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SEBASTIAN ZACHAROW

Uniwersytet ódzki

Kiedy król przestaje taÍczyÂ –
o wpywie opery woskiej na francusk estetykÆ
„Król taľczy, ale nie œpiewa…” – to zdanie miaâ usâyszeý Jean-Baptiste
Lulli od dworzan Ludwika XIV, kiedy muzyczna moda wâoska stawaâa
się, ku oburzeniu wielu, coraz bardziej rozpowszechniona we Francji.
Nawet jeœli historia ta zostaâa wymyœlona przez Gérarda Corbiau na potrzeby filmu z 2000 roku, doskonale obrazuje przeszkody, jakie opera
wâoska musiaâa pokonaý, aby staý się peânoprawnym gatunkiem scenicznym we Francji, nawet jeœli na skutek adaptacji na grunt francuski zmieniâa swojĊ pierwotnĊ toůsamoœý, ewoluujĊc w kierunku tragedii lirycznej
i muzycznej. W ten sposób starây się ze sobĊ dwie estetyki, dwa silne
bloki kulturowe i dwie odrębne poetyki. Muzyka wâoska na gruncie francuskim wywoâaâa dyskusję, która zajęâa teoretyków sztuki na dâugie lata,
a nawet wieki. W przedrewolucyjnej Francji trwaâa ona jeszcze w najlepsze i nic nie zapowiadaâo jej koľca. Wprost przeciwnie, okoâo stu lat po
przybyciu Lullego do Francji doszâo do swoistej wojny, w której wzięli
udziaâ teoretycy, pisarze i filozofowie. W wydanej w 1753 roku broszurze
Wojna o Operę Jacques Cazotte podkreœla gwaâtowny charakter tej estetycznej polemiki:
Poůoga ogarnęâa wszystkie miejsca w Operze. Trwa walka między MuzykĊ WâoskĊ a MuzykĊ FrancuskĊ. Wyobraŭcie sobie wielki zamęt wojny
domowej, a jednoczeœnie międzynarodowej. Intrygi, spiski, odâamy, kliki,
jedni górĊ, drudzy doâem, zadziwiajĊce rewolucje; szczęœcie sprzyja najpierw cudzoziemcom […], póŭniej uœmiecha się do jednej i drugiej strony, aby wkrótce, bez większej przyczyny, byý po naszej stronie. Wybuchy
radoœci, napady szaâu, ulotne triumfy, nagâe poraůki, szalone projekty
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i niedorzeczna rozpacz. Oto sâaby jedynie obraz tego, co wydarzyâo się
wâaœnie na naszych oczach w Teatrze Lirycznym1.

Dalej Cazotte opisuje wydarzenia towarzyszĊce poczĊtkowi tej wojny.
Skandal wybuchâ, kiedy 1 sierpnia 1752 roku wędrowna wâoska trupa aktorów, pod kierownictwem Eustacchio Bambiniego, wystawiâa La serva
padrona, intermezzo autorstwa Giovanniego Battisty Pergolesiego. Oburzenie
krytyków spowodowaâ gâównie fakt, ůe przedstawienie miaâo miejsce na
scenie Królewskiej Akademii Muzyki, instytucji stojĊcej na straůy dobrego,
francuskiego smaku. Kiedy ten sam spektakl zostaâ zaprezentowany
w Komedii Francuskiej w 1746 roku, nie wywoâaâ oůywionej reakcji widzów i krytyków, jednak Comédie Française byâa bardziej elastyczna, jeœli
chodzi o akceptację poâĊczeľ międzygatunkowych, w których komedia
przeplata się z tragediĊ i farsĊ.
Podczas gdy komizm w operze byâ raczej ograniczony, opera wâoska
przeszâa w XVIII stuleciu przemianę, której efektem byâo wyodrębnienie się
dwóch gatunków: opera seria i opera buffa. Ta druga wprowadza na scenę komiczne intermezza, peâne lekkoœci, prostoty i codziennej trywialnoœci, oraz
wedâug powszechnej opinii jest zwiĊzana z wâoskĊ osobowoœciĊ i emocjonalnym podejœciem do ůycia. Peâna nowoczesnoœci, po gruntownej ewolucji,
zjawia się na francuskich scenach i wywoâuje, nie da się ukryý – uzasadnionĊ
– burzę. Oto bowiem opera wâoska nie jest juů pojęciem znanym jedynie
specjalistom i pasjonatom. Staje się rzeczywistym przedmiotem sporu, narzuca dyskusję, otwiera debatę i, co gorsza, jak okreœla Andrea Fabiano,
„zagraůa bogom francuskiej opery zrzuceniem z piedestaâu”2.
Osiemnastowieczna wojna o operę jest czymœ więcej niů tylko dyskusjĊ estetycznĊ – stanowi zderzenie dwóch narodów o caâkowicie odmiennych
wraůliwoœciach i estetykach, jest poszukiwaniem toůsamoœci narodowej
i swoistym polem doœwiadczalnym, na którym dokonujĊ się transfery kulturowe. Warto przyjrzeý się bliůej procesowi uteoretycznienia opery wœród
zwolenników muzyki wâoskiej i francuskiej oraz retorycznym fundamentom
francuskiej estetyki doby oœwiecenia, które pozwoliây na adaptację opery
wâoskiej we Francji.
J. Cazotte, La Guerre de l’Opéra, [b.m.w.] 1753, s. 3. Tâumaczenia tekstów francuskich Sebastian Zacharow.
2 A. Fabiano, La „Querelle des Bouffons” dans la vie culturelle française du XVIIIe siècle, CNRS
Editions, Paris 2005, s. 19.
1
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Retoryczne podstawy adaptacji muzyki woskiej we Francji
Estetyka opery woskiej

Dla Francesco Algarottiego, autora Essai sur l’opéra, w kontekœcie opery
„zaspokoiý ciekawoœý” znaczy tyle, co zaspokoiý umysâ. O ile w przypadku
funkcji zniewalajĊcej celem muzyki jest wywoâanie gâębokiego wzruszenia,
o tyle w zakresie estetycznym Algarottiemu chodzi o rodzaj pieszczoty dla
zmysâów. Muzyka peâni więc takůe retorycznĊ funkcję estetycznĊ, zwanĊ
placere albo delectare, której celem jest „odwoâywanie się do uczuý odbiorcy”
oraz „sprawienie mu przyjemnoœci estetycznej”3.
Funkcja ta interesuje teoretyków, poniewaů sâuůy zyskaniu przychylnoœci
odbiorców i przygotowaniu ich na argumenty. Ponadto funkcja placere znaczĊco zmienia się wraz z upâywem czasu. Jeszcze w renesansie wâoskie okreœlenie gusto, tâumaczone jako przyjemnoœý, ale równieů osĊd, zwiĊzane byâo
bezpoœrednio ze zdolnoœciĊ analitycznego myœlenia i kojarzenia zasad estetycznych. PoczĊwszy od wieku XVII, czyli od momentu, w którym muzyka
wâoska zaczyna zdobywaý francuskie teatry, krytycy dostrzegajĊ pierwsze
oznaki emancypacji przyjemnoœci. W ksiĊůce poœwięconej przyjemnoœci
estetycznej Agnès Lontrade zauwaůa, ůe wiek XVII przygotowuje drogę
niezaleůnoœci przyjemnoœci i odczuwania4.
Zdaniem Algarottiego nie wystarczy zwyczajnie bawiý odbiorcy; w procesie placere musi uczestniczyý zdolnoœý rozumowania i kojarzenia, które to
elementy mogĊ sprawiaý przyjemnoœý, natomiast opera jest jego zdaniem
gatunkiem, który przewyůsza wszystkie inne pod względem moůliwoœci realizacji tej funkcji:
Spoœród wszelkich œrodków, które wymyœliâ czâowiek, aby dostarczaý
sobie przyjemnoœci, nie ma chyba bardziej pomysâowego i twórczego jak
opera. TworzĊc jĊ, nie zaniedbano niczego, co moůe ten cel osiĊgaý. Poezja, Muzyka, Taniec, Malarstwo i Deklamacja teatralna, wszystkie sztuki
przyjemne znalazây się tam razem, aby pieœciý zmysây, rozczulaý serce
i zaspokajaý umysâ5.
M. Korolko, Sztuka retoryki, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1990, s. 46.
A. Lontrade, Le plaisir esthétique. Naissance d’une notion, L’Harmattan, L’Harmattan Hongrie,
L’Harmattan Italia, Paris, Budapest, Torino 2004, s. 31.
5 F. Algarotti, Essai sur l’opéra, Ruault, Pise et Paris 1773, BnF/Gallica, s. 3.
3

4
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Algarotti podkreœla istotnoœý umiejętnego âĊczenia gatunków, które prowadzi do osiĊgnięcia przez odbiorcę przyjemnoœci. PodejmujĊc tę samĊ
myœl, Jean-Jacques Rousseau podkreœla, ůe opera jest spektaklem, którego
celem jest „przyjemne âaskotanie zmysâów”. BędĊc zaangaůowanym w propagowanie opery wâoskiej we Francji, autor Listu o muzyce francuskiej krytykuje
operę francuskĊ za brak melodyjnoœci oraz jednoczeœnie tâumaczy, na czym
polega przyjemnoœý sâuchania dobrej muzyki, nie ukrywajĊc, ůe przyjemnoœci
takiej dostarczyý moůe wyâĊcznie muzyka wâoska. Posâuguje się przykâadami
uwertury i arii. Uwertura wymaga od kompozytora wyjĊtkowej wraůliwoœci,
poniewaů w tej częœci, porównywanej przez Algarottiego do retorycznego
exordium, realizuje się captatio benevolentiae:
Jej gâównym celem jest zapowiedŭ akcji, która za chwilę nastĊpi, oraz przygotowanie sâuchacza do odbioru impresji wraůeľ, które ze spektaklu majĊ
wypâywaý. Musi zatem przypominaý exordium dyskursu, które jest dla
mówcy punktem wyjœcia i planem, który następnie precyzyjnie rozwinie6.

Tymczasem, jak zauwaůa Rousseau w Dictionnaire de musique, niemal
wszystkie uwertury oper francuskich sĊ kopiami uwertur Lullego, schematyczne i komponowane wedâug wzoru7.
ZarzucajĊc muzyce francuskiej niezdolnoœý wyjœcia ze starego systemu,
Rousseau podkreœla postęp uczyniony w tym zakresie przez Wâochów, którzy nie „zawahali się zrzuciý starego jarzma”8 i których uwertury stanowiĊ
przykâad retorycznej siây dzieâa muzycznego.
PodobnĊ myœl odnajdziemy w Liœcie o muzyce francuskiej, gdzie Rousseau
przyznaje, ůe muzyka wâoska i francuska niegdyœ byây do siebie podobne,
jednak podczas gdy ta pierwsza ewoluowaâa, druga pogrĊůyâa się w marazmie teorii i doktryn, czego rezultatem sĊ kompozycje „bez geniuszu, bez
inwencji i bez gustu”. Muzyka francuska ewoluowaâa jedynie w kierunku
surowoœci, czego efektem okazaâo się to, ůe âatwiej jĊ pisaý niů wykonywaý9.
Aria natomiast powinna byý umiejętnie wpleciona w scenę. Wielkoœý muzyki wâoskiej polega, zdaniem Rousseau, na umiejscowieniu arii w takim
Tamůe, s. 30–31.
J.-J. Rousseau, Dictionnaire de musique, w: tegoů, Œuvres complètes, t. V, Gallimard, „Bibliothèque
de la Pléiade”, Paris 1995, s. 966.
8 Tamůe.
9 J.-J. Rousseau, Lettre sur la musique françoise, w: tegoů, Œuvres complètes, t. V, Gallimard,
„Bibliothèque de la Pléiade”, Paris 1995, s. 533.
6

7
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momencie, by jak najmocniej poruszyâa uczucia widza. Ponadto opera wâoska, dzięki swojej uniwersalnoœci, moůe podobaý się wszystkim narodom,
podczas gdy francuska – pâaska, nieprzyjemna i pozbawiona melodii – podoba się tylko tym, którzy jĊ wykonujĊ. Tym samym opera wâoska jest dla
Rousseau gatunkiem, który lepiej niů inne realizuje funkcję placere. W Liœcie
XLIII Nowej Heloizy opera wâoska zdefiniowana jest jako „rozkoszne ŭródâo
doznaľ i przyjemnoœci”10.
WymieniajĊc argumenty przemawiajĊce za wyůszoœciĊ muzyki wâoskiej,
Rousseau stara się jednoczeœnie przedstawiý powody, dla których muzyka
francuska powinna jej ustĊpiý miejsca. Funkcja placere jest jego zdaniem obca
francuskiej muzyce:
Nie ma ani taktu, ani melodii w muzyce francuskiej, poniewaů sam język
nie jest im przychylny; œpiew francuski przypomina jedynie zawodzenie,
nieznoœne dla kaůdego nieprzygotowanego ucha; harmonia jest w niej
sztywna, bez wyrazu, oparta na podręcznikach; arie nie sĊ tam ariami, recytatywy nie sĊ recytatywami. Wynika stĊd dla mnie, ůe Francuzi wcale
nie majĊ muzyki, a jeœli kiedykolwiek mieli, to tylko ze stratĊ dla nich samych11.

Przyjemnoœý sâuchania muzyki wâoskiej wynika zatem równieů z cech
języka wâoskiego, który, notabene, Francuzi doby oœwiecenia caâkiem nieŭle znali. Swoje piękno zawdzięcza delikatnoœci, dŭwięcznoœci i harmonii
rozumianej jako naturalna skâonnoœý do stawania się materiaâem, którym
kompozytor moůe się swobodnie posâuůyý, by stworzyý dzieâo wedâug
swojej wizji:
Jeœli w Europie istnieje język wâaœciwy muzyce, to jest nim bez wĊtpienia
wâoski, poniewaů jest delikatny, dŭwięczny, harmonijny i akcentowany
jak ůaden inny, a te cztery cechy sĊ najbardziej poůĊdane do œpiewu12.

DystansujĊc się od opinii Rousseau na temat języka, Jacques Cazotte
stwierdza jednak, ůe wâoska muzyka przyjęâa się nie tylko na gruncie francuskim, ale takůe ogólnoeuropejskim:
J.-J. Rousseau, La Nouvelle Héloïse, w: tegoů, Œuvres complètes, t. II, Gallimard, „Bibliothèque de la Pléiade”, Paris 1961, s. 131.
11 J.-J. Rousseau, Lettre sur la musique françoise…, s. 328.
12 Tamůe, s. 297.
10
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Przed Lullim jedynie Wâosi œpiewali w Europie. Wâochy byây wielkim
sklepem ze sztukĊ, a zwâaszcza z muzykĊ. Czerpaliœmy z niego jak caâa
reszta Europy, ale zrozumieliœmy wreszcie, ůe w naszym języku istnieje
pewna szlachetnoœý, rodzaj uczuciowoœci wâaœciwy naszemu narodowi,
który sprawia nam przyjemnoœý13.

Woska sia namiÆtnoyci

Proces twórczy wymaga od kaůdego artysty, w tym poety i kompozytora,
emocjonalnego zaangaůowania w fikcyjny œwiat, który zamierza przedstawiý.
Dlatego wprowadza się w stan zwany przez twórcę pojęcia „sztuki piękne”,
Charles’a Batteux, entuzjazmem – tworzy obraz œwiata przedstawionego
w swoim umyœle, a emocje, które zamierza przekazaý, wypâywajĊ z jego
wraůliwoœci. Entuzjazm jest dla Batteux cechĊ wspólnĊ artystów dĊůĊcych
do ideaâu twórczego:
Ten sam entuzjazm wâaœciwy jest poetom i muzykom. MuszĊ zapomnieý,
kim sĊ, niejako opuœciý swoje wâasne istnienie i znaleŭý się poœród rzeczy, które przedstawiý zamierzajĊ. Jeœli chcĊ namalowaý bitwę, muszĊ
znaleŭý się na polu walki, usâyszeý zgrzyt broni, jęki umierajĊcych, muszĊ
dostrzec furię, rzeŭ i krew. Tak dâugo pobudzajĊ swojĊ wyobraŭnię, aů
sami doznajĊ wzruszenia i przeraůenia, a więc Deus ecce Deus, kiedy œpiewajĊ, kiedy malujĊ, to tylko z Boskiej inspiracji. Jak mówi Cyceron: „mentis viribus excitari, divino spiritu afflari”. Oto szaâ poetycki, oto Entuzjazm
w czystej postaci, oto Bóg, którego poeta wzywa w epopei, który inspiruje bohatera w tragedii, który przeksztaâca się w zwykâego mieszczanina
w komedii. To za Jego sprawĊ rodzĊ się Malarze, Muzycy i Poeci14.

Oczywiœcie nie chodzi tylko o wywoâanie u siebie entuzjazmu, ale takůe
o umiejętnoœý oddziaâywania na odbiorcę. W tym zakresie oœwieceniowa
poetyka francuska podkreœla rolę natury, która decyduje o tym, który artysta
odniesie sukces. Tym samym sam entuzjazm nie decyduje o sukcesie dzieâa.
Myœl tę wyraziâ Denis Diderot w Kuzynku mistrza Rameau. Podczas rozmowy
Filozofa z mâodym Rameau pada pytanie o powód niepowodzenia artystycznego, do którego doszâo pomimo entuzjazmu i umiejętnoœci przekazywania
J. Cazotte, La Guerre de l’Opéra…, s. 23.
14 Ch. Batteux, Les Beaux arts réduits à un même principe, Durand, Paris 1746, BnF/Gallica,
s. 34–35.
13
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go odbiorcom. W odpowiedzi kuzynek wyjaœnia swojĊ teorię artystycznego
sukcesu, wedâug której natura, stworzywszy Leonarda da Vinci i Pergolesiego,
uœmiechnęâa się z zadowoleniem; kiedy stworzyâa „wielkiego” Rameau, przyjęâa postawę peânĊ powagi i wzniosâoœci. Natomiast po stworzeniu kuzynka
wielkiego mistrza zrozumiaâa, ůe dzieâo jest wysoce nieudane, i zareagowaâa
„grymasem, kolejnym grymasem i jeszcze jednym grymasem”, wyraůajĊcymi
kolejno pogardę, lekcewaůenie i ironię15.
Wspomniany entuzjazm, zdolnoœý wyraůania i przekazywania emocji oraz
naturalnoœý ekspresji wydajĊ się argumentami teoretyków, którzy opowiadajĊ
się po stronie muzyki wâoskiej i sĊ gorĊcymi orędownikami jej adaptacji na
gruncie francuskim. JednĊ z tych osób jest Rousseau, który na przykâadzie
opery wâoskiej pokazuje, w jaki sposób muzyka staje się elementem zdolnym
wzbudzaý prawdziwe emocje. Autor Nowej Heloizy w wielu swoich tekstach
podkreœla wpâyw muzyki na ludzkie emocje. Moůemy dzięki temu poszerzyý
swojĊ wiedzę na temat retorycznej funkcji zniewalajĊcej (movere), uwaůanej za
jeden z „najwaůniejszych celów retorycznej perswazji”, która, zdaniem Mirosâawa Korolki, poprzez swój stylistyczny odpowiednik – styl wysoki –
„eksponowana jest zwâaszcza w okresie dominacji uczuý”16.
Poniewaů francuska teoria sztuki opiera się nie tylko na Arystotelesowskiej
Poetyce, ale przede wszystkim na Retoryce, zasady rzĊdzĊce oratorstwem odnoszĊ się takůe bezpoœrednio do twórczoœci artystycznej. Tym samym zasada
wzruszenia zawarta w Księdze I Retoryki, mówiĊca, ůe „budzenie wrogoœci,
litoœci, trwogi i innych tego rodzaju uczuý nie naleůy do przedmiotu sprawy,
lecz ma na względzie sędziego”17, odnosi się do funkcji movere, którĊ dzieâo
sztuki realizuje, wzruszajĊc widza. W przeciwnym razie artysta nie odniesie
sukcesu, a jego dzieâo nie uzyska aprobaty. Zdaniem Arystotelesa wiarygodnoœý w sztuce oratorskiej, a w konsekwencji – przychylnoœý odbiorcy
w sztukach pięknych, uzyskuje się, gdy przekaz wywoâuje wzruszenie18.
W dziedzinie muzyki istnieje wiele opisów stanów duchowych, które osiĊga się dzięki jej wpâywowi. Jej największĊ siâĊ jest moůliwoœý przejœcia
z poziomu bezpoœredniej ekspresji, to znaczy dŭwięków lub œpiewu, do poziomu, na którym zaczyna oddziaâywaý na wszystkie zmysây jednoczeœnie.
Ten etap stanowi ukoronowanie dziaâa sztuki i œwiadczy o jego skutecznoœci.
Por. D. Diderot, Le Neveu de Rameau, red. A. Billy, Gallimard, Paris 1951, s. 464.
M. Korolko, Sztuka retorki…, s. 46.
17 Arystoteles, Retoryka, przeâ. H. Podbielski, Paľstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988, s. 61–62, wers 15–17, 1354a.
18 Tamůe, 1356a, s. 68.
15

16
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Oœwiecenie we Francji to okres, w którym przywiĊzuje się szczególnĊ wagę
do przyjemnoœci estetycznej, ale równieů, lub przede wszystkim, do emocji
przeůywanych przez publicznoœý. Ta przyjemnoœý i to wzruszenie decydujĊ
o wartoœci dzieâa sztuki, jak równieů, podobnie jak w retoryce, z której się
wywodzĊ, o zwycięstwie retora nad sâuchaczami i artysty nad odbiorcami.
Warto zaznaczyý, ůe w dyskursie retorycznym, jeœli publicznoœý nie jest wystarczajĊco przekonana siâĊ argumentów mówcy i jeœli captatio benevolentiae nie
jest wystarczajĊco silne, funkcja movere staję się ostatnim czynnikiem decydujĊcym o zwycięstwie lub poraůce mówcy. Nie dziwi więc fakt, ůe, by osiĊgnĊý zniewolenie odbiorców, uůywa się wszelkich moůliwych œrodków.
Funkcja movere pozwala zatem na podporzĊdkowanie sobie emocji odbiorcy
dzieâa sztuki do tego stopnia, ůe w jego wyobraŭni powstajĊ ůywe obrazy,
które artysta zamierza stworzyý za pomocĊ sâowa albo muzyki.
Wedâug Rousseau to muzyka wâoska, a nie francuska, posiadâa zdolnoœý
posâugiwania się retorycznym movere. W II częœci Nowej Heloizy Saint-Preux
dostrzega siâę oddziaâywania wâoskiej opery na wraůliwoœý odbiorcy:
Kiedy [wâoski œpiewak] zaprezentowaâ mi kilka scen wâoskich, sprawiâ,
ůe poczuâem zwiĊzek muzyki ze sâowem zawarty w recytatywie, muzyki
z uczuciami w ariach oraz siâę, którĊ precyzyjny takt i wybór akordów
wnosi do ekspresji. Następnie, kiedy juů dodaâem do mojej wiedzy na
temat języka wszystko to, co wiedziaâem na temat akcentu oratorskiego
i patetycznego, to znaczy sztuki docierania do ucha i do serca poprzez
język, ale bez artykuâowania sâów, zaczĊâem sâuchaý tej czarujĊcej muzyki i dzięki emocjom, które we mnie zaczęâa wywoâywaý, szybko zrozumiaâem, ůe sztuka ta miaâa siâę przekazu duůo większĊ, niů potrafiâem
sobie wyobraziý. Nie potrafię nawet okreœliý tego zmysâowego uczucia,
które mnie ogarniaâo. Nie byâ to zwyczajny ciĊg dŭwięków, jak w naszych recytatywach. Z kaůdym zdaniem w moim umyœle tworzyâ się obraz, a w moim sercu nowe uczucie; przyjemnoœý nie zatrzymywaâa się na
uszach, docieraâa do duszy19.

PrzyâĊczajĊc się do obiegowej wœród Wâochów opinii na temat „pâaskoœci”
muzyki francuskiej, Rousseau, w Liœcie o muzyce francuskiej, idzie dalej i stwierdza, ůe muzyka francuska jest caâkowicie pozbawiona melodii, a przez to
trudna w wykonaniu oraz nieprzyjemna w odbiorze. Muzyka wâoska, będĊc
melodyjna, staje się uniwersalnym narzędziem przekazywania uczuý:
19
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Wyznaję, ůe wiele razy przekonywaâem się, ůe wĊtpliwe jest istnienie naszej melodii, i podejrzewam, ůe jest ona niczym więcej niů modulowanym
choraâem, który sam w sobie nie zawiera niczego przyjemnego i który
podobaý się moůe tylko dzięki kilku arbitralnym ozdobnikom, wyâĊcznie
tym, którzy uznajĊ umownie ich piękno. […] Trzeba [œpiewaczek takich
jak] Fel i Jeliotte, ůeby œpiewaý muzykę francuskĊ; podczas gdy kaůdy
gâos jest dobry, ůeby wykonywaý wâoskĊ, poniewaů piękno wâoskiego
œpiewu wypâywa z samej muzyki, podczas gdy w przypadku œpiewu francuskiego potrzebna jest sztuka œpiewaka20.

Oczywiœcie Rousseau, będĊc znawcĊ muzyki, daje sobie prawo porównywania jej dwóch odmiennych rodzajów. Nie oznacza to jednak, ůe oceny
takiej mogĊ dokonaý jedynie specjaliœci, poniewaů celem sztuki jest docieranie do szerokiego grona odbiorców i tym samym kaůde dzieâo musi liczyý
się z ocenĊ przeciętnego jego adresata. Fragment Listu o muzyce francuskiej
opowiada o tym, w jaki sposób reaguje na muzykę odbiorca neutralny, który
nie opowiada się ani po jednej, ani po drugiej stronie:
Spotkaâem w Wenecji Ormianina, czâowieka œwiatâego, jednak bez ůadnej znajomoœci muzyki. Zaprezentowano mu w tym samym koncercie
francuski monolog, który zaczyna się od sâów:
Temple sacré, séjour tranquille [Rameau, Hippolyte et Aricie]
Oraz arię Galuppiego, która zaczyna się następujĊco:
Voi che languite senza speranza
[…] W trakcie caâego œpiewu francuskiego zauwaůyâem, ůe Ormianin
bardziej byâ zdziwiony niů zadowolony; ale spostrzegâem, i wszyscy wokóâ, ůe gdy tylko zabrzmiaây pierwsze takty arii wâoskiej, jego twarz
i oczy zâagodniaây; staâ oczarowany, a caâa jego dusza oddawaâa się muzyce, i chociaů niewiele rozumiaâ z języka, proste dŭwięki wzbudzaây
w nim czuây zachwyt. Od tamtej chwili nie mógâ juů sâuchaý więcej ůadnej francuskiej arii21.

Mimo ůe Ormianin nie znaâ języka francuskiego ani wâoskiego, mógâ porównaý dwie arie i rozkoszowaý się fragmentem opery wâoskiej. Nie znaczy
to, rzecz jasna, ůe brzmienie języka nie ma wpâywu na odbiór dzieâa muzycznego. Spoœród trzech powodów, dla których melodia wâoska jest doskonaâa, Rousseau jako pierwszĊ wymienia wâaœnie delikatnoœý i miękkoœý
20
21
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języka wâoskiego, jego fleksyjnoœý i silne brzmienie spóâgâosek, które potrafiĊ przekazywaý emocje.
Drugim powodem jest œmiaâoœý modulacyjna w utworach wâoskich, które,
mimo ůe ustępujĊ operom francuskim pod względem precyzji kompozycyjnej, sĊ przyjemniejsze, zawierajĊ więcej wraůliwoœci i bez koniecznoœci
wprowadzania sztucznych wzmocnieľ do œpiewu sĊ peâne ůywej ekspresji.
Dzięki temu typowi modulacji kompozytor jest w stanie przejœý gwaâtownie
z jednej tonacji w drugĊ i, gdy tylko trzeba, pominĊý pomniejsze, scholastyczne pasaůe, aby w peâni oddaý pauzy, przerywniki, urywane sâowa –
wszystko to, co wyraůa gwaâtowne emocje i co z powodzeniem udaje się
Metastasiemu, Nicoli Porporze, Baldassaremu Galuppiemu i Gioachino
Cocchiemu, a czego nie potrafiĊ osiĊgnĊý liryczni poeci francuscy.
Powód trzeci, uâatwiajĊcy muzyce wâoskiej zdobycie Francji, to „skrajna
precyzja taktów”, która sprawia, ůe œpiew staje się oůywiony, a akompaniament dynamiczny i rytmiczny. Dzięki temu, zdaniem Rousseau, muzyka
przekazuje caâĊ gamę uczuý do serca i obrazów do umysâu22.
Hipotypoza – klucz muzyki woskiej do adaptacji we Francji
Zdolnoœý do realizacji retorycznej funkcji movere jest tylko jednĊ z przyczyn, dla których muzyka wâoska z takĊ âatwoœciĊ przyjmuje się na gruncie
francuskim. Jej moůliwoœci adaptacyjne wynikajĊ takůe ze wspomnianej wyůej zdolnoœci przekazywania obrazów do umysâu. Otóů wraůenie, które
fragment utworu muzycznego wywiera na Saint-Preux i na Ormianinie
w Wenecji, nie jest przypadkowe ani tym bardziej sztuczne. Muzyka potrafi
zawâadnĊý umysâem i sercem tych osób. SâuchajĊc wâoskiego utworu, Saint-Preux spostrzega, ůe muzyka staje się medium, dzięki któremu twórca realizuje
gâęboko przemyœlany plan. Przyjemnoœý sâuchania muzyki nie jest przecieů
celem samym w sobie, ale podlega duůo bardziej wyrafinowanemu zamysâowi.
DĊůy do osiĊgnięcia takiego poziomu emocji, w którym percepcja dzieâa pozwala odbiorcy stworzyý lub, bardziej precyzyjnie – odtworzyý – myœl i uczucie
twórcy. Saint-Preux osiĊga ten poziom i jest w stanie wyobraziý sobie
przedmioty, postaci, pejzaůe i wszelkie inne obrazy, jak gdyby znajdowaây się
tuů przed nim, oddziaâujĊc na niego kolorami, zapachami, dŭwiękami
i wszelkimi skâadnikami rzeczywistoœci fizycznej. Wyznanie Saint-Preux,
22
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opisujĊce uniesienia duszy i reakcje jego œwiadomoœci na odbiór dzieâa muzycznego, œwiadczĊ o tym, ůe realizowana jest w nim figura retoryczna
o nazwie „hipotypoza”:
Po caâym szeregu przyjemnych arii usâyszaâem te wielkie momenty ekspresji, które potrafiĊ pobudzaý i malowaý caâĊ siâę gwaâtownych namiętnoœci;
coraz bardziej traciâem poczucie samej muzyki, œpiewu i imitacji, a zaczynaâem sâyszeý gâos bólu, gniewu, przeraůenia; widziaâem rozpacz matek,
zdradzonych kochanków, zawistnych tyranów i w caâym wzburzeniu, które
staâo się moim udziaâem, ledwie mogâem pozostaý na miejscu23.

Hipotypoza, majĊca swój ŭródâosâów w greckim sâowie ƽưƯƴƽưƹƳƩƲ oznaczajĊcym obraz, jest figurĊ polegajĊcĊ na utworzeniu racjonalnej i uczuciowej więzi między twórczĊ wyobraŭniĊ artysty a wyobraŭniĊ reprezentatywnĊ
odbiorcy w celu wytworzenia w umyœle tego ostatniego zdarzeľ, caâych
scen, przygotowanych przez autora dzieâa. Hipotypoza pozwala widzowi
będĊcemu pod wpâywem poety, kompozytora albo malarza niemal dotknĊý
rzeczywistoœci przez nich stworzonej. Korolko przypisuje jej „wyâĊcznie
funkcje artystyczne”, czyli ůywy opis zdarzeľ, ale dodaje równieů, ůe jej celem jest wywoâanie „konkretnych uczuý”24, przez co nabiera ona juů cech
retorycznej perswazji w zakresie movere. Definicja Korolki wskazuje więc na
trudnoœý w definiowaniu hipotypozy, o której wspomina Georges Molinié
w Dictionnaire de rhétorique, stwierdzajĊc, ůe nie ma zgody co do funkcji hipotypozy w historii retoryki25. Warto w tym miejscu zauwaůyý, ůe w dawnej
retoryce francuskiej hipotypozę identyfikuje się z ƆƭƥƱƣƥƩơ (enargeia), co podkreœla jej czynny udziaâ w budzeniu silnych emocji u odbiorcy26.
Oczywiœcie kilka przedstawionych powyůej cech nie oddaje peânej zâoůonoœci natury opery. Jednym z powodów adaptacji muzyki wâoskiej we Francji sĊ bez wĊtpienia zasady retoryki, na których opiera się osiemnastowieczna
estetyka francuska i którym w większym stopniu odpowiada charakter opery
wâoskiej niů narodowej. W XVII wieku, z chwilĊ przybycia do Francji Lullego, dla Francuzów przyzwyczajonych do baletu nie do przyjęcia jest teatr,
w którym zamiast taľca dominuje œpiew. W XVIII wieku powoli akceptujĊ
oni nie tylko wâoskie bel canto, które potrafi wyraziý emocje i staý się ŭróJ.-J. Rousseau, La Nouvelle Héloïse…, s. 133.
M. Korolko, Sztuka retoryki…, s. 118.
25 G. Molinié, Dictionnaire de rhétorique, LIbraire Générale Française, Paris 1992, s. 167.
26 Zob. H. Morier, Dictionnaire de poétique et de rhétorique, P.U.F., Paris 1975, s. 497–509.
23
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dâem przyjemnoœci i wzruszenia, ale równieů tworzĊ wâasnĊ, odrębnĊ estetycznie operę narodowĊ. Transfer kulturowy z Wâoch to nie tylko przyjęcie
we Francji opery wâoskiej, ale takůe pewnego rodzaju stymulacja ewolucji
francuskiego teatru lirycznego.
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When king stops dancing –
about the impact of Italian opera on the French aesthetics
In the seventeenth century, with the arrival to France of Lulli, for the French, who are accustomed to ballet, is unacceptable a theater in which dominates singing instead of the dance. In
the eighteenth century, people are becoming accustomed not only to the Italian bel canto,
which can express emotions and become a rhetorical tool of pleasure and emotion, but also
they create their own distinctive aesthetic national opera. The Italian culture transfer, will
therefore, not only provoke an adaptation of Italian opera in France, but it is some kind is a
stimulation of the evolution of French lyric theater.
Keywords: French opera, rhetoric, aesthetics, theory of art

