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(Forts.) 

II 

LULLY'S EFTERFOLJARE. 

Med en s.adan historiskt och konstnadigt betydande garning 
som 'den i det foregaende skildrade maste Lully bli skolbil
dande i sitt nya fadernesland, om detta bjod den lampliga jord
manen for hans. verk. Det forholl s'ig ocksa sa, att i den franska 
huvudsta,d,en snart nog fylkade ·sig en mangd Hirjungar och be
undrar-e kring denne man, som med ,sina verk lade den f asta 
grunden for en nationell fransk opera. H�n hacle en del dir-ekta 
larjungar. Dit hora: Colasse, Lu:Ily'.s soner 'Louis och Jean� Ma
rais, Gatti m. fl. - indirekta vorn val alla, som _denna tidsperi•od 
skrevo franska operor, epigoner och battre talanger, som utbil
daide larofaderns stil; till de forra kunna kanske rakna.s 
Rebel, Labarre, Lacoste n1. fl., till de senare Destouches o-ch 
Campra. 

Det ar mot ba:kgrunden av det ovan sagda, som vi i det fol
jande ·�kola s-6ka inforsatta os-s i Lully'·s efterfoljare-s verk, de av 
dem, ·s-om .finna.s i Upp,sala 11niversitet,sbiblioteks handskrifbsam
lingar . 

* 

Pascal Co_lasse heUe Lully's trognaste larjunge och amanuens, 
som fatt uppbara klander for sitt. antfor slavis:ka uppga:ende i 
mastarens stil, sa siavi,sikt, att man knappt skulle kunna skilja 
deras verk at. Detta anser dock icke Dommez·-Schaing/ s0111 

menar, att, Cofasse'•s huvudoipei·-or, vilka -en nadig forsyn just be
hagat lamna i ·hs. i Upps.ala, Theiis et Pelee (1689) ·och Enee et 
Lavinie (1690), i mangt och mycket · ga vida utover vad Lully 
pr-esterat i ,sina v,erk. De ii.rn av storr,e matt och »fiihren zu
weilen Instrumentalmassen (darunter Trompeten u. Pauken) ins 

1 A. a. P· 493. 
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Feld, fiir die eine Folioseite Y011 13 Sy.stemen kaum ausreic.ht. 
Seine Starke liegt in der Situatfonsmusik, im Sc1hildern furcht
barer Naturerei,gniss,e; dooh .hat er ... auch tiefer-e Saiten an
zuschl-agen gewusst . . . » 

Enee fames .tyviirr blott i stammor, vilket forsvarar och del
vis omojliggor en nar.mare g,ranskning, och Thetis ii.r 1ett slags 
)> kla verutdrag )) med text, rattare sag t, ba,s-stamma med nag on MT 

de viktiga.ste 6verstam1nonia utskrivna, vare :sig det ar sang
sfamma, vi-o1in-, ,ohoe- eller flojtsfamma; i kontrapunktiska in
strumentalstyeken blfr ·detta ooversiktligt. 

CoJas,s,e'·s recitativ forefaller :att vara av e111 nag.ot annan typ 
iin larofa�en1 Lully's m.usi.kdeklamation. Vid ett g,enomgaende 
av Ti1etis et Pelee bfir man slagen av recitativens mii1dre dekla
matoriska, men mer melodiska art. De ha farre korita notvii.rden 
och aro jamnare, lugnare, aga mindre mnvaxling i taktarter och 
utvisa en lyrisk, stundom konternplativ men aldr-ig 1. ·atm. ytterst 
sailan dramatis·kt livfull karaktar. Men harda falla Kretz-schmars 
or-d: »Colass-e steigert die Armlichkeit des Lully.schen Gesang
stiles ins Ge'\-vohnliche. Seine Chore :Singen v-on Freud und Leid 
in,demselben Tone, im Tone der Marschmusik», och strax for'ut: 
))Er (Colas·s•e) gehort mit Desmaret,s zu den schwaciher,en Talen
ten. vVo sie sich von ihrem Vorbilde untersoheiden, -sind es 
Miss griff e. )> 

Bland stycken, som fortjana berom aro den vaclua sang en a" 
La N uit i Prologen: )) ache.vans notre oours possible ... )> och 
langre fram: »Il faut ceder, je ne puis m',e1�_ deffendre ... )> 

Mojligen aw dylika stycken saUs,ynta ho-s Cola-sse (har kan 
blot( taga;s hansyn till Thetis), 111.en det forefa11er ,dock oberat
tigat att utan varje res-e�'vation anf6ra Kr.etzsc-hmar-s ,o,van cite
ra,d,e ord. Egendomliga te de sig oek.sa hr-edvid Dommer-Scherings 
anforda uttalande -och de la Laurencie sk.Tiver:1 

)) . . .  )trois scenes 
qui accus,ent nettement le talent per-s-onell de Cofa.s,se: l'Entre-e 
de la Nuit, la Tempete et l'acte ,du Destin ... i> 

Colass-e har emeliertid overlamnat sig at det recitativa i den 
grad, au bar verkligen ordet ))okna,r )) paissar in pa bans oandliga, 
siida efter sida gaende sangdeklamation. Stundom - dock ratt 
sall:m - anvander han sig av melismatis,Irn hildningar, vilka aro 
nagot langre utdragna hos honom ·an "·hos Lully, men eljest icke 
pa nagot vis aro av nagon annal typ. 

1 A. a. p. 1367, sp. 1. 
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Ster,eotypa _for:mler ga igen har och var ocksa hos Colas,s� -
en del av dem betankligt lika Lully'.s; en dylik ar den hos Lully 
•sa vanliga pa gnmdstommen: G-d--b-d-G, melodiskt och
rytmiskt utstoff erad pa mangfaldigt s,att.

Som hos mas.taren aro dans•elementen av .stor betydelse. I Tihe
tis. firrnas entrees, marches, a,irs, 2 ch3!connes, 1 loure, menuet 
och gigue, ingen av dem sardeles markvardig. Entreerna aro: 
))entree des ,s:ir1enes», ))•e. ministre:s .du destin», ))e. du vertumn�s», 
».e. des menades )> ; marches hora ofta samman med entreerna,
des-sutom 'fri-staende: )) marche de trnupe de grecs et de pern-es )) ;
av airs finnas manga: »pour l,e grecs , ... et pour I-es perses, pour
les ,s.cyttes)> o. ,s. v. Redan av de:ssa 1sma antydp.ingar 9m danser
nas art kunna vi. klassificer:a denna opera Theti-s._ Den ar etno
grafisk, om man ,sa vill historisk (he1·oisk ar den naturligtvkall
tM ! ) . Har finnes atminstone 3 folkslag r,epres,enternde: grek'.er, per
ser och skyte:r, aven om det enl. musikmanuskriptet -synes fin
nas »chreurs pour les 4 peup1es». Dessutom ar det fullt av gu�
dar, bade himlens och jordens, varom vi kunna tala nagot nar
mar,e nedan. Det .ar givet, att med en dylik scienpersonal maste
orkestermusiken och korerna fa sig mycken plats tillmatta. Sa
ar ocksa forhallandet.

I vad man Colas·s-e anvander .sig a-v stoue mkester· -an Lully, 
kan man ej bi1da -sig nagon uppfattning •om av U.-B :s material. 
Men att denna orkestier 1spelar ,en viktig roll ar tydligt. Utom 
dans-styckena, som har o-van r,edan omnamnts, ma papekas, de 
manga, stunidom ej alltfor korta. )> preludes)), nagra icke utan 
charm, -en orkestermalning, ski1drande Jupiters nedsrtigande fran 
himlen (sc. 6 ), den snart nog i ,o-peran oundvikliga tempete samt 
en del orkesterpartier av vikt under den f,oljande ))C'hreur de 
peuple >) (.sc. 7), (varom nagra -ord ytterligare nedan). Co-lasse � 
upptag,er alltsa sin lar.oma,stares bruk a-v •o·rkestern; han har -
sorn denne - sjalvstandiga saker for saval flojter s,om oboer,1 
men violinerna aro -s,om hos mastaren de barande, saval till
sammans med hela orkestern som ,ensamma till bas-so continuo 
eller som ackomp. till sol-osta:rnma (2 violiner och bas) akt I: sc. 
5 m. fl. st.). De la Laurencie skriv-er ocksa:2 

)) • • •  C'est ainsi que 
la partition de 'Thetis et Pelee' ciomporte -en plusieurs endr,oits des 

1 2 fiojtstii.mmor i ))entree des sirenes)), akt I: sc. 3; d:o sc. 4; d:o sc. 5; -
i akt V: sc. 2 och sc. 5: »fluttes allemandes»; 2 · oboer som ack. till solo: »je 
me flatte que ma Constance ... >>, akt I: sc. 5. 

2 A. a. p. 1367, sp. 1. 
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combinaisons variees de vfolons ,et de flutes. Colasse emploie tan
tot 1es flutes -comme instruments de des,sus ;_ il les f.ait alor-s accom
pagner par les violons; tan tot il les traite en_ duo,, tan tot il leur 
substitue les violons seuls, realisant de Ia sorte tro1s types -bien 
distincts d'instrumentat:i:on. II a le sentiment des timbres dans la 
fete de Bacchus d' Enee et Lavinie ( acte III, -sc. 4) des cromornes 
commes instruments int,ermediaires entre Ie,s hautbois ,et les 
bassons. Enfin, il connait le melange des timbres ,obtenu en 
faisant 1s-om:mer,· a l'unrs1si0n des instruments de famille diffe
rants, -erf: par la, ,se montr,e un veritable iinitiateur des· pro cedes 
de - 1' orcheststration moderne.» -
_ Hastiga t1dmatt - t. ex. i danserna - aro ov-erhuvudtag.et sa.11-
synta, ·speciellt i jamforelse med Lully's partitur. -iMen i marche 
(akt II: sc. 7) ar tidmattet C, alla breve med sextondelsnoter -, 
och i tempJte ar - som sig bor - violinerna upptag_na mest hela 
vag,en med 1116-lopningar, uppblandaide med t. o. · m. 1/ 32- ooh
1/64-lopninga::r.1 Colass,e s:kriver verkligen ganska svart. Ett
ex-empel pi liknande lopningar, dartill i ackompanjerande syfte 
(till recitativ) erbjuder akt II: sc. 7 (,efrter -stormen, da »Neptune 
paroit sur la men ) . 

Ouverturen a:r isla:viskt bunden i Lully's :stil: festlig -och lang
-sam f6rsta ·sats i 2-takt :Och en ))fugerad» mellansats i 3-takt, var
pa ·en kort, langsam ,sats, :nara beslaktad med den forsta, foljer, 
i sin tur foljd a_v -ett _repeterande av allegrosatsen, alltsa ett 
icke regelbundet schema: a1-h-a2-b. (pr,ecis spegelbi1den till 
Lully's ouvert. till »Idylle)>, jfr. ovan uppsats I, ·s. 80). 

Den tydliga paverkan, srnn Golas·s,e's verk utvisa fran Lully 
kan emellertid paras medt en annan, kanske annu tydligare, vil
k,en de la Laurencie framhaller: ))Sans doute C0Iais1s,e, grace a sa 
longue frequentat:uon des Ouvraiges du Florentins, s'en etait tout 
:?t fait assimile la maniere, mais il a montre dans certaines trage
dies lyriques des qualites pernonelles·, et de plus, il prit toujours 
soin de rendre a Lully ce qui etait a Lully.))

2 

�i\..ven Golass,e's aper.or aro - 1som laromastarens - korope.r,or. 
Det ar fullt upp med korer: -derrioners, ,sireners, gudars, folkslags 
o. s. v. -, men i allmanhet kan man val knappast kalla dem

1 Kopisten har inte skytt att har och dar satta dit for manga streck, anda
till · 5 och 6 stycken(!), sa att en hastig blick pa dylika sidor i noterna kan 

komma: en att rysa for svarigheterna. 
2 Salunda forklarar han i foretalet till »Les Saisons» - »qui'l reconnait avec 

admiration que tout ce qui est de Mr Lulli ne doit souffrir aucun melange ... ,> 
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slagfaridiga, ,och ej heUer f6refalla de alltfo·r 'Val utrustade i 
tekniskt avs.eende: En •och annan ar likval ratt pompos, erin.., 
rande ,om den store larofadern . . . )> Quant au ch amr et a la· 
marehe des pretr,es du destin (acte III), il se deploient avec une 
pompe grandiose et sever-e qui egale celle des plus majestueuses 
pages des Lum· ... )} - Har och var forekommer en ans.prakslos 
imitation· i stammorna, o.ftast aro de likval skrivna i enkel s·att
ning not mot not och - vad si0m ar av-gorande for deras karak
tar-----: i en underlig recitativisk melodik (och rytmik), sa att man 
kunde foesfas kalla dem »r.ecitativkorer». Obs. t. ex. folj. »folk
kor»: 

Andra korer ar-o t. ex. »Crnur · de touttes les divinitets de 
la Mer» --:-; » ... de terre ... »; ,>pour1es 4 peup1eis>) etc.; karak
teriserande ar i'Il!gen a'V -diem. 

Mindre s.angformer sakna!s·ej heller: duos (akt II: sc. 4; akt n�

sc. 1, sc. 4 mellllitl Thetiis ooh Jupiter; akt IV: sc. 6) oc!h trios 
(»les sirenes trio,), akt I: sc. 4; akt IV: sc. 7 ,efter ))air de vents,,).
- Tyvarr ager U. B. av »Les 4 Saison.(j» b},ott ins-trumentalsfam
morna haute contre, taiH� · ,och_ quinte, v-arfor vi blott kunna
konstatera mangfaliden av de vanliga danserna; uppmarksam
mas bor forekomsten av :en )>air es.pagnob i D, 6

/4 t. -

Jean Defontaines heter den ina.m mUJsikhi·storien hittills full
standigt okande komp,onisten till pastoralen »Le Desespofre de 

TiTSis» av ar 1688, alltsa ai,et efter Lully',s dod. - Av namnet 
Tirsis -att doma skulle man gi·ssa pa, att innehallet i »Tirsis' for
tvivlan» mojligen kunde vara hamtat ur Theocritos' herde
idyller,1 men sa ar icke fallet. De handlande personerna i ovrigt 

1 Th'yrsis forekommer nfunligen. som herdenamn ofta hos denne f6rfattare,. 
1 : 19 (ofta), ep. 6 (IX: 432) och Id. 1. 
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aro Climene, ·Lidas; Lisette och he1·dar., 9ch sjalva handlingen, 
som ar uppdelad i pro1og ·och 5 soener, uppfylles ·i huvudsak· av 
korer, recifativ, danser och andra ins.trumentalstycken och ar 
tamligern losligt ihopkommen, som ju vid dernia tid var fallet 
speciellt med herideidyller o-. dyl., dar det koreografiska ,elemen
tet ar huvudsaken. - Tack vare att U. B. ag.er · ett valskrivet 
partitur kunna ,;i agna detta v,erk en narmare granskning och 
gora detta •sa myckeit hellr,e som. det erbjuder intrie:s•se ,ej blott 
genom .sina manga vackra -och tekniskt valskrivna · musikstycken 
utaJU av,en ·emedan - som sagt - kompo.sitorsnamnet Defontai

nes och Jwns verk aro ok.anda t. o. m. fo1· Eitners Quellenlexicon.1 

-- Till en borjan ma en kort overis,ikt av styckets inneha.11 lamna-s. 
I prolog-en upptrader Pomone och sjunger med orkester

ackompanjemang foljande, som alltsa aidresseras till den nar
varande konung.en: 

))Ah quel hoI11heur, quel heureux jour, 
Louis e:st enfin de retour .. . )) , 

och uppmanar alla att g,e Siin gliidje luft och frambara sin 
vordnad for hans majesfat, vi1ket en he1·dekor, 3}Vbruten av ritour
neller for 2 fl6jt,�r, sl�yndar att g�ra genom upprepning av Po
mone's ord. -. Harefter sjunga Pomolile -och Vertumne, Pate

man och Agerie omvaxlande. •om, huru trygga -och lyckliga de 
alla kunna kanna sig i konung,ens hagn, varpa de upprepa saken 
i kvartett och dansa ,en ·menuett och ,en gigue; ·med ytterligare
arehetygelsier, avbrutna av ett livligt och kontrapunkterat ))pre
hide)>, na vi antligen )>fin du prologue)), -s10m upptager omkring 
1j3 av hela v,erket och inrymmer en del vackra ting, vilka nar
mare sko1a framhal1as nedan. 

Sc. I: Tirsis och Climene. 

Tirsis ar djupt f6rtvivfad over, att hans kar1ek till Climene 
syn es motas av blbtt kallsinnighet. Han ber att fa vet.a orsaken 
ooh efter diver,s,e undanflykter bekanner hon: »jag kan ej langre 
skanka hort mitt hjarta, ty Aleiidon ( en her de) ar ,dess herre ! » 
Efter· denna ,sorgliga bekannelse sjunga die en ensemble, -varpa 
Tirsis framhaller: 

1 Hartill kommer att da denna idyll ar ratt typisk for fransk opera vid 

denna tid, lasaren far en battre inblick hari, an de eljets mycket kortfattade 

notiserna kunna lamna. -

119 
· »J.ag smickrade m1g, -att min tiogna karlek ·skuUe avbryta Er

grymhets bana; men efte-rsom jag forlorat Er, beklaga atinin
stone, du grymma, ett hjarta, som skall for Er skull sluta sina 
sorgliga dagar!» ... - Men Tirsis far inte nagon trost. Climene 
svarar elakt: )>Varfor kommer Ni allt1d till mig med .standigt i1y 
klagan? » - ihon vill ej lyssna till ihonom. 

Sc. 2. (Tirsis ensam) ar uppfylld blott av. den -omanliga och 
lojliga. klagan, som hjalt,en later taga sig ,sfa)}k.a uttryck. Den 
har . av komponisten f,6radlats och lyfts pa ett vida hogrie konst
narligt plan. 

Sc. 3 inledes av Lisette, som sjung,er, att det forefaller henne 
s,om om Cllmene av nagon anl,e,dning funnit )>behag i denna 
lund»., eftersom ·hon ar dar var dag. Hon lycka:S locka ur Cli- · 
mene· en bekannels-e, att hon ar djupt olycklig for sin karleks 
s�ull: hon har ny,ss forut ljugit for Tirsis, ty hon -a1'skar honom 
men vagar ej tala om idet »for att forsakra mig om hans ljuva 
laga», · va,rpa Lise1:t,e tycker, att ,det ar ett underligt karleksprov. 
Lisette ihar ,emellerti,d sett Lidas, vars, ansikte bar vittne om 
n3!gon fruktansvard olycka, sa dystert sag det ut, varvid Cli
'illene giv,etvts genast kanner sitt hjarta nara att brista av Oro 
och dyisfra aningar. Dessa synas ock hesannas, da Lidas kom
mer (1s c. 4) och forebrar heime hennes karJ.ekslo:shet n:iot Tirsis, 
va:r1genom hon nu dra,git olycka over dem alla. I nagra av.brutna 
meningar talar han om, att Tirsis genormborrat sitt br6st ined en
dolk: Clirrnene anser, a,tt han bor-de hindi-ats darifran, men L:iidas 
:tiade varit pa for ·1angt avstand : .. , och sa fullbordar ihan s1n
berattelse med en poetisk redogorels,e. for Tim.is' .sista stunder: 
)>. : . 'Ack', hade ham. (Tirsis) sagt, 'Climene alskar mig ick-e. Lat

mig do, jag o1ycklig-e!' hans blod, som flot over blommorna 
tycktes tala om Eder stranghet; hans rost ... )) Climene avbryter 
hon om .ooh rakar i djup f 6rtvivlan : .. : >>hris,t mitt hjarta, brist 
haftigt ('avec fureur'), doden ,ar det hopp, som aterstar mig i inin 
gdinsl6sa smarta», ·- koren av herd:ar· upprepa henii-es slutord 
och Lidas, s,om riu .syneis ans,e, · att hon lidit nog vill soka · ge 
tro:St: »Han andas, vet ... », men Climene avbryter hon.om ni.ed 
eri va1d:s,am vadjan till de kringstaende, att hadariefter ailt�d 
klaga, allri:id gjuta sorgsi1a tarar, och att derina behag.fulla plats' 
frid hadanefter allti,a ma grnmlas av· dera:s rop ooh vekla,gan. -
En trio aivslutar 4� sc-enen. --
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I fc. 5, den 1sista, infinner sig nil Tirisis i siillskap ·med oo del 
herdar och rrieddelar, att han kommer b1ott for att taga farvfil(l); 
Climene tillstar sin ·karlek och · ant slutar nu lyckligt. Tirsis 
kanner. krafterna aterv-anda, han andas utan moda, ser ater ' 
dagens lju:s, och i •en duett-svara de alskande varann trohet. Som 
ett fampligt Jmmplement f6rklarar darpa Udas sin karlek for 
Lisette och vinner hennes hifall. En kor sjung-er en avslutande 
reflexion: »efter sa manga plagm, njut, lycklige filskare av full
komliga ljuvligheter! Karlek.,en iskall bradda vara hj,artan med 
eviga frojder.» - En alt och k6ren av!sluta de1t hela :med att 
omvax1ande sjunga :sma reflekterande .strof.er om. troheten som 
d,et basta i karlek och att liv-ets ogionblick aro fa, v.arf 6r de bora 
tillvatatagas. 

Sadant ar ,d!etta lilla dramatiska verks irmehall, givetvis av 
allra enklaste heskaff enhet, meri dock fyllt av nagot utsokt 
naivt och rorande manskligt. Det •ar 1som v:anligt karlek o�h Ii.st 
saint de alskande parens foreining i sista -sc,enen. Hj,altein ooh 
hjaltinnan ha tydligen var och en sin )>Confident(e)», sin for
trogne (-a), s:om ga sin pa,rts arenden och sta i ma:skopi med 
denna; sjalvmordet ar •ett skramskott, som anvandes att driva 
fram ett avg,6rande i den vankelmodiga Climene's 1siime, varvid 
hon for.st franlockas sin karlekshemlighet och se'n pa det skam
liga·ste bedrages med den lojliga sjalvmordshrstorien, -s-om hon 
tror pa- ty;cktes .det- aven ida Tirsis frisk och sund i det av
gorande ogonblicket kommer och far plocka henne som en mogen 
frukt. - Spraket ar ,det klassrska fpanska dramats, gar '.i, den 
kanda ,s:tilein och begaignar i rikt matt vandningar och uttrycks
satt, som kunna -sammanfattas i hegreppet ))karleks,sprakeb med 
ord som t. ex. ))az·deur», »feiix», ))emp1·essement», »engagement)) 
o. s. v.

Nu till musiken.
Orkesfor-Ii synes ,enligt partitur.et besta av ·b1oti .strakar och

flojter med b.�c.; ingen soni helst hanvisning finnes till andra in
stniment an ovannamnda; i · g-engald fa fl,ojterna sa myck,et mer 
arbete, om an man maste forvanas over, a.'tt icke ertt sadant for 
malandet av he�deidyller lampat instrument ·scim oboen, eljest 
alltid i rikt matt anvand, har kommit till heder. Men da detta 
valskrivna partitur icke gor nagon antydan om andra blasins1tru
ment an flojten, kunna vi .ej faga dylika med i bera.kningen. Dar-

. emot torde man kunna antaga medverkan av de mer eller mindre 
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obligata klangfor.starkande instrumenten: claveciner, gitarrer, 
theorber och lutor. -

Med denna orkester frarrif6rais mangder av 1sjfilvstandiga 
mer eller mindil.'e langa ililsrf:rumentalsrtyckieri, namligen: 

ouvertm·e i vanlig fransk stil C 2; 1. (imit. kontrap.); 2. [den 
,snabba s.atsen avslutad av en langsam i 2-fakt, vilket allbsammans 
repeteras]; i pr,ologen: ritournelle; mellanspe� [m. flojter; i 4 repr.J, 
menuet, gigue, prelude (m. flojt,er); entree de pastres (partres); i 
sc. 1: 1·itozll'nelle; i s,c. 2: ritournelle (m: floj,ter ), -och ett av;Slu
tande dy.stert orkesterstycke (i 2 repr.), i •sc. 3: ritoumelle; i sc. 4;: 
p1·elude (viste; lentement; :doux); Chacone; plainte (i 2 repr.); 1 
sc. 5: prelude, 1·itournelle, marche, menuet, sa1·abande, · chaconne 
(mycket lang ), 1·itozzrnelle, ritournelle; chaconne rep,eteras. 

Ingenting i ·de.s1sa stycken avviker fran den karaktar, vi ovan 
fimnit ho:s Lully',s skolbildande dramartiska instrumentalmusik. 
Det enda anmarkning,svarda synes mig va-ra, att Defontaines 
battre an a11Jdra Lullyi.ster lyckats. folja :mastarens exempel i dju
pa:re musikalisk mening lik1som ihan i det formella visar ·· sitt 
beroende av honom. Defontaines kan - som de andra Lully
isterna - sk:riva ,e11. ouverture i fransk stil, kan mus1kdeklamera 

. (ahninstorne nagot :sa :har), k.an skriva dans,er, 'SOID v.erkligen 
ha rytnien i b1odet, alskar snabba tidmatt, skriver manga� ratt 
la:iiga korer, avstar fran virtuossang m. m.; allt detta g,or han som 
de andr.a. - Men det ar m1got, som skiljer ha:ns musik fran de 
andres: . den ar »·musika:1iskb .skriven, d. v. s. hans lilla verk vitt
mir enligt min mening oni, aft han ci.r lwmponist, ett omdome, 
so:in man - Gudi kiagat - ej kan fa.Ila ov.er alla av hans �am
rater. · Lat vara, att h-an stundom ar val nionoton i en del av 
korerna, att han ,deklamerar f,elaktigt ibland, att en .del instru
mentalstycken aro bra mycket schablonmassiga, kvar ,sta likval 
sanger av alsklig naiv-ite och tackhet (t. ex. Pomone: ))Ah quel 
bonheur, quel heur,eux j,our, Loui<s est ,enfin de retour ... >? i pro
l?g,en; Lisette i sc. 5: )>vous m'aymez et fapprouve v,o,s feux c'est 
le moy.en d' estre bientost heureux voux» ; - )> La constance est 
un bi,en plein de charmes ... », - »rendonis nousil n'est rien plus 
aymable ... )� etc.), kvar sta ocksa hogdramatiska · stailen, som 
t. ex. Lidas' budskap (om Tirsis' >>sjalvmord )>); )>Invencible
Bergere, 10bj,et plein de rigeur, apprenez le sujet de nos trisles
malheurs ... )> och Climene's smartsamma utbrott, som Mir ma
citeras:
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Slutligen ma papekas en del .g·oda· instrumentalstyckien. 
Ocksa den ,ekonomi ifraga om melodik, .som i synnerhet i slut

scenen ,gor sig gallande, ar utan tvivel att betrakta som ett 
gott drag. Pa det · sattet lyckas Defontaines sammanbinda de 
losliga, egentligen handlingslosa scenbilderria till ett helt, dar det 
idylliska, behagligt tacka och oskuldsfulla draget trots libr�ttons 
motsatta innehall blir forhar.skan-de och satter sin prag1el pa det 
hela. _:_ 

· Knappast nag,onstades trader denna melodiska slaktskap mellan
olika, ratt utstrackt spunna delar i dagen sa ty;dligt som i 5. sce
nens slut, dar man skulle kunna fr:estas att utlaisa -den fredelade 
formens schema,1 om ej melodiernas nara sammanhorighet med 
varandra gjorde ett sadant antagande tvivelaktigt. 

Det ar namligen ingen k,ontrast mellan de •ski1da delarna av 
ett dylikt supponerat schema; tvaritom aterfinnas samma melo,. 
diska bildningar - vi skulle kunna kalla dem motiv - bade i 
A- och B-satserna overallt; de tva viktigaste aro .foljande:

�s
j) 

J l r J r I 1. r J I iv" n r r I r r r l r r tJ )eyJ 

I solo II och III aro dessa bagg.e typer oformedlat stallda bred
vid varandra till en enda liten melodi. 

1 Schein.at skulle ia foljande utseende:
A I 

chaconne - solo Im. korrepet. 
,.---:--,<--,. 
a b c d 

A II 

b-&atsen av chaconne - ·solo II m. korrep. 

- c-satsen av chaconne - solo III m.
korrep. - solo I m. korrep.
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Harmed ma Defonlaines' lilla nrbete Himnas . at sitt ode,. en
da•st .med en papekan av, att ordet )>pia,no» forekommer ·pa ett 
stalle som beteclrning for >)doux», m\got som i detta handskrifts
material eljest icke forekommer. 

Den 1656 i Paris fodde Marais, gmnbaspelets .store mastare. 
nir aven han en direkt Iarjunge till Lully. Hmi skrev 1693 
tillsammans med Louis Lully operan »Alcide)>, varpa. foljde 
»A.riane et Bacchus»· (1696) och slutligen ar 1706 »Alc;yone» och
.»Semele», vilka jiimte .en pantomime utgora den::ne av sin sam
tid sa :hogt skattade musilrnrs dramatiska •kvarlatenskap. Om
honom darner de ]a Laurencie salunda: >>En Marin Marais. nous 

trouvons un artiste crui s'ingenie a faire profiter la tragedie _lyri
que des progres realises par la n;msique instrumentale»_, och
nagot langre fram (sp. 2): » •.. Marais a veritablement !'intuition
du coloris instrumental ... »

Tyvarr �ger U .. B. blott orkesterstammor till de ba:da operorna 
Alcide och Alcyone (till. den . sistnamnda ocksa kors.tammorna 
taille och haute contre.), varfor det ej .ar mojligt aU narmare inga 
pa dessa verk. De fo�·efalla vara gjorda belt i den g�ngse stil�n. 
Ouverturen ar precis .efter. Lully's monster, innehallet i operan 
samma eviga ·ena,hand.a, varom )>Air .des faunes et des Driades», 
)) air pour Jes .Magiciens )>.,. » Marc he, pour Jes Matelots» skvallra. 
Orkesterpartien upptaga mang,der av danser ( aim, menuets, pas·se
pieds o. s. v.) och. andr0- stycken (preludes, simphonies, tempete). 
Tempet.estycket iir -siirskilt fast lmutet vid Marais' namn. I)a 
niimlige:n denn.e fir 1706 fann en sjostorm i libretton till Alcyon�, 
beratta·s det, att han enkom reste till havet for aH gora natur
studier; och den tempetemusik, till vilken ban pa sjostranden 
hamtade inspiration, rii-ddade jiimte den efterfoljande .matros
koren hela ·operan. - )>Alltsedan dess uppfordes» , ·skriver .Kretz
schmar, )>blott fa . franslrn musiktragedier, dar inte ,diktaren mast2 
m1bringa en sjostorm ... )) , clet var natur�igtvis for att �illfreds
shilla komponisteri och diirmed publiken. - .Man lrnn dock fraga 
sig, om Marais verkligen. inspirerade.s sa mycket av ha vets far
mande vagor och icke snarare av Cola-srs,e's sjostorm i Thetis ct 
Pelee fran aret 1689. En jamf.orelse mellan ett par brottstycken 
c.W varderas tempete ma: bar fim1a rum under framhallande av, 
att val knappt nagon tvelrnn lrnn rada om Colasse's prioritetsraU 
till ii.ran av den omtyckta orkestC'rmalningens uppfinning: 

--- -

------ --- -------~-- -·---- -· 

------= == -== == = 

B 
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Enligt .de la Laurencie torde likval Marais ha forstatt, att 

skickligare begagna mkestern i denna nya uppgift, liksom rhan 
i andra fall ubnyttjar blasarna och i stor utsti�ackning begagnar 
ba,sfioler, varvid hari ej drager sig for att tilldela ,dem r�itt svara 
saker (s-om i t  -ex. tempete idel 1132-lopningar).

Av korierna ma framhallas den ovan· papekade matroskoren 
)) la mer est en .fureun efter sjostormen. 

I samband med· ·Marais kan det vara lampligt att taga ·bans 
viin och arbetskamrat Louis Lizlly, vars opera »Orphee» U. B. 
bevarar i form av orkesterstammor, och vilken parisarna med 
lika mycken kvickhet som elakhet traffande nog· omdopte till 
»Morphee)>. Atminstone tycker man ·detsamma. vid granskning
av sfammorna. Ingen av de ouverturer denna undersokning
sysslat med synes 1mig Mt svag och triiaktig som denna till
Orphee; -- de on'das ski1ggor sjunga i 2-takt -och de godas i
3-takt, i ovrigt ar det omojligt upptii.cka nagot forsok till karak
faristik.1 -
. En anna.n gambaspelare, som ocksa tillhor Lullyepigonerna, 
�r Teofila de Gatti ( eUer Teobaldo d. G. ), fodd i Florens 1650 
och alltsa yngre landsman till Lully. Av honom ar den »heroiska 
pastoralen)> Coronis (1691) och Scylla (1701), den senare reprc
senterad i U. B. genoin en enda stackars forsta violinst. -
Den ser ut att vara pa ·haret lik alla de andra operorna i Lully's 
stil, ouverturen lika val som danserna, vilka senare utforas av 
megar-or, invanare fran Kandia, demoner, magiker, underjor,diska 
andar ,o. dyl. v.atelser. Tru11:1.peter synas flitigt 1ha kommit till 
anvandning att •doma av anteclrningar i violinstamman »les tromp. 
comme cy devant)>, » ... eomme cy ,dessus)>. - Andra instnunen
tala effekter framlysa i anteckningar som )>taus» och )>trio)>; nyan-

1 I samma orkesterstammor sta ocksa tva andra arbeten, som l'orefalla yara 
sjalvstandiga verk av obestiimbart ursprung: »Rivali concorclil) louverture 
gigue, entree gavotte, passacaille, gigue, menuet och »Orlande» (ouverture, air, 
))Spiega»? och air). 
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·seringen utvecklas allhner; atmi11stone· framtrade'r den i stain�
morna i hogre grad an f6rr: fort, doux, tres doux ete.

Den for sin kadekshistoda bekante Desmarets) som maste :ffy 
till Spanien pa grund av sitt •hemliga giftermal med en hogtsta
ende· mans <lotter, skrev dessforinnan1 ,s:in opera Didon (ar· 1697) 
och baletten >)Les festes galcmtes)> (ar 1698), varav U. B. bevarar 
orkester:sfammorna. Han raknas val av Kretzschmar »zn den 
schwacheren Talenten», inen i hans verk finner Schering ej dess 
mindre )>ein s•chones Talenti> trada i dagen och de la Laurencie2 

framhaller: » ... declamation tres sfire et tre·s juste; les choeurs 
sonnent hien ... ; les airs de ballet ont beaueoup de graces ... )> -

Didon ar val troligen en av de mangfaldiga operor, som till inne
hf1llet stodja pa V,ergilius' dikt Aeneiden, dar sagnen om Dido,. 
Karthagos grundfaggarinna sammankopplas med Aenea·ssagan. 
_;_ Dido och Aeneas, vilken vinddrivits till Karthago, foralska sig 
i varann; men pa Jupiters hefallning mas,te Aeneas resa och Dido 
dod.ar sig i fortvivlan. · Operan laborerar ocksa med en motsva
ra'l1:de •.scenpersonal: Mars, les guerriers, le graces, ))la .suite de 
Venus)> (Venus· astadkom forbindel'Sen mellan de alskande), les 
peuples des Cartage, les dryades, furiers, nimphes o .. s. v. - alle
sammans· piruetterande de vanliga danserna under 5 �kter; i 
orkestern m?,vandes flojter, oboer och trumpeter i allt storre om
fang, men knappt ·synes. •nagon originalitet vidlada instrumental-:

partien. )>Bei'Desmarets klingen Klag,egesang•e gelegentlich fidel, 
damonische Stellen gemiithlich», skriver Kretzschmar.·-. I bal
letten »Les fe.stes gal.antes)> av ar 1698 trampar Desmarets vidarc 
i Colasse's fotspar (Colass-e: »Ballet de Vielleneuve Saint-Georges;> 
och >) Les quatres Saisoris )) ) . Som sig bor ar den fylld av danser, 
varibland ock·sa canaries, bouree och loures.3 

Till smldalangerna torde val aven Rebel hara riiknas. Hans 
Ulysse av a:r 1703 synes :ej bringa nagot anmarlmii1gsvart i dagen; 
tyvarr har U.· B. blott orkestet- och 2 korstammot i sin ago och -
vad varre ar - den 1. violinstanima, s.om finnes ager ej mer an 
cuverturen, prologen och 1. akten i behall. Scenpers,onalen be
star av f auner, vildar, »genies», Juno, furier .etc. -och scenerna 
aro fyllda av ,danser, entreer, inarscher -och ))bruit de guerre», 

1 Titelbladet kallar komp. » :\Ions. Henry de i\faretts pensionnair ordinaire 
du Roy))_ 

2 A. a. p. 1 ;3G8, sp. 2. 
:t En passepied ar Wrtecknad med -1 #, Yilket antal fortecken ar siills_y:nt 

Yart material. 
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allt i den vanliga blandningen under en prolog och fem akter.
Orkestern -har mycket att gora och alla des'S instrument utnyttjas
flitigt. Sangstammorna utvisa trottande textupprepningar ooh
bade rytmiskt och melodiskt monotona korer.

Gnimond cle la Touche hetet komponisten till en ))Iphigenie)),
varav U. B. bevarar nagra instrumental- och sangstammor. Av 1. violinstamm.an finnes blott ett utdrag, som synes ha komplet
terat den tryckta att doma av overskriften »Dessus, des accom
pagnements qui ne sont pas dans l'imprime». I den kornpleHr.'.
rande sfamman finnas i medeltal ett par instrumentalstycken ur
vardera av de 5 akterna, vilka stycken i •den tryckta -sfamman allt
sa skulle felas. - Na.got ordande -om denna opera iir 6verfJ.6digt.
Rebel och La Tonche likna varann s0111. tva bar.

La Coste (eller de la Cnsle, Laco·ste, fomamn obekant) borjade
sin bana s-0111 korist vicl Stora openi'n i Paris ar 1693 och Jevde
fomu ar 1757. Han bar komponerat ett flertal musikdramatiska
verk, vilka alla trycktes hns Ballard: en pa:Storale, en ballet och
ej mindre an fem tragedier, av vilka den 1705 uppforda operan
»Pllilomele)) fames i U. B. i form av sfammor (fuUsfandig -strak
kvintett med b. C. och 2 korstammor ). - Det ar intet noje att
traggla genom ,bans enahanda av ,d3Jiga -dansmelodier, de fiesta
i moll och 3-takt. Fl6jter synas med ·forkarlek ha kommit till
�mviindning, ,dels solo, dels 11.1.ecl violin.er, sarskilt »flutes alleman
cles », mera :sallan oboer och trumpeter. - Sangstammorna visa
mangfaldiga textupprepningar ooh -sma vokaliser, bade ·med !h�in
syn till sin plaits och ·sin karaktar 16jligt slaviska upprepningar av
•sadana iJ:10s Lully och Colasse, t. ex. pa orden »gloire)), ))guerre>>,
»regne)) n1.. fl.

Samma ar (narmare besfamt den 26 maj 1705) ·som P.hilomele
uppfordes agde premiaren rum pa Michel cle Labal'l'e's (eller de
la Barre) ))comedie-balleb )>La Venitienne» (i prolog och 3 alder),
vilken jamte den 1700 tillkomna balletten »Le triomphe des Cll'ts,>
(j · fem entreer) kon�ponerats till La Matte's text, densamrna La
Motte, SO'ffi -sa fortjanstfullt hjalpte Campra i dennes arbete pa
hallettens fornyelse. Darmed foljde Labarre Colasse och Des
maret:S i sparen och pa ett sardeles skickligt saU.

La bane var flojtist vid parisoperan ( fodd c:a 167 5, t c:a 17 44)
och har gjort sig kand genom •en hel del ganska fortraffliga
stycken for f16jt med .b. c., tva flojter utan b:, trios for flojt, vio� lin •Och oboe m. fl., vilka under 1700-1714 utkommo i tryck.
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Labarre's insats med dylika verk inom suitens och sonatens
historia a-nses_ som viktig.1 

Han hade lyckan att samarbeta med en duktig librettist, och
om hans verk ibland ar allt annat an roligt, kan detta tydligen
icke skyllas pa La Motte.2 :Men ofta nog ar hans musik vacker
och intressant, och ett dylikt sUille, som aterges fullstandigt a nastasida, framstar Mminstone for mig som det skonaste jag vid
denna undersokning patraffat. Dylika glimtar visa, att Labarre
ej saknade komponi-stbegavning. -:Men det forefaller, s,0111 om hans
ingivelse ej varit rik och sfandigt rakat svarast sina just strax
efter ett vackert avsnitt.

Efter en ouverture i Lully's monster av ihgalunda foraktlig
bredd ·och skriven rn.ed en anmarkningsvart g.od satsteknik fol-,
jer ett recitativ och en chaconne, som vi-sar Labarre annu tycl
ligare fran en fordelaktig sida, kontrapunktikerns. Pa en ener
giskt uppatstravancle o_ch rytmiskt fast bass·o ostinato, vilken re
peteras samm·anlagt 22 ganger i strack gor Labarn� en bade vac
ker, karakteristisk och spirituell chaconne.

Koren )> Descendez, descendez favourables dees•ses1 )> drag er in
tresset till sig genom sin verkningsfulla vaxling mellan s.opraner
och altar a ena sidan saint hela koren a den :mdra, t. ex. till
texten:
)> ... que, vos accor-ds vainqueurs fassent }-s,opraner och
naitre ici la tendresse - altar. 
venez enchanter tons les coeurs ! )> - tutti.

En air, instrumenterad med oboer och violiner, vilka vfixlamed tutti tilldrar sig uppmarksamheten i forsfa akten jamte det
akten inledande solot (Leonor.e's), vackert forberett av -de unisona
violinernas brett flytande sangtema. I andra aktens, 2. ·seen pa
traffas. ett vackert arioso for bas (Zerbin); eH annat konstnarligtbyggt parti ar Isabelle'·s, da hon till Ismenide utropat )) Obei-ssez,ou craignez ma vengeance!» -

Den 3. akten inledes med den gripande musik, varom redanovan talats och som har ma citeras. 
1 .Jrr cle la Laurencie, a. a. V: 3, p. 152D, sp. 2. 

»II clut a son librettiste une meilleure disposition qne celle des ou,-rages 

de ses predecesseurs, et des llallets ont quelque chose de moins tra1nant et 

de mieux coordonne ... » (cle la Laurencie a. a. p. 1372, sp. 1.) 
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Det ma tala utan rn1gra lrnmmentarer. Harmed overgar jag 
till de sista tva fransmannen av storr,e betyidelse under ,denna 
»magra tid mellan Lully och Rameaw> namlig.en Destouches
och Campra.

Ancll'e Cardinal Destonches foddes 1672 ( eller 1673) i Paris och 
blev larjunge av Campra efter ·diverse a,,entyrsar som missioniir 
och soldat, varvicl ban kampade som konungens musketor, ej 
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mycket senare an Dumais' hjaltar, da de- natt · a..rones· hojder pa 
Ludvig den XIV:s tid. � Han horjade -sjunga glada visor till gi
tarr och slutade med att skriva tio operor, .s,e,dan han fornt fatt 
prov a lyckan litet blygsammar.e med tre arior i Campra'.s )) Les 
in,cles galantes)). - I fraga om att uppna hoga a.reposter stod 
han ej Dumas' hjaltar bland musketor,erna 1nycket efter: -10 ar 
gammal ·ar han generalinspektor for operan och ihar 4,000 Jivr,es 
om ?tr. Han dog ar 1749 i Paris. 

Han debuterade ar 1697 med ))Isse», »pastorale hero'ique)), 
av .vilken finnes orkesterstammor i U. B. - Sadana finnas ocksa 
till tragedien ))Amadis de Grece» av ar 1699; -efter ett ytterligare 
verk foljde ar 1701 Omphale

., 
som likal,e,des bevaras i form av 

orkestersUimmor, ·och samma ar forhallanclet med Carneval et la 
Folie, 1704, ))Comedie-ballet)). 

Olyckan vill, att U. B. ej ager nag-ot partitur av ihans verk, vil
ket ar sa myc,kret mer att beklaga, som Destouc,hes' betydelse ovet
vagancle ligger pa instrumentationens omrade. Han gav instru
mentalmusiken .storre utrymme i ·handling.en, sa .att ,den .ej blott 
- som forr - episodartat utan i sammanhang och i skildrande
·syfte deltager i sjalva -detdramatiska handelseforloppet; ))_ .. auch _
da, wo sie :sich dem -Gesang. unterzuordnen ,hat, wird mit Desto
uches, die Instrumentalmusik der fr.anzosischen Oper dramatisch
,verhvoller.»1 Antydningarna i 1. violinstamman om orkestern
ar-o ratt manga, men ge h_elt naturligt ·en mycket vag bild av hans
ark.ester: »violon)), )>trompettes)), ))fleutes)), )>;hautbois» och )>pe
tites fleutes )> aro soloforande instrument, vilka 1s:1.mmanf6ra.s i
grupper t. ex. )>timballes et trompettes)), »trio . de fleutes)), »tons'>,
>'a trois)) (antagligen violons), )>trompeUes et viblons>> o. s. v.2 

EU par •korstammor (fran balletten) utvisa textupprepningar till
Ieda, ·enkla vokaliser och famligen stelbenta melodi:gangar. Ock
sa korer med italiensk text finnas inmang,da, vilket ma tjana som
ett ytterligare bevis for ett, atminstone i det fordolda verkande
och fransk nmsik underminerande italienskt inflytande. Tyd-·
Iigast kpmmer detta till uttryck i de pa ,clenna tid allt mera om
tyckta ))Festes venitiennes)), (varom mer nedan).

De tva bevarade men mycket bristfalligt utskrivna generalbas
stammorna ge tyvafr ej mycket upplysningar om Destouche's bar-

1 Kretzsn1ar, a. a. 
2 Trumpeter komma lidigt till anYandning, ej enbart - sorn Hirr - vicl 

krigiska scener_ och >> timballes» och 1:i Issee) );fombours,, vittna om, att ej 
slagverket i.ir stallt i skymundan. 
S1J. tidskr. for m11sikforskn. 9 
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monik. I Issee faster man sig (strax efter ouverturen) . vid en Iang 
foljd sextackord. Det icke forminskade septimackordet synes 
vara en krydda, som. :han lrnr en vis·s forkadek till, och langa 
orgelpunkter med envist upprepade ackord �ir mahanda ocksa 
en specialitet, t._ ex.: 

0 6 7 6 5 7  6 5 7  6 7 6 7 6 7 6 

., I± * 4 * 4 * * 4 * * 4 * 4 * 4 * 4 * etc. 
(orgelpunkt) A--A---A----A----A--- -A---A 

))En resume, Ia musique de D. est une musique a Ia fois noble 
et tendre,. de caractere galant .et pastoral tres marque; elle pos
sede des qualites frarn;aises de clarte, de sobriete, et d' elegance 
que nous retrouvons a un degre, si eminent chez Rameau. 11 n'a 
manque a D., pour etre un grand musicien, qu'un peu de gofat 
pour le travail», eller med andra ord: det fattades .honom. en av 
de allra viktigaste egenskaperna for att overhuvud bli nagonting 
ans i iivet. 

Andre Camprn foddes i Aix-en-Provence ar 1660 .och fick sin 
forsta musikuppfostran av GuiIIaume Poitevin i Saint-Sauver 
d'Aixkyrkans sangarskola; hari. uppnadcle slutligen vardigheten 
av kapellmastare i sHilva Notre Dame, vilken sy.ssla han lamnacle 
ar 1700 for a,tt helt agna. sig at den clramatiska tonkonsten. Re
dan tre ar forut hacle han vunnit en lysande ·seger med opera
balletten )>L'Europe galante» (24

/10 1697), (U. B. har 2 stammor: 
violino I ooh bassus); tva ar senare hade foljt )>Le Carneval cle

V enise >> ,och .strax ,efter sekelskiftet hade han ·hunnit .med He
sione (U. B. 1. oc-h 2. violin.a, taille, :haut�contre, quinte, basse 
continue), trageclie. I juli 1701 blev Arethuse (ou la Vengeance 
de l'Amour) dopt (U. B.: 1. violinstamma och haut-contre); i sep
tember aret darpa kom den. redan ovan omtalacle Lr.zllg

pastichen, s1om foljcles av Tancred. Ar 1703: Ballett. cles Muses

(U. B.: taille, haut-contre, quinte; taille och haut-contre-·sang
stamma). -

Pastichen Telemaque (fragments des modernes) hade premiar 
i november 1704 (U. B.: partitur) och Alcine ar 1705 (U. B.: 1. 
·dolino, taille, ,haut-contre, quinte, b.c., tva sangstammor: taille
ooh l�·aut-contre). Darmed iir . det plotsligen och oaterkalleligen
slut pa U. B :s samlingar. Av alla d.e foljande verk, som den 
flitige Campra skrev (Hippodemie, )>les Festes venitiennes)). le 
lriomphe de la Folie, Idomenee, 1es Amour de Mars et rle Ve-

131 

nus, Telephe, Camille, les Ages ,ocih allt vad de heta, anda till 
1740�talet med·,en pa:us pa 30-talet') har U. B. intet enda! - -'-

Genom ide tva forsfa av hans scenisik.a- verk -och an mer genom 
-den 1710 uppforda )>P.esties venitiennes>> drogs det italienska in-
sfaget, -som sedan mangai ar tillbaka bl'.i!vit allt mer kart for frans
mannen, in under dei1 Stora operans h-agn. _ Dessa s. k. .spectacle-,
coupes· hade inge11. .s,ammanhangaride ·handling utan vor-o ·,en rad
dans,scerner, idar italienskt liv och italienskt · fargad musik vorn
huvudsaken. Cimpra blev den viktiga-ste_ riepres·entanten for den
utokning :av Lully's ·stil, som inneba,r ,ett ref.ormerande av fransk
sa:ng ef ter ital1enskt -monster. Man ha,de redan forut ej blott
italienska soener utan ock italiensk text i en del korer; Campra
ej blott modifi.er.ar 

. 
den franska .sol,�·sarig,ell" efter Cavalli's oeh 

·venetianamas forebilder utan infor ocksa italiensk folkmusik ..
Det for,ra kannete:ckna:s bast av den plotis1iga vaxling1en mellan
allegro och lento, det s_enare av .s. ·k. sizilianos. · Da iv,en utanfor
operan pagic.k en ant kraft1gare mientering at Italien i musika
Hskt hanseende, sa att den allmanna parollen pa 1720-talet blir
>,itali,ensk musik!», ar det ty,dligt, att den komponist, :s,om ville'
ha utsikt att vinna framgang med sin mqs.ik, maste skriv.a' »i�a
henskt>r. - Campra ha:de nu ocksa -en alldeles s.arskild fallenhet.
.iharfor: han hade relativt sent borjat sin verksaimhet for isceneri,
des·sforinnan skrev han sa gott som uteslutande kyrkliga verk, ej
minst cantafei-, ·den eminent italienska kionstformen.

Man marker bel-cantotendensen redan i ·recitativet; kommer
,hartill att den .sp.artanska 1enkelheten i melodiken alltmer for
svinner och ger plats at utsirningar •och k:oloreringar och att arie
bredden allt tydligare .dominerar med :stodinjiga, akta: Cavalliska
tongangar, blir iden franska musikeins segling. in pa italienska far
vrutten ant klarare. Ej ens kore.rna slippa numera vokaliser: sa
i_ den ofantligt langa »ch,oeur ita11en» (i »Les Mus,es», sista akrten);
lrnru mycket mindre anledning f,or sma ensiembler att 1slippa
•dem; av. de tre ,duettern.1a i Telemaque·drar den stora duon meIIan
Calipso och ,en nymf uppmark:samheten till · sig genoni sin rika
k1ontrapunkt och sina v,okalis,er for bagge .solisterna. N agon mot
.svarighet hartill har ej det marf:erial, SO'ID har star till forfogande
kunnat.uppvisa. - Av stor skonhet ar den .statliga k,6r,en i Tele
maque (akt 4). »Le sommeil a mines douceurn .. . )> , som inlede�
med tva varann kontrnpunkterande flojter, vilka spinna solot
ov,er en strakorkesterbakgrund av vilande 1hel- ,ooh halvnoter. --



132 

D.amkor kommer ocksa till anvandning, a:lternerand:e med iblan-,:

dad kor och enbart mansroster, ett satt att astadkomma schatte

r:ingar, .som ett ar senare forsoktes av Labarr.e i hans da fram

forda verk (jfr. ovan!). - Ack,omparijemanget till sa'Ilg,e'Il ar: -

som forr - idels b.-c., de-ls ·orkester. Campra .anvander den se

nare for detta arrdama1 i stor utstrackning; violinermr hava :dar

vid nastan alltid ledningen om hand ·och utf om. ett di-skret

kontrapunkterande och s,t�djande underlag. Om Campra: som

orkesterkomp,onis.t skriver de la Laurencie:1 »II est, en eff.et,. 
le premier musicien qui ait senti le parti, qu'on pouver tirer :de

l'orches,tre com.me personnag,e. V1oila p,o,urquoi il confie a la.

mas-se instrumentale des motifis dis.tinds de oeux que chantent l,es.

acteur.s ,en .scene ... En id'autr-es termes, C�mpra a pr:esent:i le

role de la fac;on dtamatique de l',orchestr:e. » 
Att dansmusi!ken ,ar livligt f.oretradd av,en i Campra's verk, ar.

val ono-digt · ·saga: branle, pavane, cana-rie, pas.sepied . etc. tavla

med va.randra om utrymme.t; ,ej heller ,ar en tempete att for

glomma, fast man (av ,stammornaJ att ,doma) ej ar hagad att ge·

nagra smekord. 
Med tiUga'Ilg till blott e.tt partitur, :s:oim darrf:ill kan miisistai:ikas.

var.a ett mahanda ej klanderfritt .samman·drag ,efter stammor,.

kan tyvarr ej mera sagais an S·OID .skett. 

·,x, 

Darmed ·aro de i U. B. fcfrvara:de· imanuskripten, s,om rora idenna

franska ,operaskola genomgangna.2 I inledningen konstaterades.

namligen, att de represienterade verk, s,o,m bilda en tamligen .s1u

ten konstepok: den nationellt fr.a:hska ,op,erans uppkomsil: med

Lully':s verk och ,utveckling fram till Rameau, som kan saga:s ha

kommit med ny epokbildand:e fransk operaform, tack vare vil

ken ej det franska musikdramat kv.avd'e,s av ·den alltmer ,sig. ut

hriedande italienska musiken, vil�en :av flera Lullyiefterfoljare

bereddes ett okat utrymme i deras ver:k, ofta: nog kanske for att

desto Hittare for•skaff a koimpns:itionerna •en efferstravad publik-

gunst. 
1 A. a. p. 1378, sp. 1.
2 Det finnes verkligen annu ett ve�k men sa sent som 1716: Bertin de la

Doue:s tragedi Ajax, (partitur cap. 49.) Denne Doue foddes ca. 1680 och upp

forde ytterliga:re 5 operor. Han ar foga betydande, och till hon.om· kunna vi

tyvarr ej nu- taga hansyn. 

13'3 

Fragai man sig ·emeller.tid om .orsak,en tilJ; att.·U. B. genom 
-dessa hov•kapeHets notbocker f att en. relativt fulls tan dig samling
av v,erk i Lully -operastilen, men icke i nag-on annan, och varfor
ick,e nagon f.ortsattning pa detta salunda sig manife.s.tera:nde
franska inflytande i Sv,erig,e synes ha pa lange aigt rum (i alla
hande1s-er hittills ej konstaterat); ma.ste val svaret bli: de uil'ikes

politiska forhallandena. 

Drottning Kristina bade moUagit ,ett stormaktsvalde med val
ordnad ekonomi och administratjion av sin store fader; ,sjalv gav 
hon geno:m sin kulturpernonlig!het mojligheter for. Sv,er.ige att 
njufa av den fredliga odling,ens fru:kter och taga del av renas
sansens- andliga. arv Darmed foljde ett okat musikintr,es·s� ocl1 
en livlig:a:r:e astundan att fa ·hora det basta av de ,stora kultur-

. 

landernas musikskatter. Politiskt stoid Sverige i ffabindelse med 
Frankdke; vad var ·naturli,gar1e, an att blickarna i f,orsta; hand 
rjiktades pa detta lainds musikodling. Den Rosidorska teater
truppens inkallande till Sverige ar ,ett exempel harpa. Intet ar · 
naturlig.are, an att Lully'.s 1och hans eftertradares ,verk folj:de 
med hit till Sv,erige och blevo allt mer omtyckta. Vi .aga nam
li:gen ett kriterium for riktigheten av, att de funnos och speladeis
i Sverige redan pa 17 00-talets allra forsta ar. Det forhaller S"ig 
namlig-en ,sa, att a en diel stammor( 1av ouverturen till Lully's 
Thesee) ar,o antecknade namn, som ihanfom 1sig 'till .o,rkester
:rnedlemmar: »Sr. Hoppe» och »Sr. Roman» pa 1. violinsfamma:n� 
:)Sr. Boon» ·ooh »Sr. Buchholtz)> pa 2. violins.twmman, »Sr VJOgeU,> 
pa altviolinsfa:mman, ))Sr. Diihen)> pa ha:uthois·stamman, »Sr� 
Kraan» pa continuostamman (?) ,ooh »Sr. \Vol:ff» pa en •.sfamma. 
for obesitamt instrument. Samtliga: idessa rnamn med undantag· 
av »Sr. Vo:g,elb> uppt�gas av medlemmar i hovkapellet under, 
Andreas Diibens kapellJIIl'astariskap och finnas uppforda pa listarn 
,over kapellet:s medliemmar ar 1701.1' 

Det ar val ,sannolikt, att ej ,enba:rt ouv. tiH Tihesee spelats under 
dess.a: forsta: ar av 1700-talet; utan ock.sa en .stor idel, kans:ke alla 
av· de nu i U. B. forvarade noterna:. Bade handstil •och en del 
andra tecken syna;s ge vid ·handen, att die- avskrivibs · ungefa:r. 5am
tidigt. 

Storsta intres,set torde likval v.ara forbund:et med fragan: Hum 
·uppfordes da dessa operaarbeten? Harpa. lkan annu •Sa Hinge ej

1 Se Gunnar .Jeanson: »Var forsta· opera och den rosidorska teatertruppen 
f Sverige>. Sv. T. f. Mf. I. 21; 1919. 
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sva;ras med vis,sihet. Ett faldum ar, att ar 1784 agde i Sverige 
diet. fcrnsta fullstandiga soeniska 1operauppforandet rum, som man 
ined vis-sh et v,et a,v. Men det finnes tecken som tyda p,a, att dy
lika r,epres,entationer skett tidigare. · Redan forekomsten av parti
tur pekar at idet ·hallet; an tyidligar,e fingervisning ger tillvaron av

kcfrstammo1· och an:teckningar i - 1sfammorna, ,s,om forefalla att 
hanfora .sig till de pa scenern. ag,erande. ·Om de i vissa. stai:m.rmor 
meddelade begynnels,e- och slutorden pa korer ocrh -s10Ji, pa mel. 
Ian orkester:ns instrumentalstycken liggande uppgifter for so-
lister o. s. v. ej ,s,kola bli alldeles meningslo'.sa, kan man ej annat 
tro, an att ,ocksa ett 'Sceniskt uppforande (i enstaka fall atmin
s·tone) .verkligen agt.,rum. - Det finnes ocksa ,olika· fuUstandiga 
stammor, t. -ex. till Campra'.s Hesione, av vilka en idel ,synes ha 
tillhort en edition, av-siedd for icke-scenisk ,ooh en annan for sce
nisk frnmstaHning; -den forsta ar kortfattad, den andra syn.es 
vara fulls,fandig. Det ar ju f. -6. markva1idigt, att i forsta fallet 
stammor -anv,andas, som jamval innehalla -alla de sma preludes 
ooh ritournelle:s, vilka i ett sadant fall icke gora nagon verkan, da 
de ej fa .sluta s1ig intill en -scenisk handling. - Tillsvidare maste 
man emellertid lata .sig noja med en ,dyl:ik g:rssning, ,s,a m·ycket mer, 
.som ej andr:a saiker tala for r::iktigheten av ett dylikt antaJgande 
och vi ar,o i fullstandig .av-saknad; av nagra soim helst uppgifter 
har,om foa:n . denna tid. 

Som ovan -r-edan framhallits, ar med artalet 1705 fortsattningen 
pa den fnmska operarepertoiren ·plotsligt avbruten, nagot 1s1om 
val ratt tydligt visar han pa; att storma:ktsvaldet vid :sitt fall i och 
med Poltav,aslaigiet, ,ocksa drog med ·sig den s•piranJde veriksam
•heten att la.ta ,svenskarna taga del av idet basta i dat:ida (fransk) 
opera. Aven •om detta arhete lmvud.sakl:i.gen eller utes1utande 
skedde inom hovvarldens tranga granser, ibety,der det ej mindre. 
Sa har ju overallt aven operakonsten borjat: for.st furstekonst, 
sedan folkk;onst. 

Det ar val tr-oligt att de musikaliska forhallandemr i .Sv-erig,e. ge
staltats ha-ttre, om den lovande infors.eln ,aJV fransk musikkultur 
i form av :nati,o,nell fransk opera, f att fortfara ,obruten av krigets 
alla hammande verkningar. Att de skaUer, som k-ommo in i 
landet och den musikodling, ,som dar�ed uppkom, varit av be
tyde1se, toir,Jre val ej kum1a fonnekas; en kommande forskning 
blir det forhehallet att underis,oka aven c:1e:ssa forihallaniden oc1h 
se, i va:d man de pa 17 40-talet uppdykande �,orsoke:i:i til� ett all-
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mant konsertvasende, s-om skulle ha hetyidel.se for folk-et i gemen, 1 

kunna fankas ha pav,erkat,s a·v den franska musikinflationen vid 
se:klets bo.rjan. Det ar ju .f. 6. ocksa .symptoinatiskt, att 1723 och 
1727 inkallaides franska op·erasal1sikap, vilkas betydelse -emeller
tid enligt Norlind ej synas ha varit allt for st.or -och varaktig. 
))Av dramatiska representationer med musik kanna vi endast 
nagra fa spelade vid de stora hovfesterna. :>.� Och des-sa idrama
tiska representationer voro tydligen blott baHettartade upptag. 

Sasom av art:s titel framgar, avse dessa studier· endast -det i Uppsala: univ.
bib!. forvarade materialet. Givetvis ar ej Uppsa]a bibliotek det enda som 
besitter handskrifter och tryck fran denna tid. Sarskilt 1vius. Akademiens bibl. 
ager samlingar, vilka i nagon man kunna belysa Lullys tidsalder. lVfojligen 
kan en komplettering av uppsatsen folja sedan. 

Red. 

1 Norlind: Sv. :tviusikhist. p. 129 f. 
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