri cu sonoritate de clopote: 6, 3măsuri până la 19. 

Exemplul 10 

 

3 măsuri până la  19 
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Atmosfera tensionată este accentuată de mai multe lanțuri de disonanțe nerezolvate: 2 

măsuri înainte de 11, măsura 3 din 42, etc. 

Exemplul 11 

 

            

42 + 3 m. 

  

 Analizând lucrarea dată trebuie să menționăm indiciile prezenței unui anume aspect 

genuistic: genul cântecului de leagăn. Intonațiile și ritmul specific acestui gen au o funcție 

dramaturgică aparte, ele simbolizează o calmare iluzorie a eroinei, ideea fixă despre moarte, care 

va aduce liniștea sufletească. Această idee va culmina în finalul operei  prin tema, supranumită 

”cântecul de leagăn al morții” 106. Pentru prima oară trăsăturile cântecului de leagăn apar în 
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momentul în care Femeia vorbește despre o stare diafană după ce a luat o cantitate mare de 

somnifere 63. A doua oară cântecul de leagăn se resimte în pasajul, unde ea îl asigură pe fostul 

iubit că nu-și va cumpăra revolver 92. Pentru ultima dată auzim caracteristicile cântecului de 

leagăn în final 100, 106     [6,187]. 

Exemplul 12 

 

 

 



21 

 

 

 

Partida vocală a operei 

Partida vocală a operei este simplă, dar totodată  și foarte complexă în același timp. 

Compozitorul nu cere de la interpretă executarea pasajelor de virtuozitate, linia vocală, aproape 

integral este menținută în formă de recitativ. Poulenc folosește intonații flexibile, firești, 

specifice recitativului: terțe, secunde, cvarte, tritonuri, utilizând intervale mai largi în zonele 

culminative. De asemenea, autorul apelează frecvent la secvențe și repetări. Dificultatea 

executării acestei partide vocale constă în intensitatea emoțională maximă a monologului, care 

presupune schimbarea subită a sentimentelor, trecerea instantanee de la o stare emotivă la alta.    

Alături de secțiunile de recitativ, în operă sunt câteva secțiuni de arioso, plasate, în mare parte, la 

mijlocul lucrării. Printre acestea menționăm următoarele fragmente: povestirea Femeii despre 

tentativa nereușită de sinucidere 61; telefonul – ultima legătură a Femeii cu iubitul său 73; 

contemplarea despre esenta schimbătoare a omului 87; gânduri despre sinucigașii care nu-și pun 

capăt zilelor de două ori 91. Secțiunile de arioso, spre deosebire de cele de recitativ, se relevă 

prin construcții constante tonal, forma bine conturată [6,192]. 
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Exemplul 13 

 

 

          87 
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Importanța orchestrei 

Funcția orchestrei este una primordială în această operă. Din punct de vedere semantic, 

partida orchestrei este mult mai valoroasă și mai semnificativă, decât partida solistei. Anume în 

orchestră sună toate leitmotivele operei. Prin orchestrația transparentă și lejeră Poulenc cu multă 

măiestrie transmite stările tulburătoare și lirice ale eroinei, fără a atenua, însă, prestația sopranei. 

În același timp în partida orchestrei sună și teme cu caracter descriptiv, decorativ. Spre exemplu, 

xilofonul este purtătorul unui semnal decorativ – sunetul telefonului (o măsură până la 9);  

 

Tot în orchestră pot fi deslușite, pentru câteva măsuri, fragmente ale muzicii de jazz și 

dedivertisment, pe care Femeia le aude la telefon 69, 70.  
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Exemplul 14 
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Încheiere 

Muzica lui Francis Poulenc este nespus de senină, încântătoare, de un farmec aparte. 

Aceste calități ale creației sale îl poziționează pe Poulenc printre cei mai neobișnuiți 

compozitori, pe care i-a dăruit lumii Franța secolului XX. Intrând în Grupul celor șase de-abia 

atingând pragul vârstei de 20 de ani, Poulenc, de la bun început, și-a cucerit autoritatea și 

simpatia colegilor prin talentul său, dar și prin calitățile omenești: onestitatea, căldura 

sufletească, simțul umorului și, în special, capacitatea de a dărui oamenilor adevărata prietenie. 

Moștenirea artistică a compozitorului numără circa 200 de creații. Cele mai valoroase 

realizări, din punct de vedere artistic, țin de muzica vocală – operele, cantatele, ciclurile vocale și 

miniaturile, cele mai reușite fiind scrise pe versuri de Paul Éluard. Anume în aceste genuri s-a 

exteriozat din plin talentul de melodist al lui Poulenc. Melodiile lui, asemeni celor ale lui 

Schubert, Mozart, Chopin, conțin acea simplitate firească, subtilitate și profunzime psihologică, 

care servesc drept exprimare pentru cele mai tainice gânduri și sentimente umane. Anume aceste 

calități extraordinare i-au asigurat compozitorului faima unui melodist de excepție și l-au 

răsplătit cu un succes netrecător, atât în muzica franceză, cât și în cea universală.  

Cea mai reprezentativă lucrare a compozitorului în domeniul teatrului muzical, 

monoopera Vocea umană, pe deplin reflectă constantele stilistice ale autorului: la mijlocul unui 

veac al dominării curentelor moderniste, F. Poulenc a avut curajul să rămână el însuși, muzica lui 

fiind îmbibată de farmecul neoromantismului. 

Constantele operei romantice își au continuitatea în această lucrare, în special, prin 

utilizarea sistemului de leitmotive, care pătrund întreaga creație. Tradițiile operei franceze se 

observă aici prin adresarea către forma declamației melodice de tip recitativ, care ne face 

trimitere la muzica vocală a lui Debussy și Ravel. În dramaturgia partidei vocale Poulenc se 

bazează pe recitativ ca factor de exprimare principal, diluându-l iscusit cu episoade de tip arioso. 

Poulenc vede în recitativ forma cea mai indicată pentru a exprima coliziile chinuitoare ale 

eroinei și trecerea subită de la o stare emoțională la alta. Pe de altă parte, instrumentul prin care 

compozitorul ”dezgolește” sufletul eroinei și ajută ascultătorul să trăiască împreună cu ea această 

dramă este orchestra. Anume în orchestră s-a manifestat în toată splendoarea paleta melodico-

armonică irepetabilă a lui Poulenc. 

Prin capodopera sa Vocea umană F.Poulenc a înscris o pagină nouă în istoria genului de 

monooperă, apărut în secolul XX, și pe care, anume Poulenc, l-a imortalizat. 

Pe scenele din Republica Moldova monoopera Vocea umană a răsunat de mai multe ori, 

în interpretarea cunoscutului duet de piane Anatolie Lapicus – Iurie Mahovici, Maeștri în Artă și 
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soprana Lilia Șolomei, Artistă Emerită
7
.  Premiera spectacolului în această componență artistică 

a avut loc la 13 noiembrie 1999 în Sala cu Orgă din Chișinău. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Transcrierea pentru două piane și voce aparține pianiștilor Anatolie Lapicus și Iurie Mahovici 
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