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1

UVOD

Diplomsko delo, ki je pred vami, obravnava dve disciplini, katerih korenine se še niso
popolnoma utrdile v obstoječi kanon muzikološke vede, toda njuna prizadevanja vseeno
prinašajo določene sadove, ki jih pozdravljamo. S feministično muzikologijo in
feministično glasbeno kritiko se namreč skuša identificirati kriterije, ki so glasbenicam
pogosto prirezovali krila ter producirali in reproducirali splošno veljavna pričakovanja o
ţenskostih in moškostih. Šele zdaj lahko spoznamo, da vzroka za odsotnost ţensk v
glasbi ne gre iskati v njih samih, temveč v sistemu pravil, ki so bili pisani za moški svet.
Prav tako lahko vidimo, kako so se razmerja spolne neenakosti ohranjevala skozi
pomene v skladbah, katerih strukture odsevajo ideale danega trenutka druţbene
realnosti.
Naloga se v prvem delu osredotoča na pregled zbiranja podatkov o glasbenih
ustvarjalkah, torej o produkciji vednosti o njih. Temu sledi refleksija, ki razglablja, kako
nove vednosti vplivajo na muzikologijo, predstavi dejavnike, zaradi katerih je bilo
skladateljicam v preteklosti onemogočeno doseči profesionalni status ter problematizira
določene predloge rešitev za njihovo obravnavanje. Zaradi zavedanja o pomembnosti
izobraţevalnih ustanov, ki po Louisu Althusserju delujejo v funkciji ideološkega
aparata,1 je tej tematiki namenjeno ločeno podpoglavje.
V nadaljevanju je predstavljena še ena disciplina znotraj vprašanja feminizma v glasbi:
feministična glasbena kritika. Podobno kot zgornji pregled nastanka feministične
muzikologije je tudi tu razloţen potek spoznavanja o tem, kako glasba (zavedno ali
nezavedno) podaja konstrukcije ţenskosti in moškosti in znotraj katerih zvrsti glasbe se
te umetne tvorbe še posebej uporabljajo. V instrumentalni glasbi so to oblike s sonatno
estetiko, v instrumentalno-vokalni pa opera.
Prvotna zasnova diplomskega dela se je gibala okoli vprašanja ţenskih likov v operah.
Med raziskovanjem se je pokazalo, da je izredno teţko zajeti enotno ugotovitev iz več
oper, ki bi reprezentativno predstavljala neko končno ugotovitev, saj bi bilo treba
upoštevati skoraj neskončno število spremenljivk, ki določajo vsako opero posebej.
1

Althusser, L. Idéologie et appareils idéologiques d’État (1970).
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Poleg tega bi se z naborom določenih oper z lahkoto ujeli v zanko, ki za našo raziskavo
ne bi prinesla verodostojnih sklepov, temveč bi le sledila obstoječemu kanonu.
Vprašanje, ki se pri tem postavlja, se glasi, katere opere sploh vključiti v raziskovalni
proces. Opere iz ţeleznega repertoarja? Katere in zakaj prav te? Opere glede na tip
junakinj? Opere iz katerih obdobij? Morda opere različnih stilov (opera seria, opera
buffa, opéra comique, velika opera, Wagnerjeva glasbena drama ...) ali z lastnostmi
različnih področij (italijanska, francoska, nemška, ruska ...)? Kaj pa opere, ki so jih
napisale skladateljice? Odločitev osredotočiti se na eno opero se zdi še najbolj razumska
in neproblematična.
Drugi del naloge torej poskuša postaviti študijo ţenskega lika v operi Carmen –
natančneje, njenega naslovnega lika – po načinu, ki ga uporablja feministična glasbena
kritika. Upoštevani so interdisciplinarni parametri, ki so za takšno raziskovanje nujni.
Izbor opere Carmen morda spodbuja odzive, ki se nanašajo na prepričanje, da je o
Carmen ţe toliko napisanega, da skoraj ni več prostora za kaj novega. Do neke mere je
takšno razmišljanje upravičeno, saj je dovolj informacij na voljo, vendar so večinoma
splošne narave, ki se od vira do vira ponavljajo in ne ponudijo poglobljene analize.
Slednje pa so prava redkost. Toda raziskovanje ne sledi niti tem oziroma se jih dotika le
v specifičnih primerih. Metodologija, ki je za ta namen uporabljena, zajema samostojno
poslušanje/gledanje opere, preučevanje libreta, branje originalne proze in pregledovanje
partiture ob vnovičnem poslušanju glasbe. Takšna izčrpna analiza rezultira v spoznanju,
da je skladatelj Georges Bizet nekatere lastnosti Carmen iz literarne predloge nekritično
sprejemal, druge pa premišljeno ovrgel in s tem prikazal glavno junakinjo v povsem
drugačni luči.
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2

FEMINIZEM

Feministična raziskovanja v muzikologiji s svojim začetkom v 1970. letih skušajo
odgovoriti na dolgo časa porajajoča vprašanja v zvezi z vlogami ţensk v glasbi, z
njihovimi izkušnjami (izkušnjami skladateljic in izvajalk) in s spolom kot druţbenim
konstruktom, katerega pomen se producira in reproducira skozi glasbo. Ali drugače:
"feministično glasbeno raziskovanje vidi glasbo kot produkt in producenta spolnega
druţbenega reda". (Solie. "Feminism." Grove Music Online. Oxford Music Online.
Oxford University Press, pridobljeno 17. 5. 2013,
<http://www.oxfordmusiconline.com>)
Odkrivanje skladb pozabljenih ali s strani druţbe ignoriranih glasbenic, ki jih je
feministično raziskovanje skušalo obuditi z izdajanjem publikacij in s snemanjem
njihovih del, je pokazalo, kako je glasbena zgodovina in zgodovina na splošno
izključevala ali zanemarjala eno stran ter spodbujala drugo. Dejavnosti ţensk v glasbi je
bilo precej več, kakor bi se nam morda zdelo ob preletu zgodovine glasbe, ki jo je pisala
tradicionalna muzikologija, vendar so jim prevladujoče druţbene omejitve s svojimi
usidranimi estetskimi vrednotami, pričakovanji in konvencijami, vezanimi na spol,
onemogočile preboj v ospredje. Kljub temu njihova dediščina ni zanemarljiva, zato
feminizem poudarja poleg zgodovinskih omejitev ţensk tudi načine njihovega boja, s
katerimi so opozorile tako nase kot na ostale dimenzije druţbene neenakosti.
Obseg znanja o glasbenicah je proti koncu 20. stoletja vedno bolj rasel in cvetel. Njegov
pomen je za feministični cilj popolnoma reprezentativnega glasbenega raziskovanja
nepopisen, a so se skupaj s širokim naborom gradiva pojavile tudi določene dileme
glede pojmovanja "ţenske" in "ţenske skladateljice".
Alenka Švab problematizira določene feministične ideje (prvega obdobja feminizma
drugega vala), ki pojmujejo ţenske kot monolitno druţbeno kategorijo oziroma kot
"enoten subjekt, opredeljen brez notranjih diferenc" (Švab, 1997: 61). Razmerja moški–
ţenska so obravnavale skozi koncepte zatiranja, moči, patriarhata, iz česar je sledila tudi
najbolj vztrajna razprava, t. i. "dilema razlik", strateško nesoglasje o tem ali naj
feministični argument temelji na podobnosti med spoloma (liberalni feminizem) ali na
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njunih razlikah (radikalni feminizem). Toda analize zatiranja ţensk in iskanja političnih
rešitev za izboljšanje njihovega poloţaja so se zdeli neuspešni realizirati feministične
emancipatorne projekte in cilje. Enotna kategorija "ţensk" namreč zamegljuje njihove
razlike v druţbenem razredu, rasi in drugih vidikih druţbenih identitet, ki tako kot spol
razporejajo moč in oblast različno v različnih druţbenih kontekstih. Feminizem drugega
obdobja drugega vala je tako obravnaval večplastnost spolne razlike in individualnih
ravni skozi vprašanje intersekcije. "Feminizem ni zgolj 'boj' za pravice ţensk,
odpravljanje zatiranja, ampak vključuje tudi analize (študije) o ţenski subjektivnosti,
identiteti ipd." (Prav tam: 66) Na to se navezujejo tudi opozorila na previdnost pri
uporabi termina "ţenska skladateljica" (woman composer) in "glasba ţensk" (women's
music), saj bi le-to lahko izzvalo pomene, ki bi negativno vplivali na ţe tako premalo
cenjene glasbenice. Problematična etiketa "glasba ţensk" namreč lahko prikliče idejo,
da obstaja ločena od moške glasbe, ker pa slednja pooseblja glasbo nasploh, ostaja
vprašanje, ali ni po tej analogiji glasba ţensk razumljena kot nekaj drugega (Macarthur,
2002: 2). "Drugačen od-" po Susan McClary lahko pomeni "slabši od-", po drugi strani
pa se pojavijo teţave, ko skušamo odpraviti občutek razlikovanja med glasbo ţensk in
moških, saj ju ne moremo preprosto strpati v enotno kategorijo (McClary, 1999: 79).
Prav tako obstajajo dvomi o smotrnosti izpostavitve skladateljic kot ţensk iz dveh
razlogov. Prvič, prevladuje zelo razširjeno mišljenje, da imajo ţenske več kot dovolj
spodbude in priloţnosti izkazati se, kvalitetna glasba pa bi bila sama od sebe priznana
kot taka in bi zato vsakršna "umetna" segregacija sluţila le okrepitvi njihovega poloţaja
izven mainstreama (Halstead, 1997: vii). Drugi argument izraţa zaskrbljenost, da lahko
vsak označevalec pomeni posebnost, ki je posledično razumljena kot manjša
sposobnost, pravi Marcia Citron in dodaja, da kljub temu mnogi menijo, da je to
potrebno zaradi strateških in psiholoških razlogov, vsaj dokler je "skladatelj" spolno
zaznamovan in dela ţensk ne prejmejo enake pozornosti kot dela moških (Citron, 1993:
77–78).
Pluralistično razumevanje vpetosti ţensk v različne druţbene skupine je vodilo k
dekonstrukciji modernega enotnega subjekta in k preoblikovanju političnega projekta
emancipacije ţensk v teoretske analize, ki so dobile različne oblike in poimenovanja, od
ţenskih študij, študij spola, kulturoloških študij, do z antropologijo navdahnjenih študij
glasbenega vedenja in analitičnega ali kritičnega raziskovanja posameznih skladb.
9

V obdobju od poznih 1980. let je med feminističnimi raziskovalci glasbe postala
interdisciplinarna obravnava običajna praksa. Namesto kritike odnosov moči v glasbi je,
skladno s spoznanjem več, s spolom prepletenih sistemov ideologij, v ospredje prišlo
razumevanje vpliva druţbenega konteksta na produkcijo glasbe in obratno, kakšno
vlogo igra glasba v procesu kulturne reprodukcije vrednot. "To ne pomeni, da se je
feministično raziskovanje manj zanimalo za pretekle glasbenice," pravi Ruth A. Solie,
"ampak da so pridobljena znanja o njihovih izkušnjah in parametri njihovih karier
pomagali sproţiti širše zasnovano kritiko druţbene formacije glasbene prakse na
splošno" (Solie. "Feminism." Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford
University Press, pridobljeno 17. 5. 2013, <http://www.oxfordmusiconline.com>).
Aktivni feminizem se še naprej zavzema za spodbujanje promoviranja glasbenic in
glasbenih poklicev na različne načine: s spremljanjem ekonomskega statusa ţensk in
njihovega poklicnega napredovanja; z ustanavljanjem organizacij za promocijo glasbe
ţensk; ter z izdajanjem revij in glasil, ki predstavljajo moţnosti in uspehe (prav tam).
2.1

Spol in muzikologija

Muzikologijo bogati širok spekter podkategorij, ki zajema zgodovinsko metodo,
teoretično in analitično metodo, besedilna raziskovanja, arhivska raziskovanja,
leksikografijo in terminologijo, organologijo in ikonografijo, izvajalsko prakso, estetiko
in kritiko, sociologijo glasbe, psihologijo poslušanja, do nedavnega pa tudi spol in
študije spola. Muzikologi so se do tedaj redko ukvarjali z vprašanji, povezanimi s
spolom in spolnostjo, saj je bila velika večina obravnavanih glasbenikov moških in po
predpostavki heteroseksualnih, kar je bilo v skladu s tradicionalno epistemologijo.
Takšne razprave so do pribliţno začetka 90. let 20. stoletja ...
"kroţile predvsem znotraj ločene sfere, ki jo je prevladujoča smer discipline dopustila, a v
veliki meri prezrla, in ki je bila zunaj muzikologije slabo poznana. Nedavno feministično
delo, povezano z glasbo, je vendarle zapustilo svoj geto in s ponovnim preverjanjem
kanona, standardnih metodologij ipd. razširilo obseg. Kakor je bilo mogoče predvideti, je
uvedba takšnih projektov v disciplino, ki se je dolgo časa upirala kritičnim vsebinam vseh
vrst, sproţila razširjene, pogosto grenke razprave." (McClary, 1993: 399)
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Bogat nabor dokumentarnega gradiva o ţenskah, ki so se ukvarjale z glasbo, je
muzikologiji prispeval velik del kulturno-glasbenega bogastva. Znotraj discipline so se
vprašanja spola nadaljnje razvijala in se oblikovala v kategoriji: ţenske v glasbi ter spol
in glasba. V nadaljevanju sledi kratek oris obeh s pripadajočimi problematiziranji in s
tem poskus predstavitve njunih vlog znotraj muzikološkega raziskovanja.
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3

ŽENSKE V GLASBI ALI FEMINISTIČNA MUZIKOLOGIJA

Kljub temu, da so šele 70. leta 20. stoletja doţivela ekspanzijo oţivitve in preučevanja
glasbenic, pa zgodnji (p)opisi njihovih del segajo globlje v zgodovino oziroma so
prisotni ţe ves čas, kar kaţe na to, da je nekaj malega osredotočanja na spol kot
primarne zgodovinske spremenljivke obstajalo ţe prej. Ker se je zahodna klasična
glasba odvijala v okviru hierarhije spola, je bila predpostavka glasbenice v druţbeni
strukturi patriarhata izolirana kategorija (Tick. "Women in music." Grove Music Online.
Oxford Music Online. Oxford University Press, pridobljeno 17. 5. 2013,
<http://www.oxfordmusiconline.com>). Le-ta je večinoma označevala nasprotje tistega,
za kar so si prizadevali kasneje, v 20. stoletju. Pogosto je namreč sluţila kot način
ţalitve ţensk, za njihovo razvrednotenje, le redko pa tudi za objektivno ovrednotenje in
poudarjanje njihovih doseţkov. Temelji kategorije ţensk v glasbi so se sprva gradili na
področju preučevanja zgodovine zahodne glasbe, kasneje pa tudi v sklopu raziskovanj
zgodovine ţensk.
3.1

Obdobje od konca 17. stoletja do sredine 20. stoletja

S konca 17. stoletja izhaja prva večja nemška zgodovina glasbe, Historische
Beschreibung der edelen Sing- und Kling-Kunst, ki je uporabila dva zelo podobna si
izraza za glasbenice ("Frauenmusicantinnen" in "Weiber Musicantinnen"), seznam pa je
vseboval med drugim tudi nekaj glasbenic iz antike in stare zaveze. Njihova imena se
niso pojavljala samo v glasbenih slovarjih, temveč tudi v širši literaturi. V mnoţici
knjig, esejev in traktatov od antike do sodobnosti so avtorji skupaj zbrali znane, izjemne
ţenske2, da bi izrazili splošna stališča do ţenskega spola in njegovih doseţkov. V 18.
stoletju so z razponom opere imena sodobnih profesionalnih opernih pevk daleč
presegala ţenske v kateri koli drugi kategoriji. Njihova prepoznavnost je bila v
izrazitem nasprotju z zgodovinskim obravnavanjem skladateljic, med katerimi so se le
nekatere pojavljale v glasbenih slovarjih. Nadaljnji vzorci vključevanja glasbenic so se
v 19. stoletju zelo razlikovali. Nekateri slovarji so podvojili število gesel, na primer
Gerberjev slovar Neues historisch-biographisches Lexikon der Tonkünstler (1812–
2

"Zgodovinski model 'izjemnih ţensk' pomeni, da je le nekaj ţensk-izjem lahko pobegnilo od vzorcev, ki
so bili pričakovani od njih, premagalo ovire, ki so jim jih naloţili moški in doseglo uspeh" (Citron, 1990:
104).
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1814). V Nemčiji prvič zasledimo izraz "Damenmusik" ţe leta 1811 v Allgemeine
musikalische Zeitung, toda uporabljen je bil podcenjevalno – za označevanje diletantov.
Število ţensk, ki so pisale glasbo v 19. stoletju, se je povečevalo, kar pa ni sovpadalo z
njihovim priznanjem v glasbeni zgodovini, saj so na splošno skladateljice izginjale iz
pripovedi stilnih obdobij, ki so jih zastopali veliki moţje. Skladateljicam ni bilo
dovoljeno, da bi v celoti uţivale profesionalni status. V svoji splošno znani Illustrierte
Musikgeschichte (1880–1885), prevedeni v več jezikov in znani v Angliji in ZDA kot
History of Music (1882–1886) je Emil Naumann zapisal, da je vse ustvarjalno delo na
področju glasbe znano kot izključno delo moških. Takšne neskladnosti in izjave
opozarjajo na zgodovinske primere, ki vplivajo na proces priznavanja oziroma
nepriznavanja na podlagi spola. Konec 19. in v začetku 20. stoletja pa je na glasbenice
posijal svetlejši ţarek, ko je bila pod prizadevanjem kulturnega feminizma prvič
objavljena literatura, ki se je soočila z mejami takšne zgodovine glasbe. Tema "ţensk v
glasbi" je bila raziskana v različnih oblikah, na primer v slovarjih, slovesnih esejih o
"delih ţensk v glasbi" in v polemikah, kjer so avtorji izpodbijali teorije biološkega
determinizma s sociološkimi kritikami učinka spola in razreda na glasbeno
ustvarjalnost.3 Muzikološka disciplina se je v obdobju obeh svetovnih vojn razširila na
področje kolektivnega pristopa k zgodovini ţensk. Muzikologi in muzikologinje so
opravljali raziskave o ţenskih glasbenih ustanovah, kot so samostani in ţenski zbori ter
v podporo druţbeni vitalnosti ţenskih vlog zbirali literarne in ikonografske dokaze.
Čeprav njihova prizadevanja niso dosegla prevladujoče muzikologije v tolikšni meri,
kakor so si takrat ţeleli, so rezultati spodbudno vplivali na razvoj nadaljnjih raziskovanj.
(Tick. "Women in music." Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford
University Press, pridobljeno 17. 5. 2013, <http://www.oxfordmusiconline.com>)
Zametki, ki so prek stoletij počasi poganjali korenine, so v drugi polovici 20. stoletja

3

Ritter, F.M.R.: Woman as a Musician: an Art-historical Study (1876); Mara, La: Die Frauen im
Tonleben der Gegenwart (1882); Stratton, S.: "Woman in Relation to Musical Art." PMA. (1882–3);
Michaelis, A.T.F.: Frauen als schaffende Tonkünstler: ein biographisches Lexicon (1888); Powell, M.:
"Women and the Violin." Ladies Home Journal. (1896), 112-16; Brenet, M.: La musique dans les
couvents de femmes depuis le moyen âge jusqu’à nos jours (1898); Hughes, R.: "Women Composers."
Century Magazine. (1898); Jessel, S.: Warum giebt es so wenige Componistinnen: Vortrag, verfasst und
gehalten (…) in der Ortsgrube des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins zu Frankfurt (1898); Ebel, O.:
Women Composers: a Biographical Handbook of Women's Work in Music (1902).
Gl. Tick. "Women in music." Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford University Press,
pridobljeno 17. 5. 2013, <http://www.oxfordmusiconline.com>.
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doţiveli razcvet. Vse širše in temeljitejše spoznavanje o glasbenih umetnicah je sproţilo
nekatere premike – temu primerno sledi podrobnejši vpogled v posamezna desetletja.
3.2

1960. leta

1960. leta so bila priča prvim vzgibom feminizma drugega vala, ki je širil svoj vpliv
tudi na muzikologijo. Odraţala so novo feministično zavest, opominjajočo na
diskriminatorne prakse v smislu neenake zastopanosti izvajalk in skladateljic ter
splošnega nespremenjenega stanja pomanjkanja uspeha ţensk. Še vedno pa so mnoga
dela zdrsnila v kategorijo seksističnih pisanj, ki niso resno sprejela velikih glasbenih
doseţkov določene skladateljice, temveč so se osredotočala na njihovo izjemno lepoto,
čare in umetniško druţbeno okolje. (Kydd, 1992: 41–42)
3.3

1970. leta

Z vzponom ţenskega gibanja na začetku 70. let so nekateri drzni muzikologi in
muzikologinje začeli naporno nalogo ponovnega odkrivanja ţensk, ki so sodelovale v
celotni zahodni umetniško-glasbeni tradiciji. To delo je razkrilo vedno večje število do
zdaj pozabljenih izjemnih glasbenic. Če so bile prej omenjene v učbenikih predvsem
zaradi svoje povezanosti s slavnimi skladatelji, pa so se zdaj pojavile v resnih
dokumentiranih raziskavah, izdajali pa so tudi partiture in zvočne posnetke glasbe
skladateljic, kot so Clara Wieck Schumann in Fanny Hensel Mendelssohn, pa tudi
Hildegarda iz Bingna, Barbara Strozzi, Elisabeth-Claude Jacquet de La Guerre, Amy
Cheney Beach, Cécile Chaminade, Ethel Smyth, Florence Price ter Ruth Crawford
Seeger. Splošno zanimanje za glasbenice se je tako povečalo, da so ustanovili študijske
programe z "ţenskami v glasbi", ki so jih sprva predavali na ameriških univerzah, nato
pa tudi v evropskih drţavah (Tick. "Women in music." Grove Music Online. Oxford
Music Online. Oxford University Press, pridobljeno 17. 5. 2013,
<http://www.oxfordmusiconline.com>). Sodobne skladateljice so tako lahko prejele
neprimerljivo stopnjo pozornosti od glasbenih zgodovinarjev, kritikov in izvajalskih
organizacij. Razvoj takšnih raziskovanj je spodbudil tudi refleksije o tem, zakaj ţenske
niso mogle postati vélike skladateljice (Rosen in Rubin-Rabson, 1973: 47–51).
Obrazloţitve nekaterih teoretikov, da niso sposobne doseči "veličine" oziroma po
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Freudovi teoriji, da jim primanjkuje ustvarjalne žilice ("biologija je njena usoda") so
kljub vztrajnosti njihovih privrţencev počasi tonile v pozabo (Kydd, 1992: 48–49;
McClary, 1993: 400). V ospredje je vedno bolj prihajalo spoznanje, kako so se
glasbenice morale prilagoditi moškemu svetu ustvarjanja, da so bile sploh kakorkoli
slišane.
3.4

1980. leta

1980. leta je zaznamovala ponovna rast akademskih člankov, znanstvenih knjig in
zvočnih posnetkov avtoric (tako iz preteklih obdobij, kakor tudi iz sodobnega časa), ki
so z razliko od prejšnjih let, zdaj redno izhajali. Počasi je upadalo število knjig in
člankov s poudarkom na ozaveščanju o diskriminatornih praksah, ki je bila sicer nujna
predhodna komponenta teoretičnega feminizma. Nadomestila sta jih raziskovalno
pisanje, ki je preučevalo primarne in sekundarne vire, ter s feministično interpretativno
metodologijo podprta literatura (Kydd, 1992: 50). Porast številnih konferenc, kjer so
ţenske v glasbi dobile posebno pozornost ali bile izrazit segment, označuje pospešen
preboj feministične muzikologije, saj so omogočile in krepile vlogo forumov za pretok
komunikacije vzdolţ akademskih omreţij z namenom koncentrirano dopolniti trenutne
raziskave (prav tam: 57). Jane Bowers, ki je povezala feministično raziskovanje z
muzikologijo, je ugotavljala, da "feministične znanstvene perspektive pozivajo k
spremembam v okviru raziskovanja na splošno in ne samo z dodajanjem korpusa
raziskav o ţenskah" (Bowers, 1989: 83). Vse bolj je prevladovala kritična zavest o
nakopičenih podatkih o ustvarjalkah, ki pa niso zmogli razloţiti temeljnih problemov.
Namesto poskušati povezati in prestaviti ţenske v sprejet kanon vélikih umetnikov in
vélikih del, je nujno potrebno premisliti načine, po katerih nekatere domneve o ţenskah
in ţenskosti vstopajo v temeljne predpostavke, ki determinirajo naše mišljenje (Kydd,
1992: 59). Naslednji mejnik je dosegel James R. Briscoe v Historical Anthology of
Music by Women, kjer je na nov način pristopil k vprašanjem spola v glasbi:
"Temeljna razlika med Briscoejevo antologijo in tradicionalnimi antologijami je
predpostavka prve, da je spol nujen pogoj vključenosti in pomembna analitična kategorija
pri predstavitvi vsakega dela. V tradicionalnih zbirkah spol ni utemeljen kot nujen pogoj za
vključenost niti kot kategorija, ki bi jo analizirali, čeprav je dejanska posledica preteţna ali
popolna izključenost ţensk. Spol torej tukaj ni problematiziran. Do takšnega kategoričnega
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neobstoja ponavadi pride, ko se norme in vrednote dominantne kulture, v tem primeru
moške druţbe, predpostavljajo za celotno druţbo." (Citron, 1990: 103)

Poleg teh obseţnejših raziskav so se pojavile tudi študije, osredotočene na posamezne
drţave ali področja. Prispevek etnomuzikologije k vprašanjem ţensk v glasbi je postal
bogat vir za feministično interpretacijo glasbe. Specifičen odnos etnomuzikologije do
antropologije s svojimi mehanizmi za interpretacijo vedenja, običajev in vrednot
določenih skupin v povezavi s kulturnim izraţanjem, je v raziskovanje spola v
umetniški tradiciji zahoda vnesel dragocena metodološka orodja (Kydd, 1992: 67). Ob
bogatem pretoku seznamov, izdaj, katalogov, priročnikov, slovarjev, diskografij,
bibliografij, objavljenih virov in rokopisnih virov, jih je bilo, kot opozarja Elizabeth
Wood, le malo znanstvenih, in obrazloţi, da so bile "študije zahodnoevropskih ţensk v
glasbi objavljene v znanstvenih revijah bolj pogosto, kot raziskave njihovih ameriških
kolegic, morda zato ker njihov poudarek temelji predvsem na umetniški glasbi in ker
uporabljajo uveljavljene metode dokumentacije ter slogovne analize" (Wood, 1980:
286). Naraščajoča stopnja znanstvenosti, raznolikosti in celo vključevanje moških
raziskovalcev so pokazali znake zorenja te kategorije.
3.5

1990. leta

Proces raziskovanja zapostavljenih repertoarjev se je v 90. letih do danes nadaljeval, kar
potrjuje leta 1994 izdan biografski leksikon New Grove Dictionary of Women
Composers z več kot devetstotimi gesli (Tick. "Women in music." Grove Music Online.
Oxford Music Online. Oxford University Press, pridobljeno 17. 5. 2013,
<http://www.oxfordmusiconline.com>). Muzikologi so vedno bolj spoznavali, da je
treba ponovno oceniti zgodovinske procese – v čigavih interesih delujejo kanoni, kaj
vključujejo, kaj izključujejo in z uporabo katerih meril. (Duckles. "Musicology." Grove
Music Online. Oxford Music Online. Oxford University Press, pridobljeno 17. 5. 2013,
<http://www.oxfordmusiconline.com>) Na drugi strani jih je zanimal vpliv spola na
različne načine, po katerih se glasba prenaša skozi kulturo. Te raziskave so se
osredotočale na zgodovinske institucije, v katerih so delovale ţenske in na stopnjo
njihovega dostopa do prefinjenih oblik kulturne produkcije. Z namenom rekonstruirati
nenapisane tradicije in uprizoritvene prakse, kjer so ţenske igrale pomembno vlogo, so
zdruţili interdisciplinarne dokaze iz različnih področij, kot so literarni viri, ikonografija
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in arheologija. (Tick, prav tam) Etnografi so v študije glasbene kulture, tako zahodne
kot ne-zahodne, vključili vprašanja v zvezi z ideologijo spola. Preučevanje delitev
delovne sile po spolu v vseh kulturah je pomagalo zmanjšati dolgoletno vrzel med
zahodno umetnostno tradicijo in kulturami "drugih", primerjava struktur in utemeljitev
spolnih hierarhij v različnih kulturah pa osvetljuje ne le ljudi v oddaljenih delih sveta,
ampak tudi evropske in severnoameriške kulturne prakse in tradicije. (Duckles, prav
tam) Raziskovanja, ki so temeljila na belski, visoko-umetnostni pristranskosti, je
skušala popraviti Karin Pendle z zbornikom Women and Music: A History (1991):
"[Pendle je obravnavala] tako ţenske, sodelujoče v tradicionalnih glasbah po vsem svetu
kot tudi temnopolte ţenske zahoda ali delavskega razreda, ki se ukvarjajo z zabavno glasbo.
Fenomen ţensk v glasbi je postal naenkrat daleč bolj izrazit, ko so seznam dolgo časa
pozabljenih klasičnih skladateljic zamenjale Bessie Smith, Patsy Cline, Billie Holiday,
Mahalia Jackson, Ella Fitzgerald, ţenske skupine iz zgodnjih šestdesetih let ter Janis Joplin,
Aretha Franklin in Holly Near. Čeprav v knjigi Pendle ni poglavja, ki bi se ukvarjalo z
lezbičnimi vprašanji, so avtorji prispevkov v biografske članke obravnavanih skladateljic
vključili podatke o njihovi spolni usmerjenosti4 – in to v času, ko se je disciplina še otepala
kakršnekoli omembe spolnosti." (McClary, 1993: 402–403)

Prispevki v 90. letih so torej postali izrazito interdisciplinarne narave in so kazali
poznavanje kritičnih metod, tradicionalno povezanih z literarno kritiko. Zaradi tega so
študije spola v glasbi iz različnih zornih kotov in s pomočjo različnih pristopov zdaj
vedno bolj pogosto sprejete.
3.6

Pomen feminističnega raziskovanja za muzikologijo

Dela ţensk igrajo pomembno vlogo. "Ne le, da uvajajo nova vprašanja za sebe, ampak
imajo zelo realno moč spreminjanja diskurza celotnega kanona s tem, ko predstavljajo
širšo paleto človekovega izraţanja." (Citron, 1993: 222, v: Kenny, 2008: 53) Aktivnost
ţensk v glasbi je bila pomembna in stalna, vendar zaradi različnih razlogov potopljena
in skrita današnjim očem. "Kadar je dejavnost, v katero bi lahko vsakdo prispeval,
omejena na en spol, se bogata diferencirana kvaliteta izgubi iz same dejavnosti," je
prepričana Margaret Mead (Mead, 1949: 345–346, v: prav tam). Podobno razmišlja tudi
4

Najbolj znano delo o povezavi spolnosti in glasbe je almanah Queering the Pitch: the New Gay and
Lesbian Musicology (1994), ki so ga uredili Philip Brett, Elizabeth Wood in Gary C. Thomas. Op. a.
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Liane Curtis: "Z odkrivanjem tančice z ţenskih glasbenih dejavnosti dobivamo vedno
popolnejšo in natančnejšo sliko o zgodovini glasbe." (Curtis, 2002: 266, v: prav tam)
Seveda, če verjamemo, da je glasba, gledana v svojem druţbenem kontekstu, glavni cilj,
moramo priklicati presenetljivo veliko, bogato zbirko glasbe, ki so jo napisale
skladateljice. Če tega ne storimo, lahko predstavimo nepopolno podobo ustvarjanja
glasbe v preteklosti. Z naraščanjem interdisciplinarnega vpliva postmoderne misli se
muzikologija nezadrţno pribliţuje oblikovanju kritičnega in teoretičnega okvira, ki je
bil sprejet ţe v drugih, bolj uveljavljenih področjih feminističnega raziskovanja, kot so
literarna kritika, vizualna umetnost, sociologija in antropologija. Nedavni razcvet
feministične glasbene kritike ponuja izziv pozitivističnemu načinu tradicionalne
muzikologije in njegovemu pretiranemu konkretiziranju pojmovanja glasbe, kot je zlasti
razvidno iz teorije, pedagogike in produkcije zahodne umetniške glasbe. Tako, kot je
feministično raziskovanje v drugih disciplinah preseglo lociranje ţenske v zgodovini in
postavilo bolj temeljna vprašanja, je na feminizmu temelječa muzikologija prinesla
nove poglede na študijo standardnega repertoarja. Gotovo je to včasih povzročilo
neprijetna vprašanja, toda cilj ni vsaditi krivdo, ampak omogočiti, da bi bila ta izredna
glasba na voljo. Rezultati raziskovanj glasbe skladateljic pa ne le, da dopolnjujejo naše
znanje o neznanih talentih, ampak posledično vplivajo na muzikologijo v širšem smislu.
(Citron, 1990: 114–115; Detels, 1992: 184–185; Kenny, 2008: 53; McClary, 1994a:
366)
3.7

Zakaj skladateljicam ni moglo uspeti?

Z odkrivanjem prej prezrtih skladateljic in njihove glasbe so se feministični muzikologi
soočali z raziskovanjem vzrokov in posledic njihovega izginotja iz zgodovine glasbe.
Pri tej točki poglejmo nekaj njihovih ugotovitev o omejitvah, s katerimi so se morale
ţenske spopadati še do pred nedavnim. Vse se začne s "prodornimi filozofskimi
predsodki proti ţenskam kot ustvarjalkam" (Citron, 1990: 110), temelječih na njihovih
prirojenih lastnostih, ki naj bi bile skupne vsem ţenskega spola. Številne manifestacije
teh argumentov se veţejo na biološki determinizem, ki je zanikanje ustvarjalnosti ţensk
pripisoval njihovi naravi. Po tej paradigmi paradoks ţenske prirojene čustvenosti
soobstaja z njeno nezmoţnostjo, da bi jo dejansko usmerila v glasbeno ustvarjalnost,
kakor so jo znali moški s svojo logiko in razumom (Seashore, 1940; Upton, 1890).
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"Vedno bo prejemnica in interpretka, vendar pa je malo upanja, da bo ustvarjalka."
(Upton, prav tam: 31) Ideologija ločenih sfer je namesto tega videla njihov pomen v
podpornih, sekundarnih vlogah, to je kot ţene skladateljev, njihove muze, sestre,
izvajalke, torej kot nosilke, namesto ustvarjalke glasbenih tradicij. Omenjena
prepričanja so sovpadala z druţbeno realnostjo glasbenega sistema. Kar je skupno
mnogim študijam, je odkritje vzorca diskriminacije v preteklosti in analiza, kako je ta
okrnila profesionalne moţnosti ţensk. Marcia Citron in Elizabeth Wood (Citron, 1990:
104–112; Wood, 1980: 287–294) sta prepričani, da so spolno zaznamovani pogoji in
konvencije onemogočali moţnost profesionalnega statusa ţensk v vseh korakih
glasbene produkcije. Zaradi rednega in sistematičnega zavračanja njihovega dostopa do
celotnega obsega kompozicijskega izobraţevanja so se soočale z občutno podrejenim
poloţajem. V publikacijah lahko zasledimo le majhen odstotek njihovi del, saj so bile
do 19. stoletja, ko so politični in cerkveni pokrovitelji subvencionirali publikacije svojih
najetih skladateljev, izključene iz takšne zaposlitve, pogoji za objavo in obtok njihovih
skladb pa zanje nedosegljivi. Ko je glasba prodrla v javno domeno, je bila objava
neločljivo povezana s trajnostjo del, to je s ponovitvami izvedb. Javno pa so bile njihove
skladbe redko izvajane, ker je malo ţensk pisalo večje zvrsti – oblike, ki potrebujejo
čas, denar in nekaj zagotovljene strokovne podpore. Poleg tega je bilo naravno, da so
bile socializirane za intimno, salonsko glasbo, ki je skupaj z avtorico obstala v zasebni
sferi. Formalistična in redukcionistična narava glasbene teorije je po Borwick na takšna
dela gledala kritično, saj naj bi bila slabo zasnovana in neinovativna. Toda tradicijo
glasbene teorije je zasnoval "véliki moţ" po svojem merilu, ţenski glasovi so bili v tej
glasbeni poddisciplini pianissimo (Borwick, 2003: 189). Citron in Wood nadaljujeta, da
so imele pri kovanju novih stikov z raznovrstnim korpusom strokovnjakov glasbenega
prostora ogromno teţav, predvsem zaradi specifičnih pogojev, vezanih na spol.
Skladateljice so zaradi teh razlogov neredko objavljale pod psevdonimom – pretvezo, ki
je spodbudila spoštovanje stroke in spolno nevtralne kritične ocene.
3.8

(Ponovno) ovrednotenje

Vendar, kako ovrednotiti dela ţensk, da jim pri tem ne bi delali krivice? Obstaja
neizrečen strah nekaterih znanstvenikov, da če nečesa ne poznamo, je to verjetno zaradi
nekakovosti, kar predpostavlja, da če delo ni preţivelo, je tudi samodejno nevredno
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resne izvedbe ali študije. Takšni predsodki imajo veliko moţnost priplaziti se v našo
podzavest in vplivati na naš proces odločanja (Citron, 1990: 112; Kenny, 2008: 54).
Dejstvo je, da ne moremo spremeniti zgodovine, zato potrebujemo feministično
glasbeno raziskovanje, ki bo popravilo napake in se soočilo z zgodovinskimi predsodki.
Za razumevanje njihovih edinstvenih doseţkov potrebujemo drugačen pristop, ki ponuja
zavedanje spolnih ideologij, omejitev ţenskih kompozicijskih dejavnosti in pedagoških
omejitev, hkrati pa tudi resen odnos do njihovih skladb. Vključiti jih v kanon po
prepričanju Aisling Kenny ni primerno, saj ni zdruţljivo z njihovimi edinstvenimi
izkušnjami, zato moramo kanon ponovno ovrednotiti (Kenny, prav tam: 51). Slednjemu
predlogu se pridruţuje veliko muzikologinj, med njimi Marcia Citron, ki daje poudarek
na razumevanju, kako je kanon oblikovan in na rekonceptualizaciji zgodovine z
upoštevanjem socialnih, kulturnih, zgodovinskih, ekonomskih in političnih dejavnikov –
z namenom soočiti se s prevlado moških znotraj glasbene zgodovine (Citron, 1993:
222). Vprašanje, ki ga zastavlja, je na mestu: katera merila upoštevati pri ovrednotenju
ţenskih del? Meni, da odličnost oziroma kakovost, ki jih sicer moramo pripisati
skladbam določenih skladateljic, nista zadostna kriterija, ampak ima enako teţo delo, ki
nosi druţbene pomene kot na primer osvetljevanje določenega druţbeno-političnega
fenomena ali pa je kazalec spremenjene estetske klime, seveda če je to storjeno z
inteligenco in splošnim občutkom za ravnovesje (Citron, 1990: 112–113). O ponovnem
premisleku o enotnih merilih vrednotenja glasbenih del govori tudi Susan McClary.
Tradicionalna muzikološka praksa je podcenjevala ali celo zanikala vsebino glasbe v
korist njeni obliki. Kljub temu so feministično usmerjeni muzikologi in muzikologinje
začeli upoštevati številne načine, po katerih so druţbene konstrukcije spola tudi
organizirale te glasbene prakse: ne le glasbo ţensk, ampak tudi glasbo standardnega
kanona (McClary, 1994a: 366). Na primer, z vzponom modernizma je prišlo do izrazite
maskulinizacije umetnosti, prek česar so si moški prizadevali izraziti svoje ideje in
čustva. Toda Hisama ugotavlja, da dejstvo, da so moški skladatelji ţeleli pripisati
modernizmu stereotipno moške značilnosti, ni zadosten razlog, da bi trdili, da je bila
modernistična glasba dejansko moška domena. Hisama je obravnavala vprašanje
feminizma-proti-modernizmu v glasbeno-teoretičnem izrazju in je s tem, ko je ponudila
vpogled v nekatere instrumentalne skladbe treh skladateljic Ruth Crawford, Marion
Bauer in Miriam Gideon, ki so jih preţele z izkušnjami svojega spola, povezala vrzel
med feminizmom in modernistično teorijo glasbe (Borwick, 2003: 192–194).
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Feministično raziskovanje v glasbi je vedno bolj spoznavalo, da potrebujemo
interdisciplinaren pristop. Da bi lahko ţenske v polni meri umestili v zgodovinskoglasbeni kontekst, potrebujemo več raziskav, vključno z upodobitvami ţensk iz
literarnih, grafičnih virov, besedil pesmi, libretov, fiktivnih popisov glasbenega
ţivljenja, ţenskih glasbenih romanov in poezije. Prav tako bi se morale povezati študije
seksualnosti in feminizma z etnično zgodovino, afro-ameriško zgodovino, zgodovino
dela itd. Po Elizabeth Wood potrebujemo predvsem teoretične analize, ki povezujejo
delo feminizma v glasbi s tistim, kar se pojavlja drugod v novem feminističnem
raziskovanju (Wood, 1980: 296). Čeprav so teoretične in pojmovne teţave skupne vsej
muzikologiji, še posebej tisti, ki raziskuje kulturno zgodovino, v kateri je glasba
proizvod in ne fiksni objekt, ki ga oblikujejo in ozaveščajo ideologije, kulturni procesi
in kulturna zavest, pa Claire Detels ocenjuje, da je čas dovolj dozorel za nastanek
feministične glasbene estetike, ki se povezuje z novo paradigmo, ki zmore podpreti
novo feministično glasbeno kritiko s spreminjanjem pogojev muzikološko-estetske
razprave na podoben način, kakor so nove feministične paradigme in teoretski koncepti
spremenili

estetske

razprave

v

literarnih

in

vizualnih

umetnostih.

Nova

postmodernistična feministična paradigma nadomešča tradicionalne estetske opredelitve
in sodbe o glasbi s povezavami z druţbenim kontekstom in funkcijo. Poudarek je nujno
na glasbenem doţivetju, kar vodi stran od postvarelosti in hierarhizaciji proti
celostnemu pojmovanju umetnosti. S postmodernistično teorijo si deli skupno idejo o
pomembnosti odnosa in ne toliko dejstva, s feministično teorijo pa se identificira s tem,
ko zavrača tradicionalno razmišljanje kot inherentno monistično in hierarhično zaradi
svoje binarne tendence k privilegiranju eni strani pred drugo. Povezovanje feminizma v
glasbi z ostalimi kritičnimi pogledi na obstoječi druţbeni red je postavilo vrednotenje
superiornosti glasbenega dela na podlagi spola pod vprašaj. (Detels, 1992)
Kljub temu pa je potrebno nekaj več kot le kritičen pogled na rob muzikologije.
Opozoriti moramo namreč tudi na konservativne prakse sistemov, ki reproducirajo
ideologijo o manjvrednih ţenskah, med katerimi igrajo pomembno vlogo institucije
glasbene vzgoje.
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3.9

Glasbena vzgoja kot ideološki aparat

V zadnjih desetletjih je bilo opravljenih ţe mnogo raziskav na področju glasbenega
gradiva in učbenikov, ki so pokazale več problematičnih področij, kot je na primer
predstavljanje ţensk v vlogah, ki so stereotipno razumljene za ţenske (flavtistke, pevke
... redko pa skladateljice, dirigentke ...) in izključitev prispevkov ţensk iz učbenikov
(Feminist Research in Music Education. The Feminist eZine. Pridobljeno 8. 3. 2013,
<http://www.feministezine.com/feminist/music/Feminist-Research-in-MusicEducation.html>). Posledično tudi učitelji pogosto (nevede) širijo ozke, ustaljene
maskulinistične predstave o moških in ţenskah v glasbenem prostoru. Glasbeni
izobraţevalni sistem je dolgo časa počival na pozitivistični bazi, ki je poudarjala
podatke o skladateljih, večinoma moških v tradicionalnem kanonu zahodne umetniške
glasbe. Za razliko od drugih disciplin, ki se lahko pohvalijo z dolgo tradicijo
poglabljanja v intelektualne diskurze z utemeljenimi argumenti, smo lahko doslej v
muzikologiji zasledili konceptualno teoretiziranje le v estetiki in etnomuzikologiji
(Citron, 1990: 115). Toda feministične spodbude so se začele upirati totalitarnemu
diskurzu. Številni članki v raziskovalnih in izobraţevalnih revijah za učitelje vključujejo
predstavitev poklica ţensk (skladateljice, dirigentke, izvajalke klasičnih, jazz in
popularnih ţanrov ter glasbene akademikinje), delovne pogoje ţensk v glasbi in
vprašanja o tem, zakaj so bile zgodovinsko gledano ţenske izključene iz vplivnih in
profesionalnih ravni glasbenih praks. Še posebej od 1990. let je feministična teorija
postala del raziskovanja spola v glasbenem izobraţevanju. Za razumevanje, kako se
udeleţenci glasbe naučijo vlog, ki so jasno zamejene po spolu in ustvarjajo neenake
izobraţevalne in glasbene moţnosti, je po njihovem prepričanju ključno dekodiranje
subtilnih interakcij in prikritih učnih načrtov. Ustanovitve novih študijskih programov
na univerzah (študijev spola, feministične pedagogike in feministične kritike), obstoj
večjega števila feminističnih revij in vitalnost študij spola v večini znanstvenih disciplin
(Feminist Research in Music Education. The Feminist eZine. Pridobljeno 8. 3.
2013, <http://www.feministezine.com/feminist/music/Feminist-Research-in-MusicEducation.html>) so pozitivno vplivali tudi na spremembe v muzikologiji. S pomočjo
interdisciplinarnega pristopa so se področja raziskovanja v muzikologiji začela širiti tudi
na kulturne prakse, semiotiko, dekonstrukcijo, strukturalizem, marksizem in
psihoanalizo (Citron, 1990: 115; Detels, 1992: 200–201). Kljub temu pa se je
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feministična muzikologija v 90. letih soočala s preprekami, saj študiji ţensk v glasbi
niso bili priznani kot samostojna kategorija delovne specializacije. Tako so veljali na
tem področju dvojni standardi: na eni strani se je ţelelo spodbuditi feministično delo, na
drugi strani pa se je spodkopavalo legitimnost z nepriznavanjem njihove institucionalne
veljavnosti (Citron, prav tam: 116).
Na dejstvo, da se je študijam ţensk na prehodu v novo tisočletje uspelo premakniti z
obrobja v središče, kaţe naraščanje študijskih programov in predmetov s to tematiko,
vse večje zanimanje na dodiplomski, magistrski in doktorski stopnji študija, porast
feminističnih znanstvenih revij, konferenc, knjiţnih zbirk, nagrad, štipendij, arhivov,
zavodov itd. V publikaciji Feminisms at a Millennium (2000) pa so Irene Dölling,
Sabine Hark, Barrie Thorne in Judith Stacey izrazile svoja opaţanja in zaskrbljenosti.
Nevarnost, ki jo izpostavita Dölling in Hark, se kaţe v preveliki institucionalnosti
discipline, ki svoj dialog z Drugimi podreja dialogu z obstoječim kanonom. Zaradi tega
izgublja svojo značilnost, iz katere je vzniknila, to je kritiko sistema produkcije znanja.
Strukturni način raziskovanja, ki bi študije ţensk povzdignil na višjo raven samorefleksije, bi po Dölling in Hark moral biti transdisciplinarnost. Za slednjega je značilen
nenehen dvom o umetno zgrajenih mejah in tistem, kar je izključeno. Študije ţensk ali
spola se morajo zavedati, da je kritičnost do prevladujočega reda ključnega pomena,
zato si morajo nenehno zastavljati nalogo preverjanja svojih epistemoloških temeljev.
(Dölling in Hark, 2000: 1195–1198) Da feministični študijski programi izgubljajo
kritičen rob in politični zagon idej, je kriv tudi trţni sistem (spodbujanje poklicne poti,
konkurenčnosti, individualizma in hierarhije privilegijev), po katerem delujejo tudi
univerze in ki absorbirajo inovativen interdisciplinarni feminizem ter ga razvrednotijo.
Za primer Thorne navaja univerzo Berkeley, kjer "je eden od voditeljev akademskega
senata javno razlikoval 'prave oddelke' od (po njegovem mnenju) problematičnih
'novincev socialnih programov', kot so študiji ţensk in etnični študiji" (Thorne, 2000:
1185). V času institucionalizacije so se povečale tudi napetosti med ločenimi
disciplinami, ki vsebujejo feministične ideje, in sicer med humanističnimi fakultetami (s
postmodernistično kritiko) in empirično usmerjenim feminizmom (druţbene vede).
Tekmovalnost se pojavlja v smislu, "čigave" teorije so boljše, katere vrste teorij naj se
poučujejo in kdo je dovolj kompetenten, da jih lahko poučuje. (Thorne, 2000: 1183–
1187) Stacey nadaljuje, kako ţalosten je način, po katerem je akademsko feministično
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"sestrstvo" dokazalo svojo moč: tako, da "posnema veliko manj prijazne statusne
hierarhije, bojazni, afektacije in razkole 'normalnih znanosti'" (Stacey, 2000: 1191).
Čedalje večja konservativnost okoliškega političnega ozračja, ki daje bogastvu prednost
pred človekom, tehnološkim in vodstvenim preoblikovanjem pa pred razsvetljenskimi
vrednotami, feminističnim raziskovanjem onemogoča ohranitev avtonomije. Kot
univerzitetna omejevanja se kaţejo tudi neposredni napadi na pedagoško in
raziskovalno delo, na primer v obliki odpravljanja financiranja programov študijev
ţensk ali oporekanja upravičenosti obstoja feminističnih programov na javnih drţavnih
univerzah. (Prav tam: 1191–1192) Drugo vprašanje, ki si ga Stacey zastavi pa se sooči s
paradoksom. Kot smo videli, je drugi del feminizma drugega vala zanikal enotno
identiteto ţensk in namesto tega opozarjal na mnogoterost druţbeno-kulturnih
dejavnikov (rasa, razred, etnična pripadnost, spolna usmerjenost), ki imajo vpliv nanje,
zato jih je potrebno vključiti v vprašanja feminističnih študij. Vendar če se feminizem
ne opira na primat spola kot predmeta analize, ali obstaja potem disciplinsko oziroma
diskurzivno področje, ki je izrazito feministično? Ali se mora feminizem enakomerno
ukvarjati tako s spolom kot z drugimi kategorijami kulturnih razlik? Bi po tej analogiji
morali imeti skupino feminističnih učiteljev, čigar delo se ne osredotoča na spol? (Prav
tam: 1193) Interdisciplinarnost, transdisciplinarnost, kritična samo-refleksija in boji z
akademskimi in neakademskimi omejevanji, zavedanje specifičnosti lastne discipline in
podobna vprašanja se med sabo vključujejo in izključujejo, trejo ter poganjajo tok
feministične misli iz bolj ali manj temačnih obdobij naprej oziroma skrbijo za njeno
nenehno preoblikovanje tudi v prihodnosti.
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4

SPOL IN GLASBA ALI FEMINISTIČNA GLASBENA KRITIKA

Temeljno izhodišče, iz katerega je izhajal feminizem je bilo izpostaviti njeno zgodbo iz
zgodovine, preglašene z njim in tudi v glasbi sta bila identiteta ter prikaz kontinuitete
obstoja nujna za poglobitev v zahtevnejše in manj priljubljene teme (Kydd, 1992: 30–
31). Vendar je bilo zagovarjanje enakih moţnosti za ţenske, promoviranje glasbe ţensk
od preteklosti do sedanjosti na način, ki izničuje meje med visoko in nizko umetnostjo
in preučevanje vzrokov za odsotnost ţensk iz glasbe, ozaveščeno s feministično
muzikologijo, precej manj sporno od vprašanj, ki jih je vzbudila feministična glasbena
kritika. Projekt kritične muzikologije je namreč preučiti reprezentacijo spola v vsej
glasbi, ocenjevati številne načine, po katerih so druţbene konstrukcije spola organizirale
glasbene prakse, ne le glasbo ţensk, ampak tudi glasbo standardnega kanona in s tem
razkriti ideologijo, integrirano v "nevtralni" glasbi, preučiti, kako različne glasbe
artikulirajo prioritete in vrednote različnih skupnosti, torej o estetskem in
epistemološkem okviru, ki je vzrok za "manjvrednost" ţensk. (Prav tam: 76–77) Čeprav
je feministična kritika v središču pozornosti v literaturi, vizualni umetnosti in filmskih
študijah ţe okoli štirideset let pa je še vedno preteţno odsotna iz muzikoloških disciplin.
"Očitno postane, da so bila ta vprašanja potisnjena na stran zaradi ogromne sile splošne
kulturne volje." (McClary, 1989: xi) Feminizem je omogočil razumeti, zakaj ta
vprašanja muzikološki disciplini niso bila pomembna in tudi, zakaj jih moramo
premakniti v središče raziskav o glasbi. Toda ne gre le za preprosto dodajanje
feminističnih vprašanj v ustaljeno tradicijo kritike, temveč moramo na podlagi
analitičnega in historičnega dela zgraditi celotno teorijo glasbenega obstoja oziroma
rekonstruirati tehnike in kode, skozi katere glasba producira pomene. (McClary, 1991:
26) Dekonstrukcija je postala na splošno eno glavnih orodij feministične kritike, saj
pokaţe, kako hitro lahko argument pade pod svojimi lastnimi kriteriji. Namen tovrstnih
raziskovalcev je prenesti razprave z ozkega strokovnega prostora na širšo skupnost,
ljubitelje glasbe vseh vrst, in sicer v jeziku, ki je razumljiv občinstvu, a hkrati ne ogroţa
akademskih standardov. To pogosto uresničuje s sodelovanjem z drugimi disciplinami
in tako vnaša različna glasbena vprašanja v študije kulturne zgodovine.
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4.1

Razvoj

Pravzaprav se feministična glasbena kritika ne zateka k interdisciplinarnosti le v
zadnjem času, ampak iz nje tudi izhaja. Vse delo v novi disciplini je bilo namreč
rezultat feminističnih prispevkov iz območij izven glasbene misli. Vprašanja, ki so se
pojavljala v feministični teoriji in kritiki literarnih, umetnostno-zgodovinskih in
filmskih študijah, so sicer z veliko zamudo, pa vendar opogumila tudi teoretike na
glasbenem področju. Vpliv feminizma se je tako razširil na skoraj vse panoge, kar
pomeni revolucionarni doseţek za sodobno gibanje ţensk.
"Kljub temu ni mogoče prenesti glavnih vprašanj drugih panog feminističnega raziskovanja
neposredno na glasbo, saj ima glasba svoje omejitve in zmoţnosti, ki jih je treba
identificirati in preveriti. Kot pionirski feministični kritiki glasbe smo namesto tega razvili
drugačne načrte in postopke, ki izraţajo naše intelektualno usposabljanje, naš glasbeni okus
in določene različice feminističnih teorij, ki smo bili izpostavljeni." (McClary, 1991: 7)

Določenih osnovnih konceptov, kot so spol in enakopravnost jim vendarle ni bilo
potrebno definirati od začetka. Za to so poskrbele njihove predhodnice (Olympe de
Gouges, Mary Wollstonecraft, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Ann Oakley ...).
4.1.1 Začetek feministične glasbene kritike
Feministična kritika glasbe je s Catherine Clément5 vzniknila v Evropi, toda sprva ni
povsem zaţivela. Devet let zatem je njeno delo doţivelo angleški prevod6 in omogočilo
prodor feministične glasbene kritike na ameriško celino. Njena objava je bila prva, ki je
obravnavala reprezentacijo spola v dejanskih zgodbah oper. Tako nam lahko postane
jasno, kako velik tabu so bila vprašanja spola v glasbi do takrat. Še istega leta se je na
srečanju Ameriškega muzikološkega društva pojavilo veliko prispevkov, ki so
zdruţevali feministično teorijo in kritično metodo in vodili do novih heterogenih
premislekov. V muzikologijo so vnesli različne vrste kritike, dolgo časa poznane v
literarnih, umetnostnih in filmskih študijah o kulturnih reprezentacijah ţensk in moških,
ţenskosti in moškosti. Raziskovanja zgodovine ţensk in ideologije razlik med spoloma
v glasbi se sicer prekrivajo, vendar niso identična. K pestremu repertoarju so prispevale
5
6

L'Opéra ou la Défaite des femmes (1979).
Opera, or, the Undoing of Women (1988).
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tudi Eva Rieger7, Marcia Citron8 in Ruth A. Solie9, vodilno nit pa je drţala Susan
McClary10. Te študije niso bile običajno osredotočene le na predstavnosti spola, ampak
so razčlenjevale tudi koncepte razreda, rase in eksotike – domene, ki so pogosto
preslikane na spol v operah. Prav tako so obravnavale, kako glasba sama (njeni kodi in
osnovni strukturni postopki) sodeluje pri produkciji predstav in nagnjenosti poslušalcev
k nekaterim vidikom. Glasba zahodne tradicije je bila sedaj obravnavana skozi
preučevanja zgodovinsko konstruiranih idej o spolu, seksualnosti in telesu; pojavile so
se raziskave in teoretična dela o gejevskih in lezbičnih vprašanjih; etnomuzikologija je
prispevala k vprašanjem ţensk v svetovni glasbi; s spolom pa so se začeli ukvarjati celo
glasbeni teoretiki. (McClary, 1993: 410–418; Duckles. "Musicology." Grove Music
Online. Oxford Music Online. Oxford University Press, pridobljeno 17. 5. 2013,
<http://www.oxfordmusiconline.com>; Tick. "Women in music." Grove Music Online.
Oxford Music Online. Oxford University Press, pridobljeno 17. 5. 2013,
<http://www.oxfordmusiconline.com>)
4.2

Ovire

Vsi ti doseţki pa še zdaleč ne postavljajo feministične glasbene kritike samoumevno na
mesto znotraj akademske muzikologije. Po ugotovitvah Kydd je literature feministične
glasbene kritike glede na druge vrste kulturnih kritik malo, kar posledično prispeva k
"pomanjkanju izpopolnitve, kakovosti, ki pogosto pride z naborom kritične mase
pisanja in intenzivnih razprav" (Kydd, 1992: 122). Izključitev feministične glasbene
kritike iz muzikologije je po McClary simptomatična ţe zaradi same organiziranosti
discipline kot celote.
"[T]eţko je razumeti, zakaj v določenih repertoarjih nekatere podobe in konstrukcije
prevladujejo, zakaj so druge prepovedane, razen če imamo močan čut za druţbeno
zgodovino. Tip zgodovine, ki jo je muzikologija prevzela, je kronologija, [...] v kateri ni
bojev za moč, da ne govorimo o občutljivih vprašanjih, kot sta spol in seksualnost. To je
deloma zato, ker je zgodovina predstavljena kot urejena, neproblematična, tako da je s tem

7

Frau, Musik und Männerherrschaft. Zum Ausschluß der Frau aus der deutschen Musikpädagogik,
Musikwissenschaft und Musikausübung (1981).
8
Gender and the Musical Canon (1993).
9
Musicology and Difference: Gender and Sexuality in Music Scholarship (1993).
10
Feminine Endings: Music, Gender and Sexuality (1991).
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pristopom v veliki meri nepomembno to, kako je glasba sama organizirana." (McClary,
1991: 28)

Akademsko muzikologijo so negovale zakoreninjene predpostavke, ki so dolgo
preprečevale vzpostavitev vsakršne kritike znotraj njenega polja. Glavni "zaviralci" so
bili teoretiki in filozofi, ki so si glasbo predstavljali kot avtonomno. Glasba ima namreč
veliko bolj častitljivo zgodovino povezovanj z matematiko in idealno obliko, kakor
literatura ali vizualna umetnost, ki sta očitno povezani z "zunanjim svetom" (McClary,
1993: 420). Vendar tudi čista neaplikativna matematika sama iz sebe ne more izhajati:
nanaša se na neodvisno in avtonomno strukturo mišljenja (Scruton. "Absolute music."
Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford University Press, pridobljeno 11. 2.
2014, <http://www.oxfordmusiconline.com>).
Do estetike glasbene avtonomije je po McClary prišlo zaradi povezovanja glasbe s
telesom in subjektivnostjo, kar jo je skozi zgodovino potisnilo v "ţensko sfero", moški
glasbeniki in ljubitelji glasbe pa so bili označeni kot "poţenščeni". Da bi si moški
povrnili ponos, so prepovedali vsakršno udeleţbo ţensk v glasbi in si za ideal glasbe
postavili zrcalo vrlin, to so objektivnost, racionalnost, transcendenca (McClary, 1991:
17). Zavzemanje za avtonomno glasbo je postalo še toliko bolj izrazito skozi odgovor na
glasbene prakse 19. stoletja. Zvrsti, kot so samospev, opera, simfonična pesnitev,
liturgična glasba in vsa programska glasba, so vzbudile strah pred pozabo ideala glasbe
kot neodvisnega od besed, dramatike, predstavnosti in čustvenega izraza. Ker se glasba
ne sme nanašati na nič izvenglasbenega, se jo mora tudi poslušati, brati in razumeti
skozi njo sámo, njeno strukturo oziroma skozi njene formalne postopke. Tehnične
razlage glasbenih oblik so sicer nujno potrebne za feministično glasbeno kritiko, a
problem nastane, če le-te zavirajo kulturno razpravo oziroma jo monopolizirajo in
onemogočajo vprašanje druţbenega obstoja. Koncept neizrekljivosti glasbe se je
uveljavil v modernizmu, še posebej v anglo-ameriških teorijah. V nasprotju s
kontinentalnimi teorijami, ki so bile zmoţne razlikovati med notranjo ali avtonomno
strukturo umetniškega dela in strukturo kulturnih, filozofskih in ideoloških predpostavk
(Subotnik, 1983: 2), so si formalistične anglo-ameriške teorije prizadevale izolirati se od
humanistične vrednosti in priti do nečesa ozkega, imenovanega Resnica (prav tam: 3,
9). Ostale smeri so zavračale kot sovraţne in s tem preprečile moţnost različnih branj
glasbe (McClary, 1991: 20; 1994a: 366). In čeprav so se obsedeno bali biti ideološki, so
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bili prav to: njihovi še tako objektivni predpisi, pravila in norme kaţejo na preference
neke druţbene skupine.
Kakor vsaka kritika je tudi feministična kritika glasbe najmočnejša prav tam, kjer je
najmanj zaţelena. Svojo pot si utira počasi, a samozavestno, z argumenti, ki jih v
raziskovanje glasbe uveljavlja na način intelektualnega dialoga.
4.3

Pomeni in konstrukcije spola v glasbi

Feministična glasbena kritika si prizadeva pokazati, da je značaj glasbe druţben. Glasba
je namreč vselej organizirana v skladu s strukturami, ki jih spregledamo, ker jih
obravnavamo kot naravne, kot Resnico, saj zasedajo hegemonski poloţaj. Te
predpostavke druţbene realnosti se prenašajo s kulturnimi prenosi – začnejo se ţe s
procesom socializacije, s ponotranjenjem norm in vrednot, z gradnjo identitete in s
strukturiranjem človekovih zaznav in izkušenj, tako da se lahko na določene konvencije
ustrezno odzovejo. (McClary, 1991: 21) Toda ti ideali ţe sami po sebi izhajajo iz
druţbenega dogovora nekega danega zgodovinskega in geografskega trenutka in
vplivajo tako na človekovo izrekanje, razumevanje pa tudi na vrednotenje tega
izrekanja. Tako glasba ni le odraz druţbene realnosti, temveč javni medij, s pomočjo
katerega se naturalizira obstoječe hierarhije med spoloma in s tem reproducira vladajoča
ideologija. Naloga feministične glasbene kritike je torej razkrivati ideološki aparat, ki
strukturira diskurz, abstrakten, kot je glasba in s tem, "čigave vrednote so v glasbi
artikulirane in kaj je skonstruirano" (McClary, 1993: 409).
Preučevanje pomenov v glasbi (semiotika) nam veliko pove tako o glasbi sami kot tudi
o zgodovini razumevanja telesa, doţivljanja čustev, organizacije spola in ostalih vidikov
druţbenega ţivljenja. Pomene proizvajajo kodi, ki skozi druţbeno dogovorjene
ritmične, melodične in harmonske elemente spodbujajo določene občutke. Glasba pa ni
univerzalni jezik in tudi glasbene konvencije predstavljanja človekovih pričakovanj se
spreminjajo skozi čas. Ti kodi so običajno vzeti kot naravni, kot elementi, s katerimi
skladatelj gradi svoj glasbeni svet, ne da bi se zavedal, da z njimi konstruira ali ohranja
prevladujoči druţbeni red. Eden izmed kodov je pripovedna shema, postavljena glede
na spol in moč, ki preţema tako opero kot instrumentalno glasbo.
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4.3.1 Instrumentalna glasba
Ko je tradicijo določanja identitete z rojstvom zamenjal razsvetljenski ideal
avtonomnega moškega subjekta, so se spremenili tudi določeni harmonski postopki v
glasbi. Nastajajoče burţoazne vrednote lahko najdemo v glasbi vse od takrat. To se je
zgodilo s pojavom tonalnosti, ki sama po sebi zahteva pripovedni model (pričakovanje,
napetost, sprostitev, zaključek) in tako postane glavno glasbeno sredstvo, znotraj
katerega je konstruirano hrepenenje in ţelja po zaključku. Pripovedna vsebina je znotraj
instrumentalne glasbe našla najvidnejše mesto v sonatni estetiki (solistična sonata,
simfonija, koncert, komorna glasba). Susan McClary in Marcia Citron sta soglasni v
ugotovitvi, da sonatna oblika 18. in 19. stoletja predstavlja metaforo boja med spoloma.
Sonatni postopki vključujejo namreč polarizirano pripovedno paradigmo v smislu
vključevanj spolnih kod moškega proti ţenski in s tem definiranja sebe nasproti drugim
(ker glasba izraţa stališče moškega), kar je bilo skladno s takratno meščansko idejo
oziroma je bila ikona druţbe same. "Oče" poimenovanja glasbenih tem kot moških in
ţenskih je bil Adolf Bernhard Marx (Die Lehre von der musikalischen Komposition,
praktisch-theoretisch, 1845), skozi prakse v pedagogiki pa se je le-to ohranilo vse do
1970. let. Koncertna oblika nas spominja na to, da se mora posameznik (solist) podrediti
druţbi (orkester) in upoštevati njena pravila, sicer bo trpel druţbeni red.11 V simfoniji se
osrednja tema prebija čez ovire, se krepi preko motivičnega razvoja in na koncu najde
svojo identiteto. Tema se v sonatnem vzorcu torej sooča s problemi, z iskanjem,
samospoznavanjem, samopotrjevanjem. A nasproti ji prihaja druga tema, ki povzroči
motnjo, spremembo. Da se lahko posameznik samouresniči, si mora drugo temo
podrediti, jo drţati pod kontrolo. Pripoved se konča z zmago prve teme, posameznik pa
je tako spravljen z druţbenim redom. Prva tema je aktivna, opredeljuje tonaliteto in
obliko stavka ter zavzema vlogo protagonista, moškega. Druga tema ima le vlogo
srečanja na tej poti: s svojo liričnostjo podre energično vzdušje, ki vlada pred njo ter
predstavlja nevarnost, Drugega, ţensko. Retorika sonate se osredotoči na moške
metafore in jih slavi za idealne v smislu kontrastov: bolj pomemben/manj pomemben,
boljši/slabši, močnejši/šibkejši. (Citron, 1994: 18–19, 21–22; McClary, 1986: 147, v:
Kydd, 1992: 103; McClary, 1991: 12–13, 15; 1994a: 367; 1994b: 76–77)

11

McClary se v primeru koncerta nanaša na principe 18. stoletja, specifično na drugi stavek Mozartovega
Klavirskega koncerta v G-duru. (McClary, 1986: 147, v: Kydd, 1992: 103)
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4.3.2 Opera
Če je sonatna estetika zasedala glavno mesto nosilca hegemonskega pomena in načina
kulturne reprezentacije v instrumentalni glasbi, je v tem smislu na vrhu instrumentalnovokalne glasbe opera, saj je ţanr, ki je najbolj neposredno vpleten v vprašanja spola. V
17. stoletju se je razvila vrsta konvencij za konstrukcijo "moškosti" in "ţenskosti" v
glasbi, kar se je predvsem v operi pogosto odrazilo na ta način, da izpovedi likov
temeljijo na podlagi spola (McClary, 1991: 7). S konstrukcijo ţenskosti so oblikovali
"začasne, druţbeno pogojene vizije ali modele – pozitivne ali negativne – spolno
primernega vedenja" (Locke, 1995: 74). Njihova čustvena stanja (toplina, občutljivost,
histeričen bes ...) kaţejo znake šibkosti nasprotnega pola konstruirane moškosti. S tem
je doseţeno ravnovesje v operi. "[O]pere niso blede kopije 'realnih' druţbenih odnosov:
so aktivne enote kulturnega diskurza, ki bistveno prispevajo k načinom, kako razumemo
in se odzivamo na vprašanja spola, rase, druţbenega razreda." (Prav tam: 76) Glede na
to, kako kompleksen fenomen je opera, obstajajo tudi različni aspekti branj le-te, poleg
tega pa k pestrosti branj prispevajo še posamezne tematike znotraj določene opere.
Trditev, da je opera stvar preteklosti, ne vzdrţi, saj lahko reţiserji in scenografi z
inovativnimi idejami na primer povsem na novo postavijo opero oziroma vanjo vnesejo
novo sporočilnost. Ali pa s ponovnim branjem opere, zamišljanjem in oblikovanjem
kulis, gest in objektov razkrijejo dolgo časa skrite ideološke predpostavke in občinstvu
tako prikaţejo kulturno-druţbeno dediščino z njeno kritiko hkrati (McClary, 1989: xvii).
Naslednja dva, za feministično kritiko opere zelo pomembna izhodišča: glasba –
libreto/zgodba, sta v večnem medsebojnem rivalstvu, pri čemer prepričujeta drug
drugega, kateri od teh elementov igra večjo vlogo. Catherine Clément vidi vzrok
tragedije ţensk v operni zgodbi. Problematiko (ne)zavedanja tega dejstva naveţe na to,
da je libreto pogosto ignoriran, libretisti pa so praktično pokopani pod slavo
skladateljev. To obţaluje, saj so besede namreč tiste, ki privedejo do glasbe, glasba pa
nadalje razvija jezik , mu dá dialekt, ga obdaja, okrepi (Clément, 1989: 21). Oba jezika,
tako glasbeni kot govorjeni, se neločljivo prepletata, pri čemer besede prinašajo
zavedno plat diskurza, glasba pa preteklo besedilo in deluje kot spomin, ki ni v
poslušalčevem zavednem, ampak v nezavednem (prav tam). Tudi David J. Levin je "na
strani" libreta. Postavi se proti tradiciji, ki besede podreja glasbi. Svoje literarno branje
oper zato omeji zgolj na zunajglasbene elemente, s poudarkom na besedilu (Levin,
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1994: 1–19). Nasprotno stališče zavzame Paul Robinson. "Ker je pomen opere v temelju
glasben [...], vsakršna interpretacija opere, ki izvira izključno iz libreta, vodi k
napačnemu branju." (Robinson, 2002: 30–31) Da je opera v prvi vrsti glasbeni fenomen,
po Robinsonu kaţe ţe organiziranost operne oblike per se. Opera je namreč péta
večinoma v tujem jeziku, če pa ţe poznamo jezik, ne moremo razbrati besed, ki jih
pojejo bodisi zaradi same tehnike opernega petja bodisi zaradi več različnih simultano
pétih besedil (ansambli) ali zaradi močnega orkestrskega zvoka (prav tam: 31). K tej
misli se pridruţuje tudi Susan McClary: "Glasba [...] tako močno teţi k vzbuditvi
poslušalca [...], da so besedila, ki bi sicer izpadla nespametna ali ţaljiva, sprejeta brez
kritične refleksije." (McClary, 1989: xiv) Z drugimi besedami – glasba nas omami, ne
da bi vedeli za to. Interpretacija glasbe kot nedolţne spremljave torej pri njej ne vzdrţi.
Krvavo ţrtvovanje ţensk namreč temelji na glasbenih, tonalnih postopkih. Konvencije
glasbene pripovedi temeljijo na istem principu kot v instrumentalni glasbi. Če je tonika
(protagonist) moški in je sorodna tonaliteta (ovira, Drugi) ţenska, je slednjo nujno treba
spraviti pod nadzor. Tonalna sintaksa zahteva nasilje ţe sama po sebi. Ţenska, ki se
temu upira, je ponavadi opredeljena kot nora, kar se prikaţe v visokih, kričečih,
iracionalnih okraskih. Skozi glasbo je izraţeno prizadevanje burţoazije po stabilnosti,
natančneje po stabilnosti patriarhalnega reda (Kydd, 1992: 107–109). Idejo glasbe kot
pripovedi preučuje tudi Carolyn Abbate, a s tem preseţe znano opozicijo. Pripovedi ne
vidi le kot strukturo zgodbe ali sekvence dejanj, ampak kot "način govora, manipulacijo
časa, uporabo figuralnega jezika, zgradbo dogodkov in kontekst izvedbe, v katerem se
pripovedovanje pojavi" (Abbate, 1996: 28). Opero skuša razloţiti skozi določene geste,
bodisi glasbene ali neglasbene, ki jih razume kot načine subjektovih izrekanj. Raznolike
interpretacije opere niso za feministično kritiko glasbe nič novega. Prav nasprotno – le s
heterogenimi pristopi je mogoče temeljito analizirati kode, ki označujejo spolne razlike
v operi in razkrivajo duh časa.
V luči raziskovanja korelacij med omenjenimi prvinami se bo pokazala tudi naslednja
analiza opere Carmen. Kot eden najbolj znanih feminističnih likov je naslovna junakinja
za našo analizo še posebej zanimiva, saj kljubuje določenemu sistemu pravil, a hkrati
ohranja moralnost, vendar mora vseeno umreti. Pri poskusu razlage, zakaj, se bo
posledični zato opiral ne le na konstrukte spola, temveč tudi na druge umetne tvorbe,
kot so eksotičnost, Drugost, drugačnost, fatalnost ipd. Zaradi hotenja ali nuje po celostni
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obravnavi opere in ţenskega lika v njej je dobro poznati okoliščine njenega nastanka, iz
česa so skladatelj in libretista resnično izhajali. To nas privede do izhodiščne novele.
Poslušanje/gledanje opere, nato preučevanje libreta, potem branje originalne proze
(čeprav se je nastanek opere odvijal ravno v obratni smeri) in še pregledovanje partiture
ob vnovičnem poslušanju glasbe, skupaj sestavijo fascinanten pogled ne samo na to,
kako se literarna stvaritev lahko spremeni v glasbeno, temveč tudi, kakšni preseţki (če
so: tukaj so) so pri tem ustvarjeni. V tem smislu nas zanima "razvoj" lika Carmen od
novele do opere – kako jo je obravnaval pisatelj in kako dobrih štirideset let kasneje
skladatelj in libretista. Teţišče analize je torej na operi, vendar poskušam problematiko
zajeti primerjalno.
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5
5.1

CARMEN
Kratek pregled kulturno-družbenega ozadja

Carmen je francoska opera poznega romantičnega obdobja in sodi v ţanr opéra
comique12. Naslovni ţenski lik je še posebej zanimiv, saj je prepleten s tragično-usodno
glasbo, ki navkljub njenemu barvitemu značaju, kakor kolesje poganja celotno opero ţe
od uvodnih taktov. Glasbeno-gledališko delo govori o Španiji oziroma o francoskem
pogledu na Španijo v tistem času, ovitem v ljubezensko ţaloigro13.
Opera Carmen je nastala kot potomka kulturnih in druţbenih praks, značilnih za
Francijo vsega 19. stoletja. Skupaj z Anglijo sta predstavljali dve glavni kolonizatorki
severne Afrike in Azije – področij, kamor so se v času romantike po navdih zatekali
umetniki iz vseh umetniških vetrov. Dolgočasno in togo meščansko ţivljenje, ujeto v
stroge predpise vedenja, vrednot in morale Evropejcem ni pustilo dihati, civilizacijski
"napredek" pa jih je navdajal s skepticizmom po ohranjanju svojih primarnih korenin.
(Charnon-Deutsch, 2004: 59) Orient je postal sinonim za vse kaj drugega kot to – sam
po sebi ni obstajal (ne obstaja), ampak so si ga zamislili14 kot skupnost, zgrajeno na
temelju evropskih zahodnih projekcij njihovih sanj in iluzij. Po analogiji Hallovega
razmišljanja o prevzetosti z Drugostjo, da pomeni obstajajo le, če med njimi obstaja

12

Za našo analizo ni zanemarljiv podatek, da je opéra comique specifičen francoski ţanr, ki izhaja iz
priljubljenih prireditev v zgodnjem 18. stoletju, imenovanih opéra-comiques en vaudevilles. Le-te so
imele status uličnih gledališč – mesta uprizarjanja so bila namreč sejmi. Za njihovo tematiko sta bili
značilni parodija in satira na politične osebnosti in javne usluţbence, povezane z večjimi uveljavljenimi
gledališči. Pevske točke, ki so se izmenjevale z govorjenimi dialogi, so material črpale iz popularnih del,
kar se je na predlog skupine t. i. buffonistov spremenilo. Tako so arije postale izvirne skladbe, skladatelji
so dobili večji pomen, govorjeni dialogi pa so ostali ena največjih značilnosti zvrsti opéra comique. Njeni
liki so pogosto izhajali iz različnih druţbenih slojev, priljubljenost pa je pridobivala zaradi lahkotnega
sloga. V 19. stoletju so ţanr obogatile naprednejše glasbene inovacije ter primesi resnih in tragičnih
elementov, kar je značilno tudi za opero Carmen. (Letellier, 2010: xi–xvii)
13
James Parakilas gre v svojih ugotovitvah še dlje. Po njegovem prepričanju so moţne tri interpretacije:
prvič, opera prikaţe največjo sporno točko glede španske identitete: med severom in jugom Španije, med
Nevarro in Andaluzijo, med španskimi ne-Romi in španskimi Romi, med Don Joséjem in Carmen; drugi
pogled Don Joséja ne dojema več kot Španca, temveč kot Francoza, zato je njegov odnos do Carmen
drugačen: zanj predstavlja privlačne in nedosegljive sanje – Carmen namreč pooseblja eksotično sfero; po
tretji razlagi sta oba Francoza, opera torej govori o dveh plateh francoskega značaja: eden je evropski,
discipliniran in burţoazen, drugi je divji in mediteranski – gre torej zopet za napetost okoli nacionalnega
značaja. (Parakilas. "What to do about Carmen?" Special Study Session Presentations Pheonix, Arizona,
October, 1997. IHMSG Newsletters, pridobljeno 22. 4. 2014,
<http://www.dartmouth.edu/~hispanic/parakilas1.html>)
14
Analogija s postavko Benedicta Andersona v Imagined communities (2006) – tako kot nacionalizem
ustvarja narode, ki ne obstajajo, tudi orientalizem producira eksotizme, ki jih samih po sebi ni.
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razlika oziroma, ko/če se skonstruirajo skozi dialog z drugim, je Orient zgrajen v
funkciji dihotomije med Zahodom in ne-Zahodom, kolektivnim jazom in kolektivnim
drugim, belo raso in ne-belo raso itd. Razlikovanje samo po sebi ni problematično, a
Hall ne verjame, da obstaja veliko nevtralnih binarnih opozicij – med njimi je vedno
razmerje moči, pri čemer je en pol dvojice navadno dominantni. (Hall, 1997: 234–235)
V Orientu so iskali naravo, primitivizem: to, kar so v svojem svetu pogrešali. Način, s
katerim so opisovali ţivljenje t. i. eksotičnih ljudstev, je bil izrazito orientalističen in
evropocentrističen, poln izkrivljenih interpretacij in pristranskih ovrednotenj ter v
skladu z merilom, po katerem dominantna skupina ocenjuje manjšinske, marginalne
skupine, tako da svojo kulturo favorizira pred drugimi z enim samim namenom. Torej je
Orient sluţil kot beg iz klavstrofobičnega ţivljenja v (namišljeno) svobodo, a le za hip,
še vedno so imeli namreč zagotovilo, da se bodo lahko vrnili v svoj urejeni svet, ki so
ga imeli za razvitejšega in varnejšega. (Charnon-Deutsch, 2004: 58–60; McClary, 1992:
31)
Najbolj mnoţično so se francoski umetniki, pisci in drugi popotniki udeleţevali obiskov
sosednje Španije. Bila je blizu, a hkrati dovolj eksotična, da je uresničila njihov sen o
brezskrbnem raju. (Charnon-Deutsch, 2004: 133) Danes si teţko predstavljamo, da so to
drţavo tako zelo distancirali od tradicionalne zahodno-evropske kulture, toda po
prepričanju francoskih romantičnih predstavnikov je bila Španija Orient, "ker je napol
afriška, Afrika pa napol azijska" (Hugo, 1832: 14, v: McClary, 1992: 30). Še posebej
privlačna jim je bila andaluzijska pokrajina na skrajnem jugu Španije z mestoma Sevillo
in Granado, kjer so prebivale romske skupine. Romantične upodobitve in pripovedke o
njih so postale tako priljubljene in razširjene, da so se zakoreninile v obliki stereotipov,
ki jih poznamo še danes. Španske andaluzijske Rome so senzacionirali do te mere, da so
postali utelešenje pojma romantične eksotike. (Charnon-Deutsch, 2004: 60–61)
Znotraj pripovedi so bile značilnosti rasnega Drugega mnogokrat prenesene na ţenski
lik. Pozibavajočo hojo, ples in seksualno svobodo španske romske ţenske so povzeli v
eno plat Španije; tihotapstvo, vraţeverje ter iznajdljivost v kočljivih situacijah pa v
drugo. Hkrati so postale "predmet potlačenega poţelenja in neizgovorljivih strahov"
(Jezernik, 2006: 10). Sluţile so za platno, na katerega so avtorji skozi njihovo podobo
seksualnega objekta projicirali ves zamišljen širši koncept značaja duha Orienta kot
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čutnega, nebrzdanega, strastnega, nasilnega in svobodnega. S perspektive belega
evropskega (burţoaznega) moškega so opise privlačnih, "zagorelih", bogato okrašenih
Rominj hitro strpali v zgodbe z moralističnim sporočilom. Ţenski lik je postal
zamišljena metafora za Orient, feminilizacija in seksualizacija le-tega pa je poudarila
razlike med grešnimi spolnimi praksami na jugu in viktorijanskim hišnim angelom
"severno od raja". (Hunter, 1998: 55–56; Locke, 1991: 269; McClary, 1992: 31) Te
zgodbe niso bile plod popotnikovih neposrednih izkušenj s tamkajšnjimi prebivalci, še
manj pa znanstveno poročilo antropoloških in etnoloških raziskovanj. Ţal so se
naslanjale na ţe obstoječe mite, jih ohranjale in krepile.
Kulturna invazija francoskih obiskovalcev Španije je med drugimi zajela Victorja
Hugoja, Alexandra Dumasa starejšega, Gustava Flauberta in Prosperja Mériméeja.15
Slednji je svoje prvo popotovanje iz leta 1830 zaključil z novelo Carmen16. V njej se
odraţajo prizadevanja avtorja po čim bolj pristnem realističnem slogu. Pisatelj je svoje
izkušnje s potovanja podal skozi prvoosebno izpoved, z izjemo vloţne pripovedi (tretje
poglavje), ko njegovo mesto zavzame glavni junak Don José. Da bi dobila objektiven,
kvazi-znanstven pridih, je besedilu zelo pogosto dodal opombe pod črto v obliki
komentarjev, razlag in prevodov različnih romskih pojmov in pregovorov, kar je
nakazovalo njegovo jezikovno znanje in poznavanje romske kulture ter razblinilo
vsakršen dvom o resničnosti njegove izkušnje. Toda navdih za to kratko prozo ni bilo le
dekle, ki jo je srečal na potovanju po Španiji, ampak tudi zgodba o ljubosumju, ki mu jo
je povedala prijateljica iz Španije in drugih več stoletja starih fiktivnih del (CharnonDeutsch, 2004: 60–61). Kar ga je razlikovalo od slednjih, je bil vnos čutnosti namesto
čustvenosti, telesnosti namesto duševnosti. Vulgarno, grdo se je v francoskem realizmu
manifestiralo s človekovimi dejanji, ki so jih preţemala na primer nagon, erotična
ljubezen, maščevanje, izdaja in umor. Carmen je bila kot španska romska ţenska
idealna za uprizoritev vseh Mériméejevih zamisli o temnih straneh človeškosti.
Romantični realizem je našel svojo pot tudi na opernem odru. Tragična zgodba Carmen
je šele v obliki opere dosegla prepoznavnost in priljubljenost, celo do današnje klišejske
15

Hugo, Victor: Han d’Islande (1823); Notre Dame de Paris (1831); Le Voyage aux Pyrénées (1843);
Dumas, Alexandre: De Paris à Cadix. Impressions de voyage (1846); Gustave Flaubert: L'influence des
Arabes d'Espagne sur la civilisation française du Moyen Age (1837).
16
Prvič objavljena v periodični publikaciji Revue des Deux Mondes leta 1845, a brez četrtega poglavja. V
celoti in v knjiţni izdaji pa leta 1846.
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uporabe njenih spevnih točk. Libretista Henri Meilhac in Ludovic Halévy ter tudi sam
skladatelj Georges Bizet so za vsebinsko predlogo uporabili zgolj tretje poglavje novele
in ga še nekoliko izklesali.17 Tako so se na primer avtorji operne različice uprli
vezanosti na enotno identiteto lika Carmen in namesto tega ustvarili bogat in
kontradiktoren značaj. Uvedba močnih kontrastov z novimi liki in njim pripadajočimi
glasbenimi karakteristikami pa poglobijo razlike med odobravajočimi zahodnimi
vrednotami in zaničevanimi nemoralnimi praksami tujcev. Ko je sicer Bizet ţelel
pokazati svojo novo mojstrovino publiki, ni doţivel toplega sprejema. Pariško občinstvo
je bilo vajeno drugačne zvrsti opéra comique – takšne z junaki iz boljših krogov in ne iz
niţjih slojev ali celo kriminalcev. Oper, v katerih so nastopali romski liki, lahko do leta
1875 veliko naštejemo, mnogo od njih je uţivalo slavo18 (Charnon-Deutsch, 2004: 56),
toda posebnost Carmen je prav v realistični postavitvi. Tobačna tovarna, tihotapci,
bikoborbe in stiska delavskega razreda so prikazovali realnost vsakdanjega ţivljenja,
kjer ni bilo več prostora za čustveno zamaknjenost in sentimentalnost, visoki luksuz ali
veličastnost. Glasba glavne junakinje, njenih prijateljev tihotapcev in toreadorja pa ni
toliko realistična, ampak prej preţeta z eksotičnostjo. V bistvo svoje glasbe je skladatelj
zajel duh in eksotiko španskih pesmi in plesa. Nujno je torej razlikovati med pravo
špansko tradicionalno glasbo in nešpansko glasbo, igrano po špansko19. V tem primeru
(Carmen) gre le za eksotični slog in ne za špansko glasbo v polnem kontekstu. Glasbena
eksotika je namenjena lokalnemu barvanju oziroma označevanju Carmen in njej
17

Pri oblikovanju libreta je Georges Bizet tesno sodeloval z libretistoma Ludovicom Halévyjem in
Henrijem Meilhacom, nekaj besedila pa je napisal tudi sam (Habanera). Delo je komponiral od leta 1873
do 1874 z vmesnima postankoma na dveh drugih skladbah, premiere Carmen pa ni dočakal prej, kot
marca 1875. Francoski skladatelj in Bizetov prijatelj, Ernest Guiraud, je govorjene dialoge za predstavo
na Dunaju spesnil v recitative. Opera se v takšni obliki izvaja še danes. Tudi naloga se, z redkimi
izjemami, nanaša na besedilo Guiraudove različice.
18
Leo, Leonardo: Le Fente Zingare (premiera Neapelj, 1724); Salieri, Antonio: Il Talismano (p. Dunaj,
1788); Taubert, Carl G. W.: Der Zigeuner (p. Berlin, 1834); Bertin, Louise-Angélique: Esmeralda (p.
Pariz, 1836) Esmeraldin lik tudi v operah skladateljev: Alberto Mazzucato, Cesare Pugni, Giuseppe M.
Poniatowski, Alexander S. Dargomyschski, William Henry Fry, Johann Wilhelm Wetterhahn, Fabio
Campana, Adolf Müller itd.; Balfe, Michael W.: The Bohemian Girl (p. London, 1843); Thomas,
Ambroise: Mignon (p. Pariz, 1866). Za celoten seznam gl. Angermüller, 1976: 157–159, v: Baumann,
1996: 98–104.
19
Ralph P. Locke (2009) analizira Bizetovi preobrazbi ţe obstoječih skladb, ki jih je uporabil v svoji
operi: Entr'acte med tretjim in četrtim dejanjem temelji na andaluzijskem slogu serenade "Cuerpo bueno,
alma divina" operete El criado fingido skladatelja Manuela Garcíe, objavljene leta 1804; Habanera pa je
priredba pesmi "El Arreglito" Sebastiána Yradierja, objavljene 1872. Za slednjega Susan McClary
ugotavlja, da "čeprav je bil Španec, ni pisal svoje eksotične glasbe kot izraz svoje lastne etnične kulture,
ampak kot pobeg v eksotiko. [...] Yradierjeva glasba je bila na programu v café-concerts [...]. 'El
Arreglito' s seboj tako ne prinaša povezav z umetniško glasbo, ampak s popularno glasbo pariških
kabarejev [...]." (McClary, 1992: 51-52)
Eksotizmi so v diplomski nalogi tudi sproti obravnavani.
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podobnih ljudi. Prav tako v funkciji dramatske strukture postavi ločnico v odnosu med
Carmen in Don Joséjem. Melos glavnega lika pooseblja nevarnost rasnega Drugega, ki
lahko ţrtev (Don Joséja) moralno in telesno okuţi ter pohabi.
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5.2

Analiza Carmen

5.2.1 Carmen se predstavi
Mériméejeva pripoved je strukturno razdeljena na okvirni in vloţni del, pri čemer prvi
prikazuje Špance in španske Rome, drugi pa podaja pričevanja glavnega junaka okvirne
pripovedi, Don Joséja, o njegovi usodi, ki jo je zaznamovalo njuno razmerje s Carmen.
Bizetova opera sicer vsebinsko izhaja iz vloţne pripovedi, a če razumemo začetek in
konec, ki ju sestavlja toreadorjeva pesem kot okvir, ki zaokroţa vzdušje Španije, potem
lahko rečemo, da skladatelj ni opustil izhodiščne narativne gradnje.
Preludij v obliki rondoja (A-B-A-C-A) občinstvu prvič predstavi procesijo bikoborcev
(A) s prehodno temo (B) in pesmijo toreadorja Escamilla (C). Koda ali zaključek
preludija spremeni značaj iz veselega vzdušja v izrazito tragičnost, usodnost (tragično
usodo) – tekom opere se bo večkrat ponovila, zato ji pravimo tema usode. Izvajana
izključno le z orkestrom (usoda je neodvisna od človeka) spremlja Carmen na vsakem
koraku, kakor njena senca, da poglablja njeno temačnost in zlo silo. Prihaja iz
andaluzijske kadence (pravimo ji tudi diatonični frigijski tetrakord ali padajoči
tetrakord), ki vzbudi atmosfero Španije. Zvečana sekunda (zv2) je bila v tistem času
zelo neobičajen interval, povezovali so ga z diaboličnostjo, vendar pogost pri
simboliziranju Arabcev, Indijcev, Judov in vseh rasnih Drugih (McClary, 1991: 64). V
operi Carmen jo je Bizet uporabil v temi usode (cis-b) v funkciji skrivnostne moči
znotraj eksotičnega tetrakorda. Padajočo melodijo globokih, temnih, polnih in mehkih
tonov klarineta v chalumeau registru20, fagota, trobente in violončela presekata dva
udarca stisnjenega, mračnega roga, pavke, harfe in kontrabasa. Melodija se nato
nadaljuje na isti tonski višini (a), kjer je ostala in pada dalje, na koncu stavka pa se
povzpne do harmonskega zaključka (f). Padajoč sistem tonskih višin pomeni stagnacijo,
pogubo.

20

Chalumeau register obsega najniţje tone klarineta, katerih značilnost je temačnost in polnost.
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Notni zgled 1: Motiv usode
Sicer je znamenita Habanera Carmen po značaju veliko bolj temperamentna, vendar v
njej lahko prepoznamo nekaj vzporednic, ki nakazujejo povezanost s temo usode (notna
zgleda 1 in 2).
Glasbena stavka obeh si delita naslednje značilnosti: zgrajena sta iz osmih taktov;
spremljajo ju godala; pričneta se na tonski višini d (harmonični d-mol); in, kar je morda
najpomembnejše, oba imata teţnjo po padanju (tema usode diatonično, Habanera
kromatično) z vmesnima postankoma, končnim lokom in kadenco. Lahko bi celo rekli,
da je Habanera poskočna, vihrava različica teme usode. A k ariji Carmen se še vrnemo.
Za zdaj je pomembno, da je Bizet v temo usode prelil vse Mériméejeve zle slutnje o
Carmen iz drugega poglavja (še vedno v sklopu okvirne prvoosebne pripovedi) in
pripravil teren, kjer se bodo lahko utemeljile.
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Notni zgled 2: Prvi del Habanere
Delavke tobačne tovarne se s počitka vračajo na delo, ko jih pričakajo vojaki, da bi jim
dvorili. Dekleta priţigajo cigarete in jim pesimistično odgovarjajo: "Dim v zrak / plava
tenak, / lahno plava, / poigrava, / k višku puhti ... / Kako je sladka ta vonjava, / tiho
kroţi in lahno nas opaja. / Glej in svetlo v naših dušah sreča vzhaja. / Sladki šepet,
ljubega sladki šepet ... / Vse je dim ... / Njegov polet, njegov zanosni polet ... / Vse je
dim ..."21 S tem skušajo sporočiti, da je prava ljubezen, ki jo obljubljajo ljubimci, teţko
uresničljiva, je izmuzljiva, kakor cigaretni oblaček. Opera torej nakaţe na dvomljivo
pristnost moških laskanj in obljub, ki se kot táko pokaţe kasneje, v drugem dejanju.
Zadnja izmed njih se iz sieste vrne Carmen, vendar hitro vzbudi pozornost. Vojakom na
vprašanja, kdaj jih bo ljubila, ničesar ne obljubi, hkrati pa jim vliva upanje: "Kdaj
ljubila te bom, zares tega ne vem. / Nikoli morda ... ţe jutri lahko ... / Gotovo pa vem:
danes ne!" A bila je iskrena – tisti dan Carmen resnično ne bo ljubila.
Namesto govorjenja, se Carmen raje predstavi s Habanero.

21

Vsi citati libreta v diplomski nalogi so (razen, če je drugače navedeno) uporabljeni iz prevoda Operni
besedili Seviljski brivec, Carmen (1972) Nika Štritofa in Otona Ţupančiča.
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Notni zgled 3: Drugi del Habanere
V Mériméeju beremo: "[I]n bliţala se je, ter se pozibavala v bokih kakor ţrebica iz
cordobske ţrebčarne. Pri nas doma [Navarra] bi bila tako oblečena ţenska pripravila vse
ljudi do tega, da bi se kriţali [...]. Slehernemu je odgovorila in pri tem zapeljivo
obračala oči, s pestjo uprto v bok, nesramna kot prava Ciganka, kar je tudi bila."
(Mérimée, 1996: 31–3222) Tako bi lahko opisali tudi Bizetovo Carmen. S premišljeno
izbiro ritmičnih in melodičnih figur je skladatelj pustil le malo manevrskega prostora
domišljiji reţiserjev. Hipnotična glasba s stalnim metrumom pribliţa občutje počasnega,
čutnega plesa, ki vzbuja hrepenenje, kar je bilo v tistem času publiki običajnega
francoskega togega baleta tuje. Funkcija sinkopiranega ostinatnega basa v violončelih je
v tem, da se ustvari eksotični pridih. Ritem operne točke habanera izkazuje
karakteristično ritmično figuro plesne glasbe, ki izvira iz Kube oziroma iz plesa tanga,
kjer so ga plesali niţji sloji, zato med visoko elito ni uţival velikega odobravanja.
Mnogo skladateljev je kubanski ritem prilepilo španski glasbi z namenom, da bi
sugeriral na španske prednike, na tujost, drugačnost, pa tudi manjvrednost. Skozi opero
se Carmen ne izraţa toliko s čustveno obarvanimi arijami, kolikor s plesno glasbo
(Habanera in kasneje Seguidilla), s katero je poglobljena njena čutnost in prvinskost.
Vokal – mezzosopran – v prostoru odmeva toplo, zapeljivo, a tudi temačno. Clément
opaţa, da ima mezzosopran pogosto podobno vlogo kakor bariton, saj prav tako
poseduje aktivno misel. "Mezzosopran pooseblja odpor, čarovništvo in izdajstvo."
(Clément, 2000: 23) Čeprav – ali prav zaradi tega, ker – sta njena telesna in glasbena
drţa erotični, oddaja nevarne vibracije. Njena padajoča melodična linija teţi k toniki, a
se ji nato izogne, kar se navezuje na hrepenenje, s katerim Carmen dobro manipulira.

22

Vsi nadaljnji navedki iz Mériméejeve novele so opremljeni zgolj s številko strani.
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Spreminjanje smeri vokalne linije iz padajoče v naraščajočo in mutacija tonalitete iz dmola (notni zgled 2) v D-dur (notni zgled 3) sporoča spremenljiv značaj Carmen – tako
temen kot svetel: Carmen se z lahkoto prilagaja. Navsezadnje je tujka na španskih tleh
in hkrati Rominja, torej ne pripada nikamor, pa vendar je njen dom povsod. Ljubezen
primerja z dvema nestalnima bitjema: ptico in romskim otrokom: je neukrotljiva ter ne
pozna pravil. Govori o ljubezni, a s tem predstavlja sebe. V Habaneri se nam pokaţe
junakinjin pogled na ţivljenje, ona sama – pove nam, kaj lahko pričakujemo in česa naj
ne iščemo pri njej. "Če me ne ljubiš, kaj mi brani, / da te ljubim jaz [...] / In če te ljubim,
če te ljubim, / fant, pazi se!" Besedilo, zavito v zapeljivo plesno glasbo, napove
dejansko tragično usodo dveh ljubimcev.
5.2.2 Carmen in Don José
Neposredno po Habaneri Carmen opazi Don Joséja23, njun očesni kontakt pa je Bizet
pospremil s temo usode. Pribliţa se mu ter ga vpraša, kaj počne. Don José se, zaposlen s
svojim opravilom, edini ni zmenil zanjo. Njegovo mišljenje je v noveli opisano s
pitoreskno prispodobo: "[P]o običaju ţensk in mačk, ki jih ni blizu, kadar jih kličeš, in
ki pridejo, če jih ne kličeš, se je ustavila pred menoj in me ogovorila." (32) Carmen je v
operi nadaljevala: "Klekljar mojega srca!" Te besede in nato še akacijev cvet mu je
norčavo vrgla v obraz ter odšla nazaj na delo. Srhljivo temo usode zaključi še bolj
srhljiv zmanjšani terckvartakord, zelo "negativen" četverozvok zaradi dveh tritonusov.
Hkrati je nadvse prilagodljiv akord, saj njegov razvez lahko pelje v poljuben ton iz
njegovega nabora, zato je precej negotovo, kakšna bo njegova izpeljava – tokrat v Adur. Pojavi se ţe v preludiju, a šele inscenacija in besedilo v tej točki poglobita njegovo
diaboličnost. Od tu naprej se v Don Joséju začnejo dogajati čudne spremembe, saj ne
more nehati misliti na Carmen, čeprav se zaveda njene grešne podobe. Opera se izogne
primerjanju njenega videza in obnašanja z ţivalskimi prispodobami, pogostih v noveli,
ne obide pa povezave Carmen s čarovništvom: "Ta pogled in ta nesramnost! / Glej, no,
kako mi vrgla cvet je v obraz / kakor iz puške ... / Ta vonj je opojen in cvetica
prekrasna! / In mladenka! Če ţivijo še vešče, / je gotovo ona njih rodu!"

23

V Mériméejevi kratki pripovedi izvemo, da Don José izvira iz baskovske plemiške druţine. Bolj kot
poklic duhovnika mu je leţala vojaška sluţba in tako je postal brigadir - dodeljen straţi pri tobačni tovarni
v Sevilli - obljubljeno pa mu je bilo napredovanje v serţanta.
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5.2.3 Protipol Carmen: Micaëla
Don Joséjeve blodnje prekine popolnoma nasprotno vzdušje, ki ga prinese nov ţenski
lik – Micaëla24. Po Mériméejevemu toku dogodkov sledi pripetljaj v tovarni, Bizet pa se
je odločil še bolj intenzivirati podobo Carmen na podlagi kontrasta z Micaëlo. Njena
melodična linija je diatonična, pastoralna, ljubka; dodeljen ji je najvišji glas – lirični
sopran; ritem se drţi konvencionalnosti in je brez posebnih figur. V duetu z Don
Joséjem "Parle-moi de ma mère!" (Kaj sporoča mi mati?) prenese pozdrav in poljub
njegove matere in Don José ji ves ganjen odgovarja, tako da skupaj tvorita zelo
sentimentalen in ekspresiven duet. Po McClary igra Micaëla dve vlogi – predstavlja
Don Joséjevo mati in hkrati sebe s tem, ko svoja čustva ovije v materinsko ljubezen
(McClary, 1992: 80). Dahlhaus pa v njej vidi funkcijo spomniti Don Joséja na njegove
korenine, zato sluţi bolj kot simbol, ne pa dramatični akter (Dahlhaus, 1989: 280).
Vsekakor je njena vloga predstavljati glasbeno in druţbeno tradicijo. Z njo je Bizet
nahranil dušo občinstva ţanra opéra comique, lačnih viktorijanskih idealov, kot so
ţenska čistost in domačijska svetost. Medtem ko Micaëla s teţavo oziroma plašno stopa
v javni prostor in skrbno pazi, da se pretirano ne zaplete v pogovor z moškimi (Zuniga)
izven doma, ji nasproti stoji Carmen, neobremenjena s tovrstnimi spolnimi
distinkcijami. Slednje se spomni Don José med dialogom z Micaëlo, ko pogleda proti
tovarni (zopet motiv usode) in zaključi točko sam pri sebi s takšnim spoznanjem: "Nič
strahu, o mati! / Tvoj sin ti bo poslušen, / izpolni, kar ţeliš, / saj ljubim Micaëlo in se
oţenim z njo! / A tvoje cvetje, ciganka črna ...!" Carmenin cvet naglo zaluča na tla, a ga
(morda v strahu) takoj pobere in spravi. Micaëla ne razume, kaj Don José govori. Ne
razume, da je čarovniški urok, simboliziran s cvetom, začel delovati. Don José je zato v
precepu med varnim konvencionalnim ţivljenjem, druţino, zastopanjem vrednot in
norm belega zahodnega človeka ter med barbarskim, nestalnim ter negotovim svetom,
kakršnega predstavlja Carmen.

24

Teţko je točno razbrati, v kakšnem razmerju sta (bila) Don José in Micaëla. Iz seznama vlog izvemo le,
da je vaško dekle, čisto mogoče pa jo je interpretirati kot njegovo bivše dekle, do katere je Don José gojil
nedolţna čustva v primerjavi z razmerjem s Carmen.
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5.2.4 Zavračanje represije, Seguidilla
Iz melanholičnih čustev v preplah: Carmen je v tovarni ranila sodelavko, zato jo mora
Don José po navodilu nadrejenega oficirja Zunige vkleniti in odpeljati v zapor. Če je v
noveli pohlevno in vdano sledila Don Joséju, se je v operni različici na zaslišanju s
petjem posmehovala oblasti, redu, avtoriteti: "Tra la la la la la la! / Če me ţivo seţgeš,
jaz ti nič ne povem! / Tra la la la la la la! / Ne ţelezo ne ogenj ne smrt me ne gane!"
Zuniga zavrača njeno petje in zahteva, da mu odgovori, a ona vztraja. Takšna
nediscipliniranost je morala biti kaznovana. Zuniga: "Res je škoda! Tako dekletce! / Ej,
vredna pogleda je res! / Ali zdaj ji stopim na prste ... / Uklenite ji bele roke!" Poskus
eliminirati tujo, pametno in privlačno ţensko pa je padel v vodo. Ţe na poti v zapor
Carmen pokaţe vse svoje manipulacijske spretnosti, ki pa se po načinu razlikujejo med
literarnim in glasbenim delom.
V Mériméejevi zgodbi se Carmen izmuzne kazni s tem, ko z laţjo preusmeri Don
Joséjevo naklonjenost do nje same. Don Joséja prepriča, da prihaja iz istega področja
Španije (Nevarra) kakor on, da je njegova rojakinja in da so jo sodelavke tu, v seviljski
tovarni zaradi njenega tujega izvora, ţalile. Don José, ponosen na svoje korenine, stopi
njej v bran in pristane v zaporu. Novela zelo eksplicitno pripiše krivdo za Don Joséjev
nadaljnji propad Carmen, ki s krutostjo, nemoralnostjo in laţnivostjo naredi vse, kar ji
narekuje njen nagon po preţivetju. Tudi po branju opere bi lahko razumeli vedénje
Carmen kot prevarantsko: Carmen Don Joséju sprva namigne, nato pa mu obljubi, da bo
njegova, če jo le izpusti. A takšna interpretacija bi bila površna; glasbeni, besedni in
dramaturški mozaik namreč skupaj sestavljajo povsem drugačno sliko.
V recitativu oziroma govorjenem dialogu se zopet prebudi čarovniška magija,
metaforizirana s cvetom, ki Don Joséju vedno bolj megli um, da se postopoma odvrača
od strogih pravil svoje poklicne in druţbene funkcije kot predstavnik dobre meščanske
druţbe.
Carmen: In kam me vodiš zdaj?
Don José: Kakor ukaz veli, pojdeš v ječo!
Carmen: In ti, ti ga boš izvršil?
Don José: Ţalibog, ker ukaz je ukaz!
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Carmen: Jaz pa vem, dobro vem,
da boš kljub vsem ukazom dečko,
ki stori vse, kar hočem jaz ...
In zakaj? Ker me ljubiš!
Don José: Da te ljubim?
Carmen: Da, José! Moj cvet, ki sem ti ga dala,
saj veš, ta cvet je začaran,
lahko ga zavrţeš sedaj,
a čar deluje ...
Don José: Ne govori več, daj mi mir!
Beseda vsaka je odveč.

Med zaslišanjem z Zunigo Carmen ne sme peti, sedaj ji je prepovedano govoriti. Svoje
besede zopet ovije v zapeljivo špansko melodijo, v Seguidillo (notni zgled 4)25.

(nadaljevanje na naslednji strani)

25

Primerjanje Carmen z ţrebičko lahko slišimo tudi v operi, če dojemamo njeno padajočo linijo znotraj
"Près des remparts de Sévi-i-i-i-i-lle" kot rezgetanje konja.
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Notni zgled 4: Seguidilla
Don José ji zopet zabrusi, naj utihne, a Carmen mu odgovori: "Saj nič ne govorim, zase
samo prepevam / in premišljujem in misliti menda vsaj še smem." S tem mu je jasno
povedala, da medtem, ko poje o srečanju z nekim narednikom v gostilni Lillas Pastia, ne
misli Don Joséja, čeprav si slednji prav to začne domišljati. Seguidilla Carmen z nizom
prevladujočih velikih in malih sekund predstavlja ponoven odklon od konvencije in se s
spremljavo godal, ki zvenijo kot kitara, zopet nanaša na eksotičnost, tujost in
drugačnost, ki v plesni vrtinec zavrti tudi Don Joséja. In to tako močno, da Don José
celo presliši Carmenin "Da" kot "Ne". Ko Don José vpraša Carmen, če ga bo v zameno
za njegovo ljubezen tudi ona ljubila, Carmen odgovori kratko: "Da." Toda po ugotovitvi
Ralpha P. Locka (Locke, 1995: 71–74) gre za skrajno premišljeno potezo Bizeta, ki
njeno obljubo ne nameni Don Joséju, pač pa sluţi "kot prva beseda širše, sanjave misli"
(prav tam: 71) oziroma je del sklopa njenega plesnega napeva, ki se neposredno
nadaljuje: "Da. Bova plesala tam seguidilijo, / pila tam manzaniljo". Ţe glasbeno
izrazilo odvzame pritrditvi pomembnost in teţo, saj ji je Bizet namenil zgolj kromatični
prehajalni ton v prehodnem postopu k funkcijsko bistveno "teţji" dominantni stopnji
(prav tam) (notni zgled 5). Obstoječi Štritofov/Ţupančičev prevod libreta v slovenski
jezik sicer na tem mestu uporabi prvo osebo dvojine (midva), ki v dvojec samodejno
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vključi Don Joséja, vendar se sedaj zdi, da bi bilo bolj ustrezno izbrati drugačno
moţnost. V originalnem zapisu prvega dela Seguidille Carmen poje: "Vous arrivez au
bon moment !"26, toda po Locku je vous (vi) uporabljen kot generična druga oseba,
neosebni nedoločni samostalniški zaimek (nekdo). Ne nanaša se na nikogar specifično,
torej tudi ne na Don Joséja. Ko je Carmen naslavljala Don Joséja, je to storila
neposredno z zaimkom tu (ti), kot na primer: "Vraiment, tu n'y peux rien faire !"27 Da ne
pritrjuje Don Joséju, temveč razmišlja sama pri sebi, je jasno poudarila ţe prej in nato
uporabila "oui" v sklopu: "Oui, mais toute seule on s'ennuie"28. To pojasni tudi, v
kakšnem smislu so skladatelj in libretista v "zaobljubnem" delu uporabili oui in nous
(mi): "Oui... / Nous danserons la séguedille / en buvant du manzanilla." (torej bi se
primernejši prevod glasil: "Da, bomo plesali tam seguidiljo, / pili tam manzaniljo"). Še
več, Carmen na mnogih uprizoritvah v kočljivem momentu niti pogleda ne nameni Don
Joséju.29 V pritrditev dvomi celo on sam, saj jo večkrat vpraša: "Ali velja?" (prav tam:
86, opomba št. 25).

(nadaljevanje na naslednji strani)

26

"Prišli ste ob pravem času!" (Prevedla T. P.) V Štritofovem/Ţupančičevem prevodu se ta verz glasi:
"Čas je prišel, ura je zdaj."
27
"Resnično, ni ničesar, kar bi lahko naredil?" (Prevedla T. P.)
28
"Da, vendar sami mi postane dolgčas." (Prevedla T. P.)
29
Prim. produkcije: Karajan, Herbert von. Salzburg Festival, 1966; Espert, Nuria. Royal Opera House,
1991; McVicar, David. Glyndebourne, 2002; Bosio, Gianfranco de. St. Margarethen, 2005. (Locke,
1995:73)
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Notni zgled 5: Seguidilla – "Oui"
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Operna različica tako ne dopušča različnih interpretacij, prav gotovo pa je tudi, da je
spletkarsko naravo Carmen skoraj izničila ali pa vsaj omilila. Konec prvega dejanja, po
Seguidilli Don José izpusti Carmen, orkester pa zaključi prizor z razposajenim,
vihravim značajem, kakor da bi ji svobodo tudi iz srca privoščil. Od tu naprej se opera
in literarna predloga razvijata vedno bolj vsaka v svojo smer.
Bralca kratke novele stran za stranjo preveva močnejši občutek o izprijenosti Carmen,
po drugi strani pa sočustvuje z Don Joséjem. Sprva kot velik nasilneţ in brezsrčneţ v
pripovedovalčevih očeh Don José skozi prvoosebno izpoved v vloţnem delu upraviči
okrutno vedenje, divje strasti kot pogosto posledico ljubosumja do Carmen, ki je kar
hlepela po tem, da bi jo Don José ubil. Za svojo smrt je bila kriva Carmen, saj je nekoč
pred njegovimi očmi plesala nekemu polkovniku, se drugič sprehajala z mladim
poročnikom, spet oni dan smejala skupaj z angleškim častnikom, nazadnje spoznala
pikadorja Lucasa in poleg vsega imela še moţa. Njena perverzija narašča in ni ji videti
konca, zato ubogemu Don Joséju ne preostane drugega, kot da v svoji blaznosti (ki mu
jo je povzročila Carmen) umori še zadnji in hkrati izvirni impulz svoje nesreče. Sledi še
zadnje poglavje, saj mora pripovedovalec zaokroţiti zgodbo s svojim "znanstvenim"
poročilom o Romih. Tu pa ne najdemo drugega, kakor le potrditev ugotovitev lika Don
Joséja o njihovem nomadstvu, načinom preţivljanja, izgledu ipd. Med drugim je
navedeno, da se imajo "zaradi svoje bistroumnosti za odličnejše pleme in od vsega srca
zaničujejo ljudstvo, čigar gostoljubje uţivajo" in da je "ţivljenje teh ljudi tako bedno, da
jim omemba smrti ni nič grozljivega" (75, 76). Mérimée je tako povzel svoje mišljenje
in sporočilo o manjvrednosti Romov, ţensk, romskih ţensk, ki ga je zelo neposredno
začel ţe v uvodnem motu novele Carmen, v katerem je uporabil misel Paladasa:
"Sleherna ţena je ţolč, ima dva dneva le dobra: eden poročni je dan, eden, ko vzame jo
smrt." (125)
Tudi operna različica dodeli smrt Carmen, a skupni presek z njeno literarno predlogo
ima od drugega dejanja naprej le malo elementov.
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5.2.5 Romska pesem (Chanson bohème)
Z Romsko pesmijo in plesom je doţiveto podan značaj vsakdanjega ţivljenja Carmen
prek glasbenega medija (notni zgled 6). Viola, violončelo in harfa s trzanjem strun v
pulzirajočem ritmu dajejo prvim taktom eteričen prizvok španske kitare, medtem ko
melodija neţnih flavt v terčnem sozvočju pesem ponese v deţelo, kjer se sredi vročega
večera prijeten vetrič vije izpod panovih piščali. Tonski sistem se giblje večinoma
diatonično; pravzaprav je artikuliran po principu lestvičnega postopa, tako znotraj
(ponavljajočih se) stavkov, kakor v smislu padajočega nizanja sedmih različnih tonalitet
s tonikami na posameznih funkcijskih stopnjah e-mola, s katerim se začneta prvi in
zadnji stavek. Politonalna harmonija tako poseţe v vsa področja identitete e-mola in se z
njimi enakovredno poigrava. Priloţnostno zaide tudi v območje svetlejšega dura, a se
hitro vrne na svoje ustaljene molove tirnice. Vanjo je skladatelj zajel zgodovinsko
tradicijo romskih selitev od kraja do kraja, pri čemer spoznavajo nove kulture, vendar
ohranjajo lastno integriteto v okviru svojih kulturnih vzorcev.

Notni zgled 6: Romska pesem
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Poleg postopno vse hitrejšega tempa in vse bogatejše instrumentacije se v drugem delu
pesmi pridruţi tudi vokal Carmen: "Po taktu bije tamburin / na ples podţiga kastanjeta, /
veselo ploskajo dekleta / in jaz kot veter se vrtim. / Cinglja kraguljček in nori, / kitara
brenka razigrana, / pod nami tla so razmajana, / nocoj kipi ciganska kri, / nocoj kipi
ciganska kri! / Tra lalala, tra lalala" (notna zgleda 7 in 8). Refren z glasovno figuro (tra
lalala) je sicer pogost pojav v ljudskih pesmih, saj poleg vokalne in instrumentalne
melodije tudi z besednim posnemanjem slika lirično pesemsko naravo nasproti na
primer dramatični funkciji. Pesemsko-plesna točka s slednjo nima torej nič skupnega, z
izjemo tega, da ţe sama po sebi vsebuje elemente dramatičnosti, ko s ponavljanjem kitic
in glasbenih stavkov na različne načine stopnjevanja vabi Carmen in ostale navzoče v
gibanje v drznih ritmih. Brzeč tempo in dinamiko podţigajo vedno bolj hrupni
instrumenti, od rogov, tamburina, trobent, pavk, do činel in pozavn v tretjem, zadnjem
delu. Glasba, ki postaja nevarno hitra in glasna, izzove spomin na paso doble, čeprav je
to le eden izmed mnogih zavajajočih občutkov.

Notni zgled 7: "Po taktu bije tamburin"

Notni zgled 8: Refren
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Gre namreč za Bizetovo poigravanje z različnimi sredstvi z namenom ustvariti nove
razseţnosti. Instrumente običajnega simfoničnega orkestra je obogatil z zvočnimi
niansami čisto drugih glasbil, katerih uporaba je pogosta v arabskih deţelah ali romskih
ritualih.

Notni zgled 9: Oboa
Na arabski maqam tako napeljuje pasaţa oboe med kiticama drugega dela (notni zgled
9), čeprav gre le za konvencionalno pihalo, katerega toni prehajajo iz e-mola v C-dur.
Znamenit ples s poreklom iz Francije, ki so ga s špansko plesno kulturo povezovali
elementi telesnosti in bikoborbe, definirajo dvodobni takt, kitare in kastanjete, zveni v
pesmi Carmen povsem avtentično, kljub temu da ga spremlja tridelni metrum ter polno
zaseden simfonični orkester30. Operna točka tako opisuje značilnosti romskega
prebivalstva, paso doble pa tudi ţe naznanja uvod v toreadorjev sprejem.
5.2.6 Carmen in Escamillo
Bikoborec Escamillo, ki se predstavi kot zadnji izmed opernih likov, na prizorišče
vstopi tik preden Don Joséja izpustijo iz zapora. Pohvali se svojimi podvigi, ko se je iz
oči v oči v areni spogledoval s smrtjo: "Rezki kriki so kot brez uma, / svet razburkan kot
vihar zdivjan, / to je praznik, svetli dan poguma, / to je naš junaški dan. / Naprej, na boj,
na boj, na boj!" Njegova vloga je – z razliko od novele, kjer ima pod likom pikadorja
Lucasa funkcijo zgolj še enega distrakcijskega elementa izmed mnogih v vrsti, ki slikajo
izprijeno naravo, muhavost, nezanesljivost in neresnost Carmen – prikazati tvegano in
nepredvidljivo ţivljenje, s katerim si Carmen deli veliko skupnega. Oba namreč izraţata
dinamičen temperament, ki ga udejstvujeta s hojo po robu moralno in/ali druţbeno
30

Kar veţe Romsko pesem s paso doblom, so trije pomembni elementi, ki jih je Bizet ohranil:
spreminjajoč tempo, privlačna melodija in jasen ritem. Paso doble je nastal z zlitjem španskih bikoborb,
flamenka in romskega plesa. Takrat je sluţil kot uvod v bikoborbe. Plesal se je v paru, kjer je ţenska
simbolizirala rdečo ruto oziroma ogrinjalo, moški pa je v vlogi toreadorja z njo izzival bika.
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sprejemljivega (on bikoborec, ona tihotapka) in s strastjo do ţivljenja, ki pa mu na
vsakem koraku preti nevarnost in smrt. Ker svoj ugled postavi pred svoje ţivljenje,
toreador ob pomoči sreče in spretnosti uţiva veliko slavo mnoţic. Njegovo uspešno
osvajanje bikov in ţensk ustvarja podobo mačističnega heroja. Temu primerno mu
pripada točka z všečnim, spektakularnim in veličastnim glasbenim izrazom.
5.2.7 Praznovanje ob prihodu Don Joséja
Toda Carmen zavrne Escamilla, prav tako Zunigo. To kaţe na izrazit odklon od
literarnega izhodišča, v katerem je Carmen načrtno izkoriščala pozornost moških za
svoje namene. Don Joséja je z laţjo zvabila v pripor; bikoborca Lucasa je imela namen
zapeljati, "da dobimo ta [njegov, prisluţeni] denar, ali pa, ker je imeniten jezdec in
hrabrega srca, bi ga lahko sprejeli v naše krdelo;" (66) pripovedovalca je prikrajšala za
zapestno uro, kmalu pa bi bil še ob denar in prstan, če ne bi posredoval Don José; potem
so tu še vse ostale ţrtve njenih tihotapskih načrtov. Operna različica se ne zmeni za
njene spletke – prijateljem tihotapcem se Carmen celo pusti zameriti zavoljo moralnega
čuta, da počaka Don Joséja, ki se vrača iz zapora: "Prav res, da rada šla bi z vami, / a to
mogoče ni nocoj, / ljubezen moja srce mami / in nocoj je moje vse ljubi moj, ljubi moj, /
nocoj je moje prvo ljubček moj! [...] / Tak je moj sklep. [...] / Kaj jaz vem! Narednik, saj
to veste, / dal se meni na ljubo je zapreti takrat."
Na njegovo zadovoljstvo Carmen zapoje melodijo, ki se skupaj z istim ritmom ponavlja
znova in znova, in ki poţene njeno telo v gib. Uporaba zgolj glasovne figure (La la la la
la la la la la) kaţe na njen ekspliciten namen: očarati ga s čutnimi lastnostmi, saj je
poudarek s tem prenesen na ples in petje. Poleg eteričnih zvokov pizzicato godal izza
odra je mogoče slišati in videti tudi kastanjete, ki jih je Bizet poloţil v roke Carmen na
odru. Tako ji je dodelil pomembno vlogo na dva načina: s tolkalom si lahko prireja
ritem in tempo po svojih ţeljah; kot dopolnjujoča orkester pa upravičuje pomen svojega
imena v latinskem jeziku, saj se pravzaprav dobesedno upodablja z glasbo in v glasbi.
Ona je carmen (pesem). Srečni trenutki trajajo v resnici zelo kratek čas. Čeprav niti ne
uspe dokončati plesa, Don José ţe zasliši vojaške trobente, kako ga kličejo v kasarno.
Carmen jih s cinizmom dojame kot spremljavo njenega plesa: "Bravo, bravo! Zakaj se
trudim? Saj res: / brez godbe prave je ta ples dolgočasen, / trobente naj ţive, / ki kot z
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nebes nam done!". Don José pa v njih prepozna svoje poslanstvo: "Carmen, ti ne
razumeš me: to je retreta31 ... / Jaz moram stran, v kasarno, domov na apel!". Trobente
mu nezavedno in zavedno sporočajo, kje je njegovo mesto, in tudi Carmen se zaveda, da
ga bo izgubila. Glasen, poln dominantni nonakord, ki ga zaigra cel orkester prevesi
romantično vzdušje v prepir. Spoznanje in obţalovanje je za Carmen boleče: "Ah, v
resnici sem brezumna! / In jaz se trudim z njim, / se sučem in vrtim, / mu delam kratek
čas, / sedaj pa tak obraz!" Njeno poseganje po glasovnih figurah se nadaljuje: "Tra ta ta
ta! Trobente zapojo! / Tra ta ta ta! In on hitro od tod!" Besedno posmehovanje, izrazit
odrezav ritem, hiter tempo, dinamično naraščanje in visoki skoki tonskih višin kaţejo na
to, da je Carmen globoko razočarana nad njim in nad svojo zaupljivostjo Don Joséju.
Njegovo vztrajanje vrniti se med vojake vzame zelo resno kot dokaz brezbriţnosti do
nje. Potolaţiti je ne uspejo niti Don Joséjevi razneţeni lirični vloţki – nič
presenetljivega, saj zaključki le-teh harmonsko niso prepričljivi, kar poraja dvome o
njegovi pristnosti izjav. (1) "Mar dvomiš o ljubezni moji res?" Don José sprašuje
Carmen v g-molu, Carmen pa mu nikalno odgovarja v d-molu, v katerem naposled s
kromatičnim prehajanjem do dominante in nato prve stopnje pristane tudi Don José. (2)
Tonika prve ljubezenske izpovedi (es) ima hkrati tudi terčno funkcijo (enharmoničen
ton dis) v H-durovem akordu naslednje fraze (notni zgled 10). (3) Tudi njegova "Pesem
roţe" (notni zgled 11) se konča na prvi stopnji svoje tonalitete (Des-dur), vendar tik
pred tem postane v C-duru, kamor pade prvi zlog "lju-" besede "ljubim". Tako H-dur,
kot C-dur sta tonaliteti, ki v nadaljevanju pripadata Carmen, zato lahko upravičeno
sklepamo tudi to, da je Don José razklan med dvema identitetama, saj njegovi spevi ne
delujejo kot ločena celota, temveč se vsakič znova začenjajo v njegovem okolju,
končujejo pa v njenem. Te omahljivosti se Carmen dobro zaveda, zato ga še zadnjič
povabi s seboj: v gore.

31

Vojaški poziv. Op. a.
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Notni zgled 10: Don José prepričuje Carmen

Notni zgled 11: Rožna pesem
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5.2.8 Razočaranje
Medtem ko posamezni instrumenti (pavke, rog, klarinet, violina, flavta) tonsko ţe
slikajo vzpenjanje v planine, Carmen resignirano in monotono ponavlja: "Ne, to
ljubezen ni, ne, saj če bil bi moj, / odšel od tod bi ti z menoj!" In ko vidi, da je Don José
čedalje bolj zmeden, nadaljuje z nostalgično idealizacijo: "Nikomur tam nisi na poti, /
častnikov ni, da slišal bi njihov ukaz, / trobentar nikdar te ne moti, / tam na gorah je
prosta ljubezen ves čas! // Širno nebo meja ne stavi, / svet vesoljni ti je last, / tvoji volji
dana je vsa oblast / in ne veš, predragi, kaj se pravi / svobode slast, svobode slast!" Po
Charlesu Rosenu sta nostalgija in svoboda pogosto povezana koncepta, saj se ideja
svobode običajno manifestira skozi pogled na izgubljeni raj (Rosen, 2012: 12). Kar je
zanimivo v operi, je to, da je fenomen gora vzet iz percepcij 18. stoletja. Takrat so bile
planine zaradi geografskega nepoznavanja videti kot divje, grozljive in vznemirljive. V
Italiji 19. stoletja je to podobo zamenjal moralni simbolizem gora kot naravnega
habitata za deviško romantično junakinjo. Le-ta je bila v svojem okolju deerotizirana in
ločena od svoje skupnosti – kot tujka – ta oddaljitev pa je bila v svoji skrajni obliki
lahko izraţena tudi kot norost. (Howard, 2006: 108–109) Planine, še posebej Alpe, so
torej v 19. stoletju predstavljale mesto moralnega in duhovnega napredka. Toda v
francoski operi Carmen so ti ideali čistosti in brezmadeţnosti postavljeni na stran
zavoljo iskanja nečesa vznemerljivega, prvinskega, svobodnega in tujega, čemur ustreza
koncept gora iz stoletja poprej. Opera ne ponudi nostalgičnega pogledovanja proti
gorovjem zaradi nedotaknjene narave, belega snega ali globoke tišine, temveč zaradi
nepredvidljivosti, temačnih brezen, tuljenja vetra – vsega, kar (še) ni bilo ukročeno pod
roko "civiliziranih" ljudi. Tu je bil dom tihotapcev, Romov, marginalcev, outsiderjev.
hrepenenje Carmen pripeljati Don Joséja v svoj svet je tako močno, da svojo arijo
"Tjakaj odšel bi ti z menoj" zaključi v slogu, prilagojenem njegovemu glasbenemu
jeziku (notna zgleda 10 in 12).
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Notni zgled 12: "... bi hrzal vranec čili tvoj / in nesel kakor vihar čez pečine, / tja jezdil
bi z menoj, če bil bi moj!"
Navkljub prizadevanjem Carmen se njun specifičen besedni in glasbeni jezik ne zliva v
(pričakovano romantičen) harmoničen duet. Močne tradicionalne vezi igrajo preveč
pomembno vlogo, da bi se kateri od akterjev lahko odpovedal svojemu dosedanjemu
načinu ţivljenja. Don José bi na kocko postavil svoj ugled in čast: druţbeni poloţaj, ki
ga lahko zaseda zaradi svojega poklica: "Pustiti zastavo, brez časti? / Ta sramota! Kot
strahopetec! / Ne, ne, nikdar!" Na drugi strani tudi Carmen nima veliko izbire –
navsezadnje je s tem, ko je izgubila delo v tovarni, torej ţe takrat kot pripadnica niţjega
sloja, bila primorana iskati načine, kako preţiveti, medtem ko ji mesto ni več ponujalo
rešitev. Vse kaţe na to, da ljubimca ne bosta mogla doţiveti sprave in skupne sreče –
eden zaradi statusnih simbolov, drugi zaradi eksistencialnih pogojev. Toda tako opera,
kot tudi izvirnik se ne zaključita le pri vprašanju ljubezni in prilagoditve. V zadnjih
izdihljajih dueta, kjer si izrečeta slovo, Carmen pristane na terci kvintakorda, Don José
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pa nad njo, na kvinti, ki oklepa Carmenin pripadajoči ton. Nihče od akterjev ne zavzame
harmonsko najbolj prepričljive tonike, temveč lebdita nad njo. Posedovanje in usoda
bosta temeljni vodili v 3. in 4. dejanju opere.
5.2.9 Carmen se oddaljuje od Joséja
V Joséjevi miselnosti je leţala velika zmota: čeprav ga druščina tihotapcev skupaj s
Carmen toplo pozdravi, se njegova pričakovanja o tesnejši povezanosti z njo podirajo
kakor hiša iz kart. V noveli tako razmišlja naglas: "Če te imam v gorah, potem te bom
imel na varnem! Tam ne bo poročnikov, ki bi delili z menoj." (50) Tudi Carmen
razmišlja naglas: "[O]dkar si čisto zares moj rom, te imam manj rada kot takrat, ko so
bil moj minčorro. Nočem, da me kdo muči in zlasti ne, da mi ukazuje. Prosta hočem biti
in delati, kar me je volja." (64) Mériméejeva zgodba torej na zelo luciden način pokaţe,
kako vedno bolj posesiven postaja Don Joséjev odnos do Carmen, čim bolj je vpet v
romsko kulturo in način ţivljenja ter, kako močna je volja Carmen, da temu kljubuje.
Operna varianta uporabi nekoliko drugačna sredstva za dosego enakega učinka.
Na Don Joséjeve pomisleke glede poštenosti svojih dejanj, v katere tako zelo veruje
njegova mati, mu Carmen odgovarja, naj se vrne nazaj, saj ne spada med njih: "[S]aj
vidiš, da pri nas s tabo ni nič ... / In najbolje storiš, če še danes odideš!" Ţivljenje
Carmen se je, odkar jo na vsakem koraku zasleduje Don José, spremenilo. Utesnjuje jo.
Don Joséjevo neutrudno iskanje potrditve ljubezni se še kar nadaljuje in stopnjuje v
ostre besede. Carmen zato postaja neprijetno. V originalnem libretu z govorjenim
dialogom se ji Don José opraviči, a je ona ţe daleč stran od kakršnega koli sočutja do
njega. Odločitve Carmen ne more več zamajati: "Pes in volk se na dolgi rok ne
ujameta."32 Don José tako pozablja njene besede iz Habanere in se počasi spreminja v
tempirajočo bombo, saj se ne more popolnoma asimilirati v novo okolje, a hkrati mu
ljubosumje in egoizem ne dovoljujeta, da bi ji dopustil svobodo. Niti mu uhajajo iz rok,
a prav tako tudi Carmen.

32

Libreto v francoščini: "Chien et loup ne font pas longtemps bon ménage" V slovenski jezik prevedla T.

P.
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5.2.10 Spoznanje z usodo
Frasquita, Mecedes in Carmen v naslednji sliki zrejo v karte in si napovedujejo
prihodnost. Medtem, ko prvima dvema karte pokaţejo ljubezen in bogastvo, se za
Carmen ne izide optimistično, kar ponazori motiv usode (v diminuciji) v flavtah: "Karo!
Pik! O smrt ...! / Vidim prav? Najprej jaz, potlej on?" Ni dvoma, da je Carmen strta, ko
zre temni usodi v obraz. Toda to je ţe tik pred tem sama predvidela in tudi Don Joséju
povedala: "Bi mar rad me umoril?" Ali je v kartah videla to, v kar je verjela? Ko
Frasquita in Mercédès razbirata iz kart svojo srečo, to počneta na zabavljiv način in
glasba ju temu primerno ţivahno spremlja, Carmen pa usodo jemlje zelo resno, morda
verjame kartam celo bolj kot sama sebi. Kart ne premeša le enkrat, pa vseeno vsakokrat
znova pokaţejo enak izid. Vraţeverje je še ena komponenta, ki jo je Bizet dodal k
zgodbi, da bi pred njeno smrtjo spomnil na njeno tujost: vraţeverje je religija drugih,
njihovih lahkovernih verovanj si mi ne delimo. Omenjen stereotip poglablja njeno
prvinsko naravo, šamanstvo in primitivizem. Točko (s kartami) nadomešča dva dogodka
v Mériméejevi literarni predlogi, ki jih Carmen sicer tudi povezuje z napovedjo njene
smrti, vendar obstoji vsakršna afiniteta med literarno in operno interpretacijo – torej z
vraţeverjem povezanih barbarskih lastnosti – le na vsebinski ravni. Opera namreč
"oplemeniti" Carmenino izkušnjo s spoznavanjem njene usode tako, da skozi njeno
lamentacijo izrazi svojo bolečino ob prihajajoči neizogibni nesreči. Ko Frasquita in
Mercédès pojeta o sreči in bogastvu, Carmen prek notranjega monologa psihološko
asociira karte s smrtjo. Glasbeni izraz ne vodi njene resignirane besede več z ţivahnim
ritmom in melodičnimi frazami, temveč s temačnimi in počasnimi koraki, v taktu
katerih prihaja njen konec (notni zgled 13). V kolikor do sedaj nismo razvili kakršnega
koli sočutja do glavne junakinje, se mu zdaj ne more več izogniti. Slika, ki v operi
zavzema pomembno mesto, če ne kar osrednje, pa nikakor ne posega le na raven
čustvenega, temveč v njej funkcionira tudi kot dramatični element, ki Carmen odvzame
razposajenost in ţivahnost. Odvzame ji svobodo.
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Notni zgled 13: Carmenina lamentacija v Triu s kartami
5.2.11 Nepričakovana nastopa Escamilla in Micaële
Novi resignirani značaj Carmenin se ne dotakne Don Joséja – le tega namreč zbodeta
dva nenadna in v tem trenutku neljuba prihoda: Escamilla in Micaële. Toreador, ki smo
ga spoznali v drugem dejanju, se pohvali pred Don Joséjem, da je sveţe zaljubljen v
Carmen. Nevedoč, da stoji prav pred njim, mu izda, da je njena strast do nekega vojaka
skopnela kakor spomladanski sneg. Don José, čigar slutnje so se uresničile, je z
dvobojem hotel ubraniti svoje mesto pri Carmen: "Končno je moj bes prekipel! Kri,
upam, bo kmalu tekla."33 Njegov čustveni temperament je do sedaj oponiral plitvemu
mačizmu tekmeca Escamilla, v tem duetu pa ga je celo presegel. Melodiji Don Joséja in
Escamilla uporabljata popolnoma enako zalogo kromatičnih tonov (deset), skupno jima
je tudi ritmično nizanje. V njunem sozvočju se dvakrat tvori zlovešči (Carmenin!)
interval – zv2 s kromatičnim tonom vedno v Don Joséjevem partu. Takšen preskok iz
benevolence v blasfemičnost Don Joséjevega značaja opera pokaţe kot klasično
posledico dveh pojavov: prvič, interakcije z novim, andaluzijskim okoljem in s tem
prevzemanja njihovih eksotičnih strasti; in drugič, rivalstva za ţensko, ki mu je
33

Libreto v francoščini: Enfin ma colère / trouve à qui parler ! / Le sang, je l'espère, / va bientôt couler. V
slovenski jezik prevedla T. P.
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zameglila um do te mere, da postane nerazsoden in nevaren. Don Joséja torej popade
razvnetost s primesmi diaboličnega in zdi se, da bo zdaj zdaj zabodel Escamilla. Toda
vmes poseţe Carmen in ga v zadnjem hipu zadrţi. Videti je, da je skladatelj njeno
potezo v operi sam dodal, saj v literarni predlogi Don José izzove na obračun Garcio (s
pikadorjem Lucasom se nikoli ne sreča), ki ga v odsotnosti Carmen tudi ubije. Čeprav je
tudi v noveli razvidno, da jo Don Joséjevo ljubosumje precej moti: "Neumno ţivinče si,
trapa, pravi payllo. Takšen si, kakor pritlikavec, ki misli, da je velik, če je daleč pljunil.
Nič me nimaš rad, glej da izgineš," (61) pa operna gestikularnost brez ţaljivih prispodob
njen izraz naredi pristnejši in racionalnejši. Nasprotno se Don Joséjevo ljubosumje
stopnjuje ţe od prepira z Zunigo, vendar kar ne najde pravega zadoščenja – Don José se
spreminja v tempirajoče telo, ki se začne usmerjati v Carmen, ko jo posvari pred
neizbeţno nevarnostjo: "Pazi, Carmen, varuj se! / Meni muk je dovolj!" Koncept
oddaljenosti od skupnosti (v gorah) z norostjo torej ne povezuje Carmen, temveč Don
Joséja in tudi Micaëlo. To preplašeno dekle v tridelni ariji izrazi svoj strah pred divjino
in prepadi, bog naj jo obvaruje pa tudi pred Carmen. V prvem in tretjem delu se Micaëla
distancira od tamkajšnih prebivalcev s poudarjanjem svojega strahu – in da "če jaz ne bi
bila več jaz", bi lahko izvršila kar ji je za Don Joséja naročila njegova mati. Iz neţne,
lirične glasbene artikulacije široko razprostrtih arpeggiov v violončelih, se njen slog
hipoma sprevrţe (prvič v operi) v dramatični srednji del, kjer poje o Carmen, s
spremenjenimi harmonskimi, melodičnimi in ritmičnimi izraznimi sredstvi (notni zgled
14). Libreto – "Pred to ţensko kmalu bom stala, / ki mi uničila je raj, / ona je njemu s
čarom zavdala, / ki bil je ljubi moj nekdaj. / Baje da je lepa in opasna? / Nič, duša moja,
se ne boj! / Ne, nič, duša moja, se ne boj! / Da moja beseda bo jasna, / ah," – dobi
strašljiv prizvok, ko njeni vokalni skoki dosegajo tonske višine g2, b2 in celo h2 – ne po
naključju se v francoskem originalnem zapisu34 stopnjujejo prav na besedah femme
(ţenska), infâme (podel) in Ah !.

34

Libreto v francoščini: "Je vais voir de près cette femme / dont les artifices maudits / ont fini par faire un
infâme / de celui que j'aimais jadis: / elle est dangereuse, elle est belle, / mais je ne veux pas avoir peur, /
je parlerai haut devant elle. / Ah !" V slovenski jezik prevedla N. Š in O. Ţ. (1972).
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Notni zgled 14: Drugi del Micaëlinega aira
Pred vzklikom si Micaëla nabira moči za soočenje s Carmen, kakor da bi skušala vzeti
zalet (kromatika), a se zdi, da se naposled le zlomi. Tretji del resignirano odpoje v slogu
začetka. Sporočilo, da se njegovi materi štejejo zadnji dnevi, je odtehtalo Don Joséjevo
sicer teţko odločitev, da zapusti Carmen. Dogodek z Escamillom in Micaëlo je torej
neposredno vplival na Don Joséja, a posredno na Carmen. Don Joséjeve zadnje besede:
"Bodi zdrava ... jaz grem, / a se vrnem spet!" namreč pospremi motiv usode v
dramatičnih francoskih rogovih.
5.2.12 Rahločutnost Carmen in Escamilla
Dejstvo, da se ţivljenje Carmen in s tem tudi opera bliţata koncu, naznani tudi prehod
iz tretjega dejanja v četrto. Entr'acte slikovito pripelje dogajanje zopet v Sevillo,
natančneje pred areno, v kateri se bo Escamillo, obvladujoč nebrzdano ţival, pokazal v
vsej svoji noblesi. Strukturno in idejno omenjena točka spominja na Chanson bohème iz
drugega dejanja, le da sta njena dinamika in tempo prezrcaljena. Temperamentnemu
flamenku, igranem s polnim orkestrom, sledi karakteristična oboa, neţna pihala pa z
mehkobo izzvenijo v soparno ozračje. Bizet bogato zvočno ilustrira ţivahnost na trgu
pred areno: trgovke ponujajo vstopnice, hrano in pijačo, nato pa mnoţica ţensk, moških
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in otrok v slogu rondoja iz preludija opere pozdravi skupino toreadorjev: chuloje,
banderillerose, pikadorje in še posebej matadorja Escamilla. Carmen ima po dolgem
času (od prerokovanja) v partu spevno melodijo, le-ta pa je neţna, zadrţana in se zliva z
Escamillovo (notni zgled 15). Njegov lik namreč povsem ustreza filozofiji Carmen o
idealnem ljubimcu: jo oboţuje, a si je ne prisvoji. Duet je jedrnat in pristen: Carmen mu
pove, da še nikogar ni tako močno ljubila. Ni torej potrebno preveč besed, naj dejanja
govorijo namesto njih. Novo poglavje, ki ga je Carmen začela v svojem ţivljenju, pa ne
traja dolgo. Frasquita in Mercédès opozorita Carmen na Don Joséja, ki se skriva v
mnoţici, a se Carmen ne zmeni za to: "Res ne vem, zakaj naj pred njim trepetam? / Kaj
mi mar ... govorila bom z njim! [...] / Nič me ni strah!" Ko ljudje s trga odidejo v areno,
ostaneta z Don Joséjem sama.

(nadaljevanje na naslednji strani)
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Notni zgled 15: Duet med Carmen in Escamillom
5.2.13 Tragičen poskus razumevanja med Carmen in Don Joséjem
Finalni duet s kaotičnostjo tonalitet, ritmizacije, Don Joséjevih melodičnih ariosov in
recitativnih kratkih odgovorov Carmen kaţe na njune nepremostljive razlike in na
globok prepad v dojemanju skupne prihodnosti. Prvič, če je za Don Joséja, vsaj v prvem
delu dvospeva, značilen gradacijski lok, tako čustven, ritmični, melodični, ima Carmen
v skoraj vsaki vrstici libreta novo tonaliteto, gibanje in ritem, ki se ne morejo razviti v
smiselno frazo (notni zgled 16). Drugič, glede na razgiban, če ţe ne kromatičen značaj
njenih pesmi skozi celotno opero, je zdaj ob Don Joséju otopela, utesnjena oziroma
mirujoča znotraj ozkega obsega tonov (notni zgled 17).

(nadaljevanje na naslednji strani)
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Notni zgled 16: José: "O, Carmen, še je čas povratka ..." Carmen: "Vem, moja ura že
bije"
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Notni zgled 17: Zadnji duet med Carmen in Joséjem
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Viharen operni dvogovor trikrat prekinejo vzkliki gledalcev iz arene, ki proslavljajo
uspešnega toreadorja in s tem Carmen vabijo na razburljivo predstavo, hkrati pa v Don
Joséju stopnjujejo ljubosumje. Ko mu niti z lepimi besedami niti z melodijami ne uspe
prepričati Carmen, da bi se ga usmilila, se njegov poetičen slog spremeni v prepirljiv
recitativ. A je tudi grozeč ton Don Joséja, ki vedno bolj prihaja do izraza, ki več ne
prosi, temveč ţe zahteva, ne omaja. Ona ostaja zvesta sama sebi in to mu pove
vsakokrat drugače. Sebe postavi celo v tretjo osebo: "Nikdar Carmen s tabo ne gre! /
Prosta ţivi in prosta umre.", da bi Don José (če bi si stavka še sam ponovil) le doumel.
A še vedno mu ni dovolj. Naposled odvrţe prstan, ki ji ga je Don José nekoč podaril in
znova pokaţe, da ljubezen ni lastninjenje. Don José je očitno pozabil sporočilo
Habanere.
Kljub temu, da Mérimée ni postavil soočenja med Carmen in Don Joséjem v javni
prostor (trg pred areno), temveč v samotno sotesko, sta operni libreto finalnega dueta in
dialog novele izrazito podobna. To lahko vidimo v primerjalni tabeli (tabela 1):
Tabela 1: Primerjava besedila opere in novele
OPERA (četrto dejanje: finalni duet)
Carmen Izvedela sem ţe, […] / da za mano vohuniš,
streţeš moji glavi …
Don
José
Don
José

NOVELA (str. 68–71)
Zmeraj sem vedela, da me
boš še ubil. […] Zapisano
je.
Saj ti ne pretim, čeprav si vsega kriva.
In vendar sama veš, si me
ti pogubila.
Le to, Carmen, te prosim: / kar je bilo, pozabiva. Poslušaj, Carmen, vse
pozabim.

[P]ojdi zdaj z menoj odtod / in ţivljenje začniva O ničemer ti ne bom več
novo / daleč proč le kje drugod!
govoril, toda prisezi mi
eno stvar: da boš šla z
menoj v Ameriko in da
boš mirovala.
Carmen Kar ţeliš, to ni mogoče!
Nemogoče stvari zahtevaš
od mene.
Carmen Da ne laţem, to veš sam. […] / Lagati jaz ne
Lahko bi te spet kako
znam / in zato ti dam slovo!
nalagala, vendar se ne
bom več trudila s tem.
Med nama je vsega konec.
Carmen Vem, moja ura ţe bije, / o, saj vem, po kaj si
Ubiti me hočeš, to dobro
prišel! / Pa če me večna noč pokrije, / ne, ne, ne, vidim, […] tako je
nikdar me več ne boš imel!
zapisano, toda ne boš me
Don
José
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prisilil, da se vdam.

Don
José

Naj bo! Storim vse, kar ţeliš, / postanem spet
bandit, / kar hočeš, vse storim, / ah, samo nikoli
ne zapusti me, / ah, spomni se nekdanjih dni, /
Carmen, nekdanjih dni ljubezni …

Carmen Nikdar Carmen s tabo ne gre! / Prosta ţivi in
prosta umre.
Don
Ti torej k njemu greš? / Kaj? Ga ljubiš res?
José
Carmen Neskončno! In tudi, če takoj umrem, / sliši naj
me svet, da le zanj umrem!

Don
Besedo zadnjo še: / demon, pojdeš z menoj?
José
Carmen [S]trga prstan s prsta in mu ga vrže pod noge
Ne, ne! Tale prstan, glej, / od tebe sem dobila:
na!

Don
José

[P]otegne bodalo Tedaj umri!

Klical sem ji v spomin vse
srečne trenutke, ki sva jih
skupaj preživela. Ponudil
sem ji, da ostanem tolovaj,
samó da bi ji bil všeč.
(Podčrtala T. P.)
[T]oda Carmen bo
zmerom ostala svobodna.
Calli se je rodila, calli bo
umrla.
Torej ljubiš Lukasa?
Da, ljubila sem ga, kakor
tebe, za trenutek, morda
manj kot tebe. Zdaj ne
ljubim nikogar več in se
sovraţim, da sem te
ljubila.
Poslednjič, […] hočeš
ostati pri meni?
Nočem! Ne in ne! In snela
si je prstan z roke, ki sem
ji ga bil dal in ga vrgla v
trnovo goščo. (Podčrtala
T. P.)
Dvakrat sem jo zabodel.
(Podčrtala T. P.)

Potek dogajanja v operi torej sledi zaključku novele. Toda iz primerjave lahko še enkrat
sklepamo, kako je operna Carmen karakterizirana kot bolj dostojanstvena in načelna kot
v literarnem izvirniku. Tukaj je namreč Carmen iskrena ne le do sebe, ampak tudi do
Don Joséja, svojega novega ljubimca pa ljubi celo tako močno, da je zanj pripravljena
tudi umreti. Poimenovanje "demon", ki ga Don José pripiše Carmen, tako izpade
neumestno in neupravičeno. Z drugimi besedami, se s tem samo-demonizira prav on.
V orkestru se z vso dinamično razseţnostjo zasliši motiv usode. Prvič. Drugič. Tretjič.
Carmen je ţe naveličana Don Joséjevih govoričenj: "No, prav! Mahni tedaj, / ali pa
stopi stran!" Don José je izbral prvo moţnost, medtem ko je iz arene zabučala
toreadorjeva pesem. Ţe naslednji trenutek je obţaloval in se predajal rokam zakona. Z
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dejanjem se ni rešil, niti odrešil, saj se njegova melodija nikoli ne konča zares. Šele tri
takte po koncu lamentacije, ki je obstala na dominanti Fis-dura, orkester zaključi
zgodbo za vedno. Kar ni niti presenetljivo, če vemo, da se Don Joséjevo pripovedovanje
iz novele dogaja v zaporu med čakanjem na smrtno kazen, ki pa se v času okvirne
pripovedi ne izvrši. Tudi tu je Don José zgroţen: "Ubogo dekle." in pristavi še v duhu
celotnega dela: "Krivi so cales, ker so jo tako vzgojili." (72)
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5.3

Refleksije o Carmen

5.3.1 Carmen in mizoginistična semiotika glasbe
Lik Carmen se na prvi pogled ujema z Mériméejevo predstavo o španski Rominji, torej
kot hedonistične, razuzdane, cenene, preračunljive in laţnive ţenske, ki zapelje Don
Joséja, nato pa ga zavrţe in se ne zmeni za njegova čustva. Tako si smrt pač zasluţi,
Don José zato niti nima druge izbire. Kako glasba konstruira našo percepcijo in
imaginacijo ne-glasbenih stvari, kot so druţbeni poloţaj, status, uţitek in pripadanje,
skuša razloţiti Susan McClary. Posamezne like, katerih značaji so strogo enoplastni,
uokvirja v stereotipne vloge prav glasba. Instrumentalni uvod v Habanero sugerira, kako
obravnavati Carmen, še preden sploh odpre usta (McClary, 1989: xiv). Ariji Habanera
in Seguidilla sta tudi poimenovani po plesih, ki pa sta imela takrat negativno konotacijo
(ponazarjala sta telesnost in čutnost), ustvarjeno prek posvetnih in cerkvenih oblasti.
Ritmične izjeme (triole, sinkope) in večno drsenje tonov melodije ves čas dopovedujejo,
kako nizek je njen status in kako devianten in razburkan je njen lik. "Tonalne karte so
uperjene proti njej ţe od samega začetka," pravi McClary (prav tam). Ker so zahteve
operne estetike 19. stoletja po krvavih maščevanjih temeljile na čistih tonalnih
postopkih, je bila zapeljiva kromatika Carmen, ujeta v prepovedane plese nekaj, kar se
mora nujno odpraviti. Kromatičnost se je morala podrediti diatoničnosti. Harmonsko
promiskuiteto, ki je destabilizirala Don Joséjev tonalni in formalni svet, je potrebno
zatreti. Napetost glasbene harmonije je celo tako nesprejemljiva, da si občinstvo zaţeli
njene smrti (prav tam: xiii–xiv; 1992: 44–111). Interpretacija Susan McClary odlično
usmeri pozornost na glasbene prakse opere, ki so v ţenski lik implementirale strahove
takratne visoke druţbe ter jih tako zlorabljale za namen potrditve zmage dobrega nad
zlim, domačega nad tujim, konzervativnosti nad liberalnostjo, patriarhalne dominacije
nad ţensko neodvisnost in podobnih dihotomij. Kot bomo videli na koncu, igra glasba
res odločilno vlogo pri pogubi Carmen. Vendar lahko sedaj, ko smo natančno analizirali
glasbo, libreto in literarni vir opere, ter primerjali vse te tri moduse sporočanja med
seboj, sklepamo, da gre pri operi za nekaj več.
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5.3.2 Realizem v opernih likih
Skladatelj je značaju Carmen vdahnil veliko več plasti, kakor pa jih obravnava
McClary. Tudi vsi ostali liki prehajajo iz ene tipizirane vloge v drugo. Pri naslovnem
liku se pred točko prerokovanja kaţe njena ţivahnost, razposajenost, odločnost,
samozadostnost, pa tudi zaljubljenost in veselje do ţivljenja, po krutem spoznanju pa
vse to v njej ugasne (razen v duetu z Escamillom) ter se spremeni v resignirano bledo
senco sebe. Don Joséjeva diatonična melodija, čast in ponos se krušijo, zato začne
posegati po Escamillovem mačizmu. Celo Escamillo sam se v ljubezenskem duetu s
Carmen odreče dramatičnosti svojega značaja ter se namesto tega posluţuje neţnosti in
poetičnosti melodij. Preplašena Micaëla pa v temačnih gorah pokaţe znake poguma in
vztrajnosti. Opera tako problematizira tudi vprašanje ţenskosti in moškosti, prave
ţenske in pravega moškega. Mériméejeva osrednja lika od začetka do konca ostaneta
statična v svojih karikaturah in ne pogledata nikoli izven njih. V vlogi pripovedovalcev
nastopata dva moška, ki spodbujata bralko/bralca razmišljati v prid čistega dobrega (v
prid Don Joséju). V nasprotju z novelo, katere zgodba je analitična (pripovedovanje
poteka od posledice k vzroku), je opera v sintetični obliki (od vzroka k posledici)
postavila dogajanje pred občinstvo, ki lahko tukaj in zdaj doţivlja izkušnjo in si sámo
ustvari mnenje. Če je Carmen v noveli označena negativno zaradi svoje identitete in
zaradi dejanj, se v operi ne zgodi nič takega, kar bi jo lahko opredelilo za zločinko.35
Skladatelj ji je namesto tega dodelil več realnejših človeških osebnostnih lastnosti in v
opero vključil točke, ki vzdušje lokalno obarvajo. V središče dogajanja je Bizet postavil
areno z bikoborbami, ki predstavljajo pristni španski zanos, strast do ţivljenja, smrt, pa
tudi triumf nad podivjano zverjo. Mnoţico (zbor) je sestavil tako iz moških, kot iz
ţensk, kar je bila za tiste čase redka operna praksa (Clément, 2000: 21).
Vrhunec in preobrat v značaju Carmen se zgodi ob prebiranju tarot kart. Tu se operni
čas ustavi in pokaţe njeno soočenje z usodo v vsej grenkobi in bolečini. Druţbena
situacija Carmen je kompleksna in tako so tudi okoliščine njene smrti. Vsekakor se ne
zmotimo, če rečemo, da je smrt Carmen najbolj problematičen in najbolj
problematiziran fenomen opere. Medtem ko literarna Carmen sprejme smrt zaradi
vraţevernega fatalizma, se operna različica z Don Joséjem sooči z mirnostjo in je zato
35

Celo pri prepiru v tovarni ni povsem jasno ali je bila storilka Carmen.
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po mnenju mnogih interpretov moralna zmagovalka. Toda s postavko, kot jo je na
primer podala Catherine Clément, da je Carmen "temačna in revolucionarna
razglaševalka ţensk, ki se odločijo umreti, še preden se namesto njih odloči moški,"
(Clément, 1989: 53) si ne moremo razloţiti, zakaj se je brez zadrţkov vdala v smrt in na
kakšen način je umrla.
5.3.3 Carmen kot subjekt (ne več objekt)
Če se opremo na Slavoja Ţiţka, potem gre pri Carmen za "brezpogojno sprejemanje
smrti" oziroma "prizadevanje za radikalno samouničenje" (Ţiţek, 1992: 64). Carmen je
bila objekt za moške, njena moč fascinacije je bila odvisna od vloge, ki jo je igrala v
njihovi fantaziji, bila ni nič drugega, kot njihov simptom. To da je ona vlekla niti, pravi
Ţiţek, je bila le njena iluzija. Zavedanje, da je le pasivni element, se zgodi s
prerokovanjem iz kart. Takrat ugotovi, kako ranljiva je, kako majhna je. Takrat pogleda
nase kot na objekt in se s tem subjektivizira. Subjektivizacija ni nič drugega, kot
doţivljanje sebe kot objekt, ali drugače: kot soočenje "s skrajno ničnostjo naših
narcisističnih pretenzij" (prav tam). "Femme fatale se zlomi, izgubi moč manipulacije in
postane ţrtev svoje lastne igre." (Prav tam: 65) Toda kaj pomeni femme fatale? Obstaja
prevladujoče mišljenje, da femme fatale predstavlja smrtno groţnjo moškemu. Njeno
brezmejno uţivanje prevzame moškega in ga zasuţnji. Femme fatale po Ţiţku ni objekt
fascinacije, temveč to, kar je pod masko: dimenzija čistega subjekta, ki v celoti
prevzema smrt. Ţenska torej ni groţnja moškemu, v kolikor uteleša patološko uţivanje
ali vstopa v okvir določene fantazije, temveč, ko predstavlja primer čistega
nepatološkega subjekta. (Prav tam: 66)
5.3.4 Carmenino končno spoznanje in podreditev
Ko je Carmen zrla v karte, je zrla v ogledalo. Karte namreč odsevajo njeno
samopodobo, temelječo na razseţnosti njene drugačnosti: kdo je, kje je in kam spada.
Carmen je zaradi svoje identitete usodna sama sebi. To njeno tragično drugačnost je
Bizet ponazoril z glasbo, ko je motiv usode prilepil na njeno Habanero. Usodna niso
njena dejanja niti osebnostne lastnost, ampak glasba, ki jo spremlja na vsakem koraku in
ta glasba je eksotična. Z realističnimi liki je Bizet razkril grenkobo realnega 19. stoletja,
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ki ljudi diskriminira po merilu dejavnikov, kot so rasa, etnična pripadnost in spol. Ne
glede na to, ali je hotela umreti ali ne, pa ne moremo mimo dejstva, da jo je navsezadnje
ubil Don José. Ni se utopila, obesila, zabodla, niti ni skočila v prepad. Opera nikoli ne
nakaţe na kakršno koli samomorilsko nagnjenost. Sklenimo zgornja tri teoretiziranja:
njena glasba prikazuje eksotično identiteto, in ta identiteta je realna (realnejša od le-te v
noveli), torej obstaja v nekem/tistem času in prostoru. Karte ji le povedo vse to. Ko
pride do spoznanja, da njena ţivljenjska filozofija in prizadevanja na primer po svobodi
niso del te realnosti, se sprijazni z usodo: podredi se obstoječemu patriarhalnemu redu
in pusti moškemu, da naredi zadnjo potezo. Don José sprva omahuje, ko pa spozna, da
se je simptom njegove fantazije spremenil v pravi resnični subjekt, ki smrt doţivlja
onkraj fizičnega uničenja ("In tudi, če takoj umrem, / sliši naj me svet, da le zanj
umrem!"), vendarle zamahne. Tu se torej kaţe vsa grotesknost opere: Bizet, ki jo je
portretiral skozi najlepše arije, jo pokazal v vsej človeški razseţnosti, je Carmen na
koncu ubil veliko bolj brutalno, kakor jo je ubil Mérimée.
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ZAKLJUČEK

Naj ob koncu navedem še nekaj dejstev in ugotovitev, povezanih s tematiko
raziskovanja ţensk in spola. Zadrţku Judith Stacey (gl. str. 24) o prepletanju študija
ţensk in spola z raziskovanjem problematike drugih druţbenih kategorij, ki da
zamegljuje njegov prvotni namen, je potrebno dodati še en pomislek. Pazljivi moramo
biti namreč tudi na to, da študiji ţensk ali spola ne zdrsnejo v kategorijo, primerljivo
študijem manjšinskih skupin. Kot pravi Joan Kelly-Gadol (1976: 814), ţenske nikoli
niso bile manjšina, temveč prej večina. Temu primerno je torej potrebno razviti občutek
za dojemanje preteklosti in sedanjosti in predstavljati oba spola (z njunimi
raznovrstnimi identitetami) v enaki meri. Glede na današnji poloţaj lahko sklenemo, da
razvojna pot prizadevanj vključitve ţensk v zgodovino v resnici še ni dosegla svojega
končnega cilja.
Za slovenski prostor je mogoče ugotoviti, da feministična muzikologija ter feministična
glasbena kritika ne dosegata statusa, kot ga imata v tujini, a so temelji, na katerih bi
lahko vzniknili, dobro pripravljeni. Začetki raziskovalnega, publicističnega in
pedagoškega dela v okviru ţenskih študij segajo pri nas z objavami Angele Vode, Elvire
Dolinar, Marice Bartol, Ivanke Anţič, Roka Drofenika ter Lojzke in Cirile Štebi ţe v
konec 19. in začetek 20. stoletja. Revije z "ţenskimi" tematskimi številkami, zborniki,
knjige ter prevodi sodobne feministične literature z uvodnimi študijami slovenskih
avtoric pa so začele izhajati konec 70. let in v 80. letih prejšnjega stoletja. Sredi 80. let
so bili ustanovljeni prvi ţenski klubi ter prve ţenske sekcije pri strokovnih društvih,
takrat pa so ţenske študije tudi začele, po strategiji tihotapljenja, prodirati v
raziskovalne in študijske programe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Prva
javna debata o tej tematiki se je leta 1991 odvijala na mednarodnem kolokviju, ki sta ga
organizirali Eva D. Bahovec in Milica Antić Gaber, gostji pa sta bili Denise Riley in
Lynne Segal. Štiri leta kasneje ţe beleţimo prvo specializirano revijo za ţenske študije
in feministično teorijo Delta, ki je izhajala do leta 2007. Sprva v obliki odprtih
predavanj, nato izbirnih predmetov in končno kot del obveznega predmetnika so se
ţenske študije in študije spola umestile v uradni kurikul univerzitetnega programa. Toda
šele študijsko leto 1997–1998 je z uvedbo interdisciplinarnega magistrskega študijskega
programa
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teorija
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institucionalizirani študij na tem področju. Leta 2009 je sledil prvi doktorski študij,
poimenovan Študiji spola, ki ga v okviru doktorskega študijskega programa
Humanistika in druţboslovje izvajata Filozofska fakulteta in Fakulteta za druţbene
vede. Poleg omenjenih fakultet ponuja podiplomski študij spola tudi Institutum
Studiorum Humanitatis, raziskovalno delo pa Mirovni Inštitut v Ljubljani. Vprašanja
spola in spolnih razmerij se vedno bolj prepletajo s področji arheologije, likovne
umetnosti, filma, literarnih ved ipd. (Antić, 2009: 349; 2012: 349–351; Rener, 1996:
58–67)
Vse kaţe na to, da se tudi znotraj muzikoloških iskanj novih spoznanj počasi prebuja
kritična zavest:36 leta 2013 je k temu prispevala Vesna Istenič z diplomskim delom
Moški in ženski pogledi v glasbi (Oddelka za muzikologijo in Oddelka za sociologijo
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani); na tretjem programu Radia Slovenija
(programu ARS) ţe nekaj let predvajajo oddajo Ženske v svetu glasbe, kjer predstavljajo
slovenske in tuje skladateljice ter izvajalke; Društvo za promocijo ţensk v kulturi letos
ţe dvajsetič pripravlja mednarodni festival sodobnih umetnosti – Mesto žensk; beseda
mladih slovenskih skladateljic je bila slišana na dveh okroglih mizah, ki sta ju v marcu
in v maju letošnjega leta pripravila Slovensko muzikološko društvo v sodelovanju s
Slowindom in Društvo slovenskih skladateljev v sodelovanju z Zvezo Glasbene mladine
Slovenije, Slovenskim muzikološkim društvom in SIGIC-em; nekaj pozornosti o spolu
v glasbi je bilo namenjene v okviru lanskoletnega Historičnega seminarja ZRC SAZU;
tematika vključevanja glasbenic v javni prostor se pojavlja tudi v delih slovenskih
muzikologov, na primer Dragotina Cvetka in Primoţa Kureta, leta 2007 pa je izšel
zbornik Pozabljena polovica: portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem (ur.
Alenka Šelih et al.), ki predstavlja obogatitev pregleda delovanja ţensk na različnih
področjih, med drugim tudi na glasbenem. Za širši pogled je seveda potrebna
36

Tematika ţensk in spola je bila do zdaj v slovenskem prostoru večkrat raziskovana v popularni glasbi
kot pa v klasični. Prva diplomska dela so, glede na digitalne podatke slovenskega knjiţničnega
informacijskega sistema COBISS, nastala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, na Oddelku za sociologijo:
Kastelic, Uršula: Mesto ženske v mehiški glasbi v času pred mehiško neodvisnostjo (1996); Vrečar,
Boštjan: Popularna godba in spol (1999). Na začetku 21. stoletja podobna vprašanja najdejo svoje mesto
v dipl. delih na ljubljanski Fakulteti za druţbene vede: Hrestak, Anita: Hip hop kultura in socialni rituali
(2004); Standeker, Špela: Alternativna glasba in konstrukcija ženskih identitet (2005); Mrak, Marjeta:
Percepcija spolne neenakosti v popularni glasbi (2007); Simončič, Jasna: Ženske v rock glasbi v Sloveniji
(2010); ter na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem: Viler, Teja: Pomen žensk v
glasbi: primer študije Riot Grrrls (2011); Baša, Monika: Ženskosti v videospotih (2012). O tematiki, ki jo
pričujoče dipl. delo le oplazi, se je leta 2010 na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru razpisala Maja
Majcen (Spol in izbira instrumenta).
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poglobljena analiza, ki bi prinesla sveţ veter na dojemanje sveta glasbe pri nas. Z
upanjem, da nas do takrat ne loči več dolgo, naj to diplomsko delo ne predstavlja
zaključene enote, temveč naj sluţi odpiranju nadaljnjih vprašanj.
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POVZETEK / SUMMARY

Diplomsko delo sestoji iz dveh večjih razdelkov. V prvem delu je predstavljen pregled
razvoja zbiranja dokumentarnega gradiva o ţenskah, ki so se ukvarjale z glasbo. To je
muzikologiji prispevalo velik del kulturno-glasbenega bogastva ter spoznanje, da je bila
aktivnost ţensk v glasbi pomembna in stalna, vendar zaradi različnih razlogov
potopljena in skrita očem. Znotraj discipline so se vprašanja spola nadalje razvijala in se
oblikovala v kategorijo Spol in glasba. Feministična glasbena kritika proučuje
konstrukte spola v vsej glasbi tako, da prepoznava številne načine, po katerih so
druţbene konstrukcije spola organizirale glasbene prakse in s tem razkriva ideologijo,
kako glasba artikulira prioritete in vrednote različnih skupnosti. V tem smislu delo
preide na drugi del – nadaljuje se namreč z analizo ţenskega lika v operi Carmen.
Preučevanje se ne opira le na konstrukte spola, na problematiziranje konceptov
ţenskosti in moškosti v operi, temveč tudi na druge umetne tvorbe, kot so eksotičnost,
Drugost, drugačnost, fatalnost ipd. ter na medsebojne odnose Carmen–Don José,
Carmen–Micaëla, Carmen–Escamillo. Umor lika Carmen tako z Bizetom dobi drugačen
pomen, kakor mu ga je pripisal avtor istoimenskega literarnega dela.
Ključne besede: ţenske, glasba, spol, muzikologija, feminizem, Carmen
The thesis consists of two major sections. The first one represents a development path
of the collection of documents on women who were engaged in music. This contributes
to musicology a large part of cultural-musical richness and a recognition that the
participation of women in music is important and permanent, but for various reasons
submerged and hidden from the eyes. Gender issues further evolved and established a
category of Gender and music within the discipline. Feminist music criticism examines
the constructs of gender in music by identifying a number of ways according to which
the social construction of gender organizes musical practice and thereby revealing
ideology of how music articulates the priorities and values of different communities. In
this respect, the work enters a second part – it continues with analysis of female
character in the opera Carmen. But the study does not rely only on constructs of gender,
on questioning the concepts of femininity and masculinity in the opera, but also on other
artificial arrangements, such as exotic, Otherness, diversity, fatality, etc. and on mutual
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relations Carmen–Don José, Carmen–Micaëla, Carmen–Escamillo. The murder of
Carmen therefore obtains a different meaning by Bizet as ascribed to it by the author of
the eponymous literary work.
Keywords: women, music, gender, musicology, feminism, Carmen
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