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OPERAEN OG DEN GRÆSKE TRAGEDIE
Den græske tragedie er grundlæggende en musikdramatisk genre. Det fremgår med tydelighed af teksterne, at
der har været indslag af solo- og korsang, instrumentalmusik, vekselsang, dans etc. Næsten intet af denne
musik er bevaret, og hvordan den er indgået i tragedieopførelserne, ved vi meget lidt om.
Det var forsøgene i den italienske renæssance på at genskabe den græske tragedie som levende dramatik, der
gav anledning til en ny musikalsk genres fødsel: operaens. Ideen var at udnytte musikkens suggestive,
følelsesgenererende magt til at uddybe udtrykket i tekst og gestik og således tilføje en dimension af
psykologisk realisme. De muligheder, dette eksperiment åbnede for, havde vidtrækkende følger: Barokken
kastede sig med lidenskab og opfindsomhed over udviklingen af musikdramatisk-retoriske genrer som opera,
oratorium og kantate som et eksperimentarium, hvor det menneskelige følelsesliv med dets lidenskaber,
affekter og karaktertyper udforskedes med næsten videnskabelig systematik.
I denne epoke og i dens musikdramatiske kunst tager det moderne menneske for alvor sig selv i øjesyn og
lærer sig selv at kende. Udgangspunktet, den græske tragedie, tabes efterhånden af syne, undtagen på det ene
punkt, at det i stor udstrækning stadig var den klassiske mytologi og epik, der leverede stoffet til librettoerne.
Det borgerskab, der igennem 1700-tallet lidt efter lidt etablerede sig i sin nye magtstilling både på det
økonomiske, kulturelle og politiske område, identificerede barokken med den klasse af fyrster og potentater,
der havde støttet og brugt den, og optattede den som ekstravagant, overfladisk og meningsløs pragtudfoldelse
og søgte derfor et enklere, inderligere og mere ”naturligt” udtryk under inspiration af bl.a. Rousseau, der jo
selv var aktiv som musikdramatiker som forfatter og komponist til syngespil af en ny og moderne type.
Trods brud og modsætninger i forhold til barokkens kunst er der dog for en nærmere betragtning en klar
kontinuitet i den stadige bestræbelse for at udforske og bestemme det egentligt humane, det der gør et
menneske til menneske. Og det spejl, både barokken og nyklassicismen brugte i denne bestræbelse, var
antikkens filosofi, kunst og litteratur.
Ved at forbinde Euripides’ originale tragedie med Glucks nyklassiske musik peger vi på en betydningsfuld
tematik, der har spillet en helt afgørende rolle for den selvforståelse, der har skabt det moderne, europæiske
menneske og forbinder det med dens udspring i ”den græske oplysningstid”, som Euripides sammen med
Sokrates var en af de mest markante repræsentanter for.
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