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Ιηαιηθό Κξαζί Σε Γαιιηθά Πνηήξηα  
 

Ο Gluck, γξάθεη ν Frederick Sternfeld ζηε New Oxford History of Music,1 ζηέθεηαη κεηαμύ 

δύν θόζκσλ: δηαθνξνπνηείηαη από ηνλ αξηζηνθξαηηθό θόζκν ηεο opera seria θαη 

ηεο tragedie lyrique, δίρσο όκσο λα αλήθεη ζην λέν θόζκν ησλ αζηηθώλ ηδαληθώλ ηεο 

γαιιηθήο επαλάζηαζεο, όπσο ν Cherubini, o Spontini θαη ν λεαξόο Rossini. ια ηα ζηνηρεία 

πνπ απνδίδνληαη ζηελ αλαλέσζε ηεο όπεξαο από ηνλ Gluck ππήξραλ ήδε ζηε ζεσξία - αλ 

όρη πάληα ζηελ πξάμε - ηεο γαιιηθήο όπεξαο: ε ζύλδεζε ηεο νπεξαηηθήο εηζαγσγήο κε ηελ 

ππόζεζε (θάηη πνπ αθόκε ιείπεη από ηνλ Orfeo), ε ζέζε ηεο κνπζηθήο ζηελ ππεξεζία ηνπ 

θεηκέλνπ, ε απνθπγή ησλ ηξαγνπδηζηηθώλ ππεξβνιώλ. Απηό πνπ κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθό ηξόπν 

έγηλε πξάμε κέζα από ηηο όπεξεο ηνπ Gluck ήηαλ ην πξνϋπάξρνλ αίηεκα ησλ Γάιισλ δηαλννπκέλσλ 

γηα ζπλδπαζκό ηεο δνκήο ηεο γαιιηθήο όπεξαο κε ηελ θαιύηεξε Ιηαιηθή κνπζηθή θαη ηξαγνπδηζηηθή 

αληίιεςε, απηό πνπ ν Cuthbert Girdlestone2 απνθαινύζε “ηηαιηθό θξαζί ζε γαιιηθά πνηήξηα”. 

Η πξώηε ζεκαληηθή αληίδξαζε ζηηο ππεξβνιέο ηεο ηηαιηθήο opera seria εθθξάζηεθε ην 1755 κε 

ην Δνθίκην3 γηα ηελ όπεξα ηνπ Francesco Algarotti. Τελ ίδηα ρξνληά, όπσο δηαβάδνπκε ζηελ Εηζαγσγή 

ηεο Annalisa Bini ζηελ αλαζηαηηθή έθδνζε ηνπ Δνθηκίνπ, ν Ranieri de Calzabigi ζέηεη ηηο αξρέο γηα ηελ 

αλαλέσζε ηεο όπεξαο ζε θείκελό ηνπ, πνπ πξνηάζζεηαη ηεο έθδνζεο από ηνλ ίδην ησλ έξγσλ ηνπ 

Metastasio. Τνλ επόκελν ρξόλν - 1756 - δεκνζηεύεηαη ε Lettre sur le mechanisme de l’opera 

italien κε ζέζεηο πνιύ θνληηλέο ζε απηέο ηνπ Algarotti. Σπγγξαθέαο απηήο ηεο επηζηνιήο δελ είλαη 

άιινο από ηνλ θόκεηα Giacomo Durazzo, γεληθό δηεπζπληή ησλ ζεακάησλ ζηελ Απιή ηεο Μαξίαο 

Θεξεζίαο ζηε Βηέλλε θαη παξαθηλεηή ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ Gluck θαη Calzabigi, πνπ θαηέιεμε ζην 

αλέβαζκα ηνπ Orfeo. 

 

Orfeo: Η Πξώηε Αλακνξθσηηθή πεξα; 

Σε έλα θείκελν κε πνιιή επαηζζεζία γηα ην ηζηνξηθό πιαίζην εληόο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη 

ν Orfeo, ε Silke Leopold (Neues Handbuch der Musikwissenschaft)4 δηαθνξνπνηείηαη από 

ηελ αληίδξαζε παιαηόηεξσλ κνπζηθνιόγσλ, όπσο ν Alfred Einstein,5 ν νπνίνο απνξξίπηεη, 

όηη ν ίδηνο ραξαθηεξίδεη σο “ πηζσγπξίζκαηα” ζην έξγν ηνπ Gluck, αλαθεξόκελνο ζηε 

ζύλζεζε κηαο opera seria ακέζσο κεηά ην αλέβαζκα ηνπ Orfeo (πξόθεηηαη γηα ηελ όπεξα Il 

trionfo di Clelia ζε ιηκπξέηην ηνπ Metastasio). 

Η αλακόξθσζε, πξνζζέηεη - όρη δίρσο εηξσλεία - ε Leopold, δελ ήηαλ έλα είδνο ηεξήο απνζηνιήο, 

νύηε βέβαηα νη ζπλζέηεο ηεξαπόζηνινη. Η δξαζηεξηόηεηά ηνπο θαζνξηδόηαλ από πνιινύο θαη 

εηεξόθιεηνπο παξάγνληεο, όπσο νη δηαζέζηκνη ζπλεξγάηεο, ν ηύπνο θαη ε πνηόηεηα ηνπ ιηκπξέηηνπ, νη 

πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ εξγνδόηε, ε πξαγκαηηθή αθνξκή γηα ηελ αλάζεζε (π.ρ. γάκνο ή 

γελέζιηα) θ.ά. Καηά ηα άιια, ε ηζηνξηθή δηθαηνζύλε απαηηεί λα πεξηνξίζνπκε ην ρώξν πνπ 

θαηαιακβάλεη ε ζπλεηζθνξά ηνπ Gluck ζηελ αλακόξθσζε ηεο όπεξαο, όρη κόλν ιόγσ ηνπ κεγάινπ 

ξόινπ πνπ θαίλεηαη πσο έπαημε ζε απηήλ ν Calzabigi. Σπρλά ην αίηεκα ηεο αιιαγήο εθθξάζηεθε θαη 

από άιινπο ζπληειεζηέο, πέξαλ ηνπ ζπλζέηε θαη ηνπ ιηκπξεηηίζηα: ηνλ θαιιηηερληθό δηεπζπληή, ην 
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ρνξνγξάθν, ηνπο εζνπνηνύο θαη ηνπο ρνξεπηέο, αθόκε θαη από πνιηηηθά πξόζσπα. Έηζη, ην πξόζσπν-

θιεηδί ζηελ πξώηε πξνζπάζεηα λα ζπλδπαζηεί ε γαιιηθή κε ηελ ηηαιηθή όπεξα θαη ζηελ πξνώζεζε 

αλαλεσηώλ δεκηνπξγώλ, όπσο ν Goldoni θαη ν Traetta, ήηαλ ν Guillaume du Tillot, γξακκαηέαο ηεο 

Λνπίδαο Ειηζάβεη ζηε γαιινθξαηνύκελε Πάξκα. Σύκθσλα κε ηελ πξνθιεηηθή δηαηύπσζε ηεο Leopold, 

ε θξάζε όηη ν Orfeo είλαη ε πξώηε αλακνξθσηηθή όπεξα είλαη παξαπιαλεηηθή γηα δύν ιόγνπο: 

ζίγνπξα δελ ήηαλ ε πξώηε θαη δελ είρε θαλ ηε δηάξθεηα κηαο θαλνληθήο όπεξαο. Οη ίδηνη νη δεκηνπξγνί 

νλόκαζαλ ην έξγν ηνπο azione teatrale, νλνκαζία πνπ ζύκηδε ηελ aria d’azione θαη ππνγξάκκηδε ην 

αίηεκα ηνπ λένπ είδνπο γηα δξακαηηθόηεηα, ζε αληίζεζε κε ηελ αθύζηθε ζηαηηθόηεηα ηεο άξηαο 

ζηελ opera seria. 

 

Teamwork 

Σηε ζεκαληηθή ηνπ κνλνγξαθία γηα ηηο πξαθηηθέο ηεο παξσδίαο θαη ηνπ δαλεηζκνύ ζην 

έξγν ηνπ Christoph Willibald Gluck ν Klaus Hortschansky6 θαίλεηαη λα ζπλππνγξάθεη 

ηελ άπνςε, όηη ε πεξίθεκε Reform δελ ήηαλ δπλαηή, παξά κόλν επη ηε βάζεη ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ιηκπξέηηνπ ηνπ Calzabigi. πσο αθξηβώο ε κνπζηθή γιώζζα ηνπ 

ζπλζέηε κηαο ηηαιηθήο opera seria πξνθαζνξηδόηαλ ζε κεγάιν βαζκό από ηε δνκή ησλ 

ιηκπξέηησλ ηύπνπ Metastasio, έηζη θαη ε λέα κνπζηθή αληίιεςε ήιζε λα αληαπνθξηζεί 

θαηά θύξην ιόγν ζηα Reformdramen ηνπ Calzabigi θαη πεξαηηέξσ ζηε γεληθόηεξε 

ζθεληθή αληίιεςε ηνπ ρνξνγξάθνπ Gasparo Angiolini θαη ην θηινγαιιηθό θαη εξεπλεηηθό πλεύκα ηνπ 

πνιηηηθνύ ππεπζύλνπ γηα ηα ζεάκαηα ηεο Απιήο, θόκεηα Giacomo Durazzo. Ιδηαίηεξα πξέπεη λα 

ηνληζηεί ν ξόινο ηνπ Angiolini ζε όηη αθνξά ηελ αιιαγή πξνζέγγηζεο ζηε κπζνινγία: αληίζεηα κε ηελ 

θξαηνύζα αληίιεςε, πνπ αθνκνίσλε ηνλ θόζκν ηεο αξραηόηεηαο ζηηο ζύγρξνλεο δξακαηνπξγηθέο 

αλάγθεο θαη ηηο ζθεληθέο ζπκβάζεηο, ν Angiolini πξνέθξηλε κηα πην ιόγηα, απνζηαζηνπνηεκέλε αληίιεςε 

ηεο αξραηόηεηαο. Μέζα από ζηνηρεία όπσο ε έκθαζε ζηελ παληνκίκα θαη ε εκκνλή ζηε ζθεληθή 

ηεξνηειεζηία, πξνζπάζεζε λα έιζεη θνληά ζηνλ αξραίν θόζκν θαη λα κηκεζεί ηα επηηεύγκαηα, πνπ ηόζν 

ζαύκαδε ζε απηόλ. Πάλσ απ‟όια, θαη απηό ήηαλ θάηη πνπ ηνλ ζπλέδεε νπζηαζηηθά κε ηα ππόινηπα κέιε 

ηεο νκάδαο, ζαύκαδε ηε δύλακε ηεο αξραίαο ηέρλεο - ιόγνπ, κνπζηθήο, ρνξνύ - λα ζπγθηλεί ηνπο 

αλζξώπνπο θαη λα επηδξά βαζηά ζην ζπκηθό ηνπο. 

 

Αλακόξθσζε ηεο πεξαο 

Ο πξόινγνο ζηελ έθδνζε ηεο Alceste πνπ ππνγξάθεηαη από ηνλ Gluck καο δίλεη άκεζε 

πξόζβαζε ζηελ αλακνξθσηηθή ηδενινγία πίζσ από ηα έξγα. Μεηαθξάδνκε από ηελ 

αλαζηαηηθή επαλέθδνζε ηνπ θεηκέλνπ ζηνλ ηόκν Querelle des Gluckistes et des Piccinistes: 

Texte des pamphlets ζε επηκέιεηα Francois Lesure:7 

“Όηαλ αλέιαβα λα κεινπνηήζσ ηελ ‘'Aιθεζηε’ έζεζα σο ζηόρν κνπ ηελ απνθπγή όισλ ησλ 

θαηαρξήζεσλ πνπ έρνπλ θέξεη ζηελ ηηαιηθή όπεξα ε θαθώο ελλννύκελε καηαηνδνμία ησλ 

ηξαγνπδηζηώλ θαη ε ππεξβνιηθή απηαξέζθεηα ησλ ζπλζεηώλ, θαηαρξήζεηο πνπ κεηέηξεςαλ ζε 

ελνριεηηθό θαη γεινίν ην κεγαινπξεπέζηεξν θαη όκνξθόηεξν όισλ ησλ ζεακάησλ. Πξνζπάζεζα λα 

επαλαθέξσ ηε κνπζηθή ζηελ αιεζηλή ηεο απνζηνιή, απηήλ ηνπ λα ππεξεηεί ηελ πνίεζε, ώζηε λα 

ελδπλακώζεη ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ θαηαζηάζεσλ, δίρσο λα 

δηαθόπηεηαη θαη λα παγώλεη ε δξάζε από πεξηηηά δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Είρα ηελ πίζηε όηη ε κνπζηθή 

έπξεπε λα πξνζζέηεη ζηελ πνίεζε απηό πνπ ζε κηα ζσζηή θαη σξαία δσγξαθηθή ζύλζεζε πξνζζέηνπλ 

ε δσληάληα ησλ ρξσκάησλ θαη ε επηπρήο ζπκθσλία θσηόο θαη ζθηάο, πνπ δίλνπλ δσή ζηα ζρήκαηα 

δίρσο λα αιινηώλνπλ ηα πεξηγξάκκαηά ηνπο… Θεώξεζα επίζεο όηη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο 

κνπ έπξεπε λα αλαισζεί ζηελ αλαδήηεζε κηαο όκνξθεο απιόηεηαο…δελ απέδνζα θακκηά αμία ζηελ 

επηλόεζε θάπνηαο θαηλνηνκίαο, αλ απηή δελ πξνέθππηε κε θπζηθόηεηα από ηελ θαηάζηαζε θαη δελ 

ήηαλ ζπλδεδεκέλε κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο εθθξαζηηθέο αλάγθεο… 

Γίλεηαη ζήκεξα επξύηεξα δεθηό όηη παξά ηελ ππνγξαθή ηνπ Gluck, ην θείκελν απηό νθείιεηαη θαηά 
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κεγάιν βαζκό ζηελ πέλλα θαη ηε ζθέςε ηνπ Calzabigi. Σε απηό ην ζεκείν αγγίδνπκε ηε ζπλαξπαζηηθή 

ηζηνξία ησλ ζρέζεσλ ησλ δύν αλδξώλ θαζώο θαη ηεο αλαδήηεζεο ηνπ βαζκνύ ππεπζπλόηεηαο ηνπ 

θαζ‟ελόο γηα ηε λέα αληίιεςε ζηελ όπεξα.  

 

Orfeo ηνπ Gluck Σε Ληκπξέηην Calzabigi Ή Orfeo Τνπ Calzabigi Σε Μνπζηθή 

Gluck; 

Σε πνηό βαζκό πξέπεη λα πηζηέςνπκε ηνλ Calzabigi ηεο επηζηνιήο ζην Mercure de 

France,8όπνπ δηεθδηθεί ηελ απνθιεηζηηθή παηξόηεηα ησλ θαηλνηνκηώλ θαη ηνλ θαζνδεγεηηθό 

ξόιν ζηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ Gluck; Ο ίδηνο ν Gluck θαίλεηαη αξθεηά γελλαηόδσξνο 

πξνο ην ζπλεξγάηε ηνπ ζε επηζηνιή ηνπ επίζεο ζην Mercure de France. Πνύ βξίζθεηαη ε 

αιήζεηα; Μεηαθξάδσ από ην βηβιίν ηεο Patricia Howard,9 πνπ ζπγθεληξώλεη γηα πξώηε 

θνξά όιεο ηηο πεγέο, όπνπ ν Gluck θαη ν Calzabigi εθθξάδνληαη πάλσ ζηηο ζπλζήθεο ηεο 

γέλεζεο ηνπ Orfeo θαη ηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο: 

“Ίζσο ε αιήζεηα λα έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη θάζε θαιιηηερληθή ζπλεξγαζία είλαη αξθεηά πνιύπινθε, 

ώζηε θαλέλαο από ηνπο δύν λα κελ δύλαηαη λα γλσξίδεη κε αθξίβεηα πνπ άξρηδε θαη πνύ ηειείσλε ε 

επηξξνή ηνπ”. 

Η ζύγρπζε απηή ησλ νξίσλ σο πξνο ηελ θαιιηηερληθή ππεπζπλόηεηα αληηθαηνπηξίδεη σο έλα βαζκό 

ηελ ίδηα ηε λέα αληίιεςε πεξί όπεξαο: ε κνπζηθή θαη ε γιώζζα αληηκεησπίδνληαη εδώ σο ζπλερέο, 

εληόο ηνπ νπνίνπ νη δηαθνξέο ηεο κηαο από ηελ άιιε είλαη δηαθνξέο βαζκνύ: ε κνπζηθή έρεη έλα 

λνεκαηηθό, αθεγεκαηηθό, ελ ηέιεη γισζζηθό, ζηνηρείν, όπσο θαη ε γιώζζα έρεη έλα ζηνηρείν κνπζηθό, 

κε κεισδηθέο, ξπζκηθέο, δπλακηθέο θαη ερνρξσκαηηθέο δηαβαζκίζεηο. Η κηα έρεη αλάγθε ηελ άιιε, έηζη 

ώζηε ζην ηειηθό απνηέιεζκα λα εληζρύεηαη ε κνπζηθή ηεο γιώζζαο θαη ε γιώζζα ηεο κνπζηθήο. Σηελ 

επηζηνιή ηνπ Calzabigi, πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, γξακκέλε ζηε Νάπνιε ζηηο 25 Ινπλίνπ ηνπ 1784, 

είθνζη ρξόληα κεηά ην αλέβαζκα ηνπ Orfeo, βξίζθνπκε κηα ζαπκάζηα παξνπζίαζε ησλ λέσλ 

“θεηκελνθεληξηθώλ” αληηιήςεσλ, θαζώο θαη ηνπ - πηζαλόηαηα - ζεκαληηθνύ ξόινπ πνπ έπαημε ην 

ιηκπξέηην θαη ν δεκηνπξγόο ηνπ ζηε κνπζηθή θαη ζπλνιηθή αληίιεςε ηεο λέαο όπεξαο. 

 

Ηρνγξάθεζε 

Σηε ζειίδα απηή κπνξείηε λα αθνύζεηε απνζπάζκαηα από ηελ ερνγξάθεζε 

ηνπ Orfeo κε καέζηξν ηνλ John Eliot Gardiner θαη ηνπο Derek Lee Ragin θαη Sylvia 

McNair ζηνπο επώλπκνπο ξόινπο. 

Ο Gardiner ππνζηεξίδεη πεηζηηθά ηηο επηινγέο ηνπ ζε θείκελo κε ηνλ εύγισηην ηίηιν 

“Κάησ ηα ρέξηα από ηνλ Orfeo” (“Hands Off Orfeo”), πνπ πξσηνδεκνζηεύηεθε ζην 

ζπιινγηθό ηόκν γηα ηνλ Orfeo κε επηκέιεηα ηεο Patricia Howard θαη αλαδεκνζηεύεηαη ζην ζπλνδεπηηθό 

βηβιηάξην ηεο ερνγξάθεζεο. Καηά ηελ άπνςή ηνπ, ε ρξήζε ησλ νξγάλσλ επνρήο είλαη επηβεβιεκέλε, 

όρη κόλν γηα ην απηνλόεην ηεο ηζηνξηθήο πηζηόηεηαο, αιιά θαη γηαηί νπνηαδήπνηε άιιε ζύγρξνλε 

ελνξρεζηξσηηθή ιύζε πξνθαιεί ερνρξσκαηηθή ζύγρηζε θαη αθπξώλεη ηελ θαζαξόηεηα ηνπ νξάκαηνο 

θαη ηελ επζηνρία ησλ ζπλζεηηθώλ επηινγώλ ηνπ Gluck. Η κνπζηθή ηνπ Gluck, παξαδέρεηαη ν Gardiner, 

δελ θαίλεηαη ηδηαίηεξα εληππσζηαθή ζηελ αλαγσγή ζην πηάλν ή σο eye music, “δσληαλεύεη όκσο ζηελ 

νξρεζηξηθή εθηέιεζε”. “Έλα από ηα πην εληππσζηαθά ζεκεία”, ζπλερίδεη, “είλαη ε ελαιιαγή ηνπ 

ζξελεηηθνύ chalumeau κε ην ζξήλν ηνπ Οξθέα ζην „Chiamo il mio ben cosi‟[…] ή ησλ θνξλέηησλ θαη 

ηξνκπνληώλ ζηελ ηεξνηειεζηηθή αηκόζθαηξα ηεο ζπκθσλίαο ηεο αξρήο (ηεο „κειαγρνιηθήο ζπκθσλίαο‟ 

πνπ δεηνύζε ν Calzabigi)”. 

Γηα ηελ πηζηόηεηα ηεο θσλεηηθήο εξκελείαο ν Gardiner ρξεζηκνπνίεζε σο πξόηππν ηα απνζπάζκαηα 

από ηνλ Orfeo “όπσο ηξαγνπδήζεθαλ από ηνλ θ. Guadagni”, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπιινγή 
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Ιηαιηθώλ αξηώλ ηνπ Domenico Corri (Λνλδίλν, 1779). Γηα παξάδεηγκα, ζπγθξίλεηε ηελ εθηέιεζε ηνπ 

Lee Ragin ζην “Chiamo il mio ben cosi”  κε ηελ πξσηόηππε έθδνζε ηνπ 1764 θαη ηελ εξκελεία 

ηνπ Guadagni, όπσο ηελ θαηαγξάθεη ν Corri. 
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