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Hipolit i Arycja 
 
 
Jean-Philippe Rameau 
„Hippolyte et Aricie” 
Tragedia liryczna w 5 aktach 
Véronique Gens, Jean-Paul Fouchécourt, Bernarda Fink, Russell Smythe, Laurent Naouri 
Ensemble Vocal Sagittarius -- Musiciens du Louvre -- Marc Minkowski 
DG Archiv 445 853-2 (1995, 3CDs, 167’ playing time) 
 
Jean-Philippe Rameau 
„Hippolyte et Aricie” -- suita okiestrowa 
La Petite Bande -- Sigiswald Kuijken 
(1978, 1 CD reissued 1990, 52’ playing time:) 
 
 
 
W roku 1733 Jean-Philippe Rameau (ur. 1683) zblizal sie do piecdziesiatki i niczym 
szczegolnym jako kompozytor sie nie wyroznil sposrod dziesiatkow innych, dzialajacych 
na niezwykle zyznym i bogatym polu muzycznym Francji pod rzadami Ludwika XV. 
Owszem, byl autorem cyklu miniatur klawesynowych znanych jako „Pièces de clavecin”, 
zdarzylo mu sie skomponowac serie utworow kameralnych zatytulowanych „Pièces de 
clavecin au concert”, czy utwory choralne (motety) o charakterze i funkcji religijnej. 
Przede wszystkim jednak znany byl jako teoretyk muzyki, autor przelomowego „Traktatu 
o harmonii” (1722). Musialo sie spotkac z duzym zdumieniem, ze ow „pedant i 
nudziarz”, jak go nazwal wspolczesny mu Wolter, porwal sie na skomponowanie pelnych 
wymiarow, piecioaktowej (plus prolog) opery o tytule „Hippolyte et Aricie”.  
 
Opera ta, scisle rzecz biorac, nie byla pierwsza proba na gruncie teatru muzycznego. Nie 
zachowaly sie wczesniejsze eksperymenty, choc wiadomo, ze byly. „Hipolita” poprzedzil 
„Samson”, we wspolpracy w Wolterem, jednak dzielu temu nie dane bylo ujrzec swiatla 
dziennego. Nie wiadomo do konca dlaczego – wydaje sie, ze w sprawe wdala sie 
cenzura, jako ze Wolter znany byl jako bezboznik. Wolter chcial zreszta, pomimo 
cytowanej powyzej opinii, opere te dokonczyc, ale z kolei Rameau przeszla ochota. 
Stworzyli pozniej wspolnie jeden utwor sceniczny („Le temple de gloire”), ale „Samson” 
pograzyl sie w niebyt. Niewykluczone, a nawet mocno prawdopodobne, ze Rameau 
wykorzystal istniejaca muzyke do innej opery, byc moze do „Zoroastra”. 
 
W kazdym razie w 1732 r. Kompozytor zwrocil sie do pisarza o nazwisku Abbé Simon-
Joseph Pellegrin z prosba o dostarczenie libretta i owze libretto takie napisal. Posluzyl sie 
przy tym mitologia grecka, a konkretnie historia Tezeusza, jego zony Fedry i syna 
Hipolita. Nie musial nawet siegac do oryginalu, bo istniala wersja gotowa spisana przez 
Racine’a jako „Phèdre”. Ujecie Pellegrina arcydzielem – inaczej niz „Fedra” – nie jest, 
co w wypadku opery bylo chyba nie do unikniecia. Jako libretto sprawdza sie jednak 
zaskakujaco dobrze i do „Hipolita” trudno odniesc slowa napisane przez krytyka 
muzycznego Charlesa Colle nieco pozniej (1750) pod adresem „Platei”: „Qualque 
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admirable qu'en soit la musique, ile faut avouer qu'on a toujours peine à tenir contre 
l'ennui et la stupidité de paroles". Do glownych ustepstw pod adresem publicznosci 
nalezy zaliczyc happy end: Hipolit, zamiast podazyc sladem Fedry, ktora popelnia 
samobojstwo, pozostaje przy zyciu i laczy sie w piatym akcie z ukochana Arycja.  
 
Jak wiec sie ma muzyka Rameau do libretta Pellegrina? Wspaniale. Mimo, ze Rameau 
pozostal wierny formie „tragedii lirycznej”, uksztaltowanej wydawaloby sie na wieki 
wiekow dwa pokolenia wczesniej przez sfrancuzialego Wlocha Jean-Baptiste Lully’ego, 
to forme te wypelnil trescia, jak na tamtejsze czasy, zaiste rewolucyjna. Nie ma tu 
rownowagi miedzy slowem i muzyka, jaka dominowala do tej pory. W „Hipolicie” rzadzi 
muzyka, choc muzyka ta bardzo dba o dostosowanie sie do akcji. Rameau mial sie 
pozniej wyspecjalizowac w scenach piekielnych: zapowiedz tego jest juz w Hipolicie, 
szczegolnie w akcie drugim, czyli zejsciu Tezeusza do Hadesu w poszukiwaniu 
przyjaciela. Tercet trzech Furii pozostal w muzycznej swiadomosci Francuzow przez caly 
XIX wiek, kiedy Rameau w ogole nie wykonywano. Nota bene Furie te, znane rowniez 
jako Parki przedzace ludzki los, sa tu plci meskiej i nosza takie imiona, jak: Ténare, 
Cocyte i Phlégéton. Akt trzeci, kiedy Tezeusz powraca do Aten, aby znalezc tam 
przepowiedziane przez wspomniane Parki pieklo w domu, jest rownie udany 
dramatycznie, podobnie tez akt czwarty, konczacy sie samobojstwem Fedry. Dopiero akt 
koncowy, bedacy pod znakiem happy-endu i skomponowany nieco w stylu pastoralki, 
jest antyklimaktyczny i dramatycznie bez sensu. No ale trudno, widac sie inaczej nie 
dawalo. 
 
Inowacje, ktorych Rameau tyle wprowadzil do swej pierwszej opery, nie przeszly bez 
echa. Problemy zaczely sie juz w czasie prob, kiedy to doszlo to prawdziwego sabotazu – 
zespol odmowil wykonania niektorych scen, ktore kompozytor musial skreslic z 
partytury. Premiera wywolala istna burze – Rameau zarzucono swietokradztwo i 
zbrodnie popelniona na narodowym gatunku tragedii lirycznej Lully’ego. Wojna 
„ramistow” z „lullystami” miala trwac dziesiatki lat. Przy okazji, jednym z najgorszych 
epitetow, jakimi obrzucono opere byl zarzut „baroku”. Wiemy wiec, skad sie wzial ten 
termin w muzyce. Mimo to jednak premiera nie byla klapa – 40 przedstawien, jakie po 
niej nastapily, to bardzo porzadna liczba. Opera byla nastepnie dwa razy za zycia 
Rameau wznawiana: w r. 1742 i 1757, co dalo w sumie ponad sto przedstawien i tym 
bardziej swiadczy o jej powodzeniu. Swoim zwyczajem kompozytor za kazdym razem 
poddawal dzielo znacznym przerobkom, przy czym regula bylo, ze zmiany te poprawialy 
strone dramatyczna (w ten sposob np. zniknal prolog, ktory zadnej roli dramatycznej nie 
pelnil), ale niekoniecznie strone muzyczna. Jak pisal wiele lat pozniej w nekrologu 
Rameau Encyklopedysta Jean d’Alembert, niefortunnym fenomenem bylo to, ze tworca 
ten pisal tylko taka muzyke, jaka wspolczesna mu publika byla w stanie zaakceptowac, 
choc mogl pisac jeszcze lepsza. W „Hipolicie i Arycji” Rameau od razu otarl sie o 
granice percepcji, a nawet ja przekroczyl. Musial doznac niemalego szoku, bo pozniej juz 
staral sie tego nie robic, stad pierwsza, oryginalna wersja tej opery z 1733 roku pozostaje 
najbardziej nowatorskim utworem w calej spusciznie operowej kompozytora. 
 
 



 3

Nagrania pelnej wersji opery w wykonaniu Minkowskiego i Muzykow z Luwru 
wysluchalem pierwszy raz zaraz po jej ukazaniu sie w 1996 roku i juz wowczas bylem 
nia zachwycony. Zachyt ten mi nie przeszedl do dzis. Uwazam, ze znakomicie ostala sie 
po 10 z gora latach; wydaje mi sie tez, ze jest w niej mniej ekstrawagancji, niz dalo sie 
poznac u Minkowskiego w pozniejszych nagraniach. Wszystko wydaje sie tam na 
miejscu, zarowno spiew solowy, jak i gra orkiestry. No a chory... chory sa zachwycajace i 
potwierdzaja moja wczesniejsza opinie, ze Rameau ciagle jeszcze czeka na swe odkrycie 
jako kompozytor choralny, niekoniecznie operowy. 
 
Jak sie z kolei prezentuje wykonawstwo Kuijkena i jego Bandy po 25 z gora latach? La 
Petite Bande powstala w roku 1972, zalicza sie wiec wedlug mojej prywatnej klasyfikacji 
do zespolow „autentycznych’ pierwszej generacji. Obecne nagranie jest „odgrzana 
wersja” nagrania z roku chyba 1979, poddana konwersji cyfrowej w latach 80-tych. 
Wydaje mi sie, ze konwersja ta ominela niektore fragmenty, ktore dobrze pamietam 
sprzed lat 25 i wiecej, kiedy pierwszy raz poddalem sie urokowi ramotek. Ciekawa strona 
nagrania jest polaczenie fragmentow z pierwszej edycji „Hipolita” z roku 1733 z 
kawalkami z pozniejszych przerobek z lat 1742 i 1757. Mozna w ten sposob przesledzic 
ewolucje stylu i warsztatu kompozytorskiego. Nie ulega kwestii, ze fragmenty pozniejsze 
sa duzo bogatsze w sferze orkiestracji i ogolnie pojetego wyrafinowania dzwiekowego, 
natomiast ramotki oryginalne nadal zachwycaja spontanicznoscia. 
 
Wobec braku fragmentow wokalnych u Kuijkena trudno jest obie wersje, Kuijkena i 
Minkowskiego, zestawic obok siebie. Kazde nagranie wersji orkiestrowej jest 
zubozeniem calosci – seria ramotek nastepuje jedna po drugiej, a trudno sie zorientowac, 
ze tylko niektore z nich sluzyly jako „divertissments”, inne zas mialy funkcje 
dramatyczne, gdy byly uzupelnione tekstem (i duzo na tym zyskiwaly). Ale w dalszym 
ciagu nagrania Kuijkena daje sie sluchac zupelnie niezle, choc tez nie budzi ono tego 
rodzaju emocji co Muzycy z Luwru z Minkowskim czy Orkiestra XVIII wieku z 
Brueggenem. Powiedzialbym, ze graja oni w ten sam sposob, jak do dzis gra LesArts 
Florissants z Christiem: z wielka elegancja, czystym dzwiekiem, a rownoczesnie bardzo 
powsciagliwie i z umiarem. Dzis juz sie przyznaje tej muzyce duzo wiecej emocji i 
ekspresji. Sluchajac tego nagrania zupelnie sie sobie nie dziwie, ze trafiajac przypadkiem 
w roku 1984 w Niemczech na publiczny koncert La Petite Bande i Kuijkena, grajacych 
wlasnie „Hipolita” w wersji koncertowej, a wiec tej samej, co na plycie, popedzilem na 
ten koncert z wypiekami. I paskudnie sie rozczarowalem. Dzwiek grajacej na 
oryginalnych barokowych instrumentach La Petite Bande na plycie byl bogaty i 
wspanialy. W nienajlepszej akustyce sali koncertowej gdzies sie rozpraszal i ginal, byl 
szorstki i nijaki. Doswiadczenie to na dlugie lata uczulilo mnie na historycznie poprawne 
interpretacje; uczulenie to w koncu przeszlo, ale nie bez trudu.  
 
Pozostalych nagran opery, w tym dokonanego niedlugo po Minkowskim ujecia Williama 
Christie i jego „Les Arts Florissants” nie znam, ale do Christiego jestem na tyle 
uprzedzony, ze sie nie staram poznac. Wielka szkoda, ze jedynym istniejacym CD z 
nastepujaca po „Hipolicie” tragedia liryczna „Castor et Pollux” jest wlasnie wersja 
Christiego, bo „Kastor” to arcydzielo nie mniejszej wagi niz „Hipolit”. Przydaloby sie 
wiecej nagran, bo, jak pisze muzykolozka specjalizujaca sie w tworczosci Rameau, 
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Sylvie Bouissou, „nasza cywilizacja pozostawala przez prawie 250 lat glucha na te 
muzyke".   
 
jrk 
 
Zrodla: 
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