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I. Úvod
Předmětem této dizertační práce je kritická sonda do dvou různých
uměleckých kontextů, benátského hudebního a vídeňského dvorského a
lidového divadla na počátku 18. století. Studie posledních dvaceti let
dokazují, že obor benátské libretistiky skýtá stále ještě neprobádané
úseky a přináší nové poznatky o jejím vlivu na divadlo a operu zaalpských
zemí.1
Téma hudebně-divadelních slavností na císařském dvoře ve Vídni a
žánrová propojenost uměleckých produkcí napříč společenskými vrstvami
v období vrcholného baroka je v posledních letech rovněž středem zájmu.
Nové badatelské počiny, zejména po sametové revoluci v roce 1989,
doplnily mnoho mezer v mezioborových souvislostech a zpřístupnily dosud
neznámé prameny týkající se českých zemí v centru středoevropského
kulturního prostoru.2
Dramaturgický vývoj divadla a jeho stav v obou teritoriích se pokouší
zmapovat první hlavní kapitola této práce, která usiluje přes svůj
kompilační charakter o vymezení zkoumané látky a hledání vzájemných
podobností,

odlišností

a

souvislostí.

Druhá

kapitola

je

věnována

znovuobjevené osobnosti Heinricha Rademina (1674-1731) a jeho přínosu
pro dramaturgii kočovného i dvorského divadla v němčině v habsburské
monarchii. Nedávné studie odhalily jeho autorství vídeňských německých
hauptakcí, burlesek a parodií, které v souvislosti s jeho životopisnými

1

Viz např. Gier, Albert: Das Libretto – Theorie und Geschichte, Darmstadt 1998;
Niubó, Marc: „Libreto v proměnách staletí 2: Pietro Metastasio“, Harmonie 2/2005,
Nakladatelství Muzikus, Praha; M. T. Muraro (ed.): L’Opera italiana a Vienna prima di
Metastasio. Firenze 1990; Gronda, Giovanna (ed.): La carriera di un librettista. Pietro
Pariati da Reggio di Lombardia, Reggio Emilia 1990.

2

ARTIOLI, Umberto; GRAZIOLI, Cristina (ed.). I Gonzaga e l’Impero : itinerari dello
spettacolo : con una selezione di materiali dell’Archivio informatico Herla (1560- 1630).
Firenze, 2005; Scherl, Adolf: Berufstheater in Prag 1680-1739, Wien 1999; Schindler,
Otto G.: „Sonst ist es lustig alhie. Italienisches Theater am Habsburgerhof zwischen
Weißem Berg und Sacco di Mantova“. In: Weigl, Andreas (Hg.): Wien im
Dreißigjährigen Krieg. Separatum, Böhlau, Wien-Köln-Weimar 2001; Schindler, Otto
G.: „Mio compadre Imperatore. Comici dell’arte an den Höfen der Habsburger“. In:
Maske und Kothurn, Jg. 38, Heft 2-4, Böhlau, Wien 1997; Schindler, Otto G.:
„Englischer Pickelhering – gen Prag jubilierend. Englische Komödianten als Wegbereiter
des deutschen Theaters in Prag.“ Deutschsprachiges Theater in Prag, Divadelní ústav,
Praha 2001; Jakubcová, Alena (ed.) a kol.: Starší divadlo v českých zemích do konce
18. století, Divadelní ústav a Academia, Praha 2007.

3

údaji dokládají jeho zásadní vliv na vývoj divadla počátku 18. století.
Cílem této části práce je shrnout všechny dosud známé informace o
Rademinovi, na základě jeho děl definovat žánrový charakter dobového
repertoáru a pokusit se o dohledání dosud neznámých předloh.
Poslední, třetí kapitola je věnována práci s konkrétním textovým
materiálem, jeho porovnávání a prokázání předběžných domněnek.
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II.

Theatrum a jeho formy

1.

Benátská libretistika

1.1. Operní libretistika v Itálii3
Zrod opery koncem 16. století je spjat s florentskou skupinou umělců,
vědců a intelektuálů sdružených kolem hraběte Bardiho zvanou Camerata
fiorentina. První opery byly spíše experimenty s cílem obnovit umění
starých Řeků, kteří údajně jako první spojovali slovo s hudbou. Nové
trendy vzbuzovaly protesty konzervativní strany, a proto opera od
samého počátku čelila kritickým soudům a vyvolávala nekonečné debaty
na téma možnosti takového spojení, platnosti a uznání tohoto uměleckého
žánru a nepřímo si tedy zajistila reklamu a popularitu.
Náměty prvních oper vycházely z tehdy oblíbeného literárního žánru –
pastorály. Taková témata umožňovala předvést vytříbenost stylu a jazyka
autora textů, rozvíjet obrazotvornost a fantazii. Postupně se stávalo
klíčovým milostné téma a pravidlem byl šťastný konec. Opery byly psány
ke slavnostním příležitostem panovníků nebo jiných významných (a
bohatých) osob a charakterizuje je vznešený styl.
„Jako celek je italská opera 17. století mnohem různorodější, zajímavější,
bizarnější ale i „realističtější“, než se má obecně zato. Původní pastorály se brzy
staly spíše okrajovým žánrem a operní scény ovládly příběhy romaneskní,
heroické - mytické i historické (antické i středověké) a nechyběly ani opery
duchovní. Nutnou součástí byly zázraky a kouzla stejně jako komický element.
Vznikaly dokonce i čistě komické opery, a to nejrůznějšího typu: příležitostné
satiry, skutečné zápletkové komedie, či jen krátké "předscény". Velká pompa,
ostré střídání afektů, vznešení hrdinové - to vše je pouze část barokní opery.
Právě tyto prvky však přetrvaly a v nové podobě se staly jedním z typických rysů
již klasicistně orientované italské opery seria (doslova "vážné opery"). První díla
tohoto nového typu vznikala již koncem 17. století v prostředí literární akademie
nazvané Arkádie a jejím prvním "klasikem" se stal libretista a učenec Apostolo
Zeno. K dokonalosti tento žánr přivedl Pietro Metastasio - muž, jehož jméno se

3

Fehr, Max: Apostolo Zeno und seine Reform des Operntextes. Ein Beitrag zur
Geschichte des Librettos, Zürich 1912.
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stalo symbolem celé jedné operní epochy a jehož dílo inspirovalo skladatele
dobrých sto let.“4

Zatímco počátky opery v Itálii patřily soukromým představením, bylo
uvedení Andromedy v roce 1637 v benátském divadle S. Cassiano
zlomovým bodem v historii. Poprvé byla opera zpřístupněna každému,
kdo zaplatil vstupenku, ne pouze bohaté aristokracii nebo dvořanům. Po
vzoru Benátek byla zakládána divadla i operní domy v dalších a menších
městech po celé Itálii.
Období vymezené smrtí Torquata Tassa a nástupem Carla
Goldoniho hodnotí literární věda spíše jako úpadkové. Stěžuje si na
nečistotu stylu a odklon od vysoké literatury. Zapomíná však, že se jedná
o rozkvět libretistiky, jdoucí ruku v ruce s rozmachem opery. Mnozí
oslavovaní literáti a dramatici byli rovněž úspěšnými libretisty (G.
Chiabrera, F. Testi, G. Gigli, P. J. Martelli, Crescimbeni, S. Maffei).5 Poezie
stojí ve znamení concettismu, marinismu a Arkádie a důraz kladený na
formu vysoce převyšuje obsah. Básně plné komplikovaných metafor,
formálně vyumělkované a zejména zvukomalebné, přímo vybízí ke
zhudebnění. V žádném případě však nelze tvrdit, že tvorba básníků
libretistů dosahuje pouze nízké kvality, např. velmi plodný libretista G. A.
Cicognini dosahuje v některých verších milostné poezie umění T. Tassa.
Bylo však nutno vyčkat příchodu A. Zena, P. Pariatiho nebo P. Metastasia,
aby slovo nebylo vnímáno pouze jako služka noty, ale aby jí bylo
postaveno na roveň. Pravdou je, že kvalitu operních textů bránila
Florencie, naopak Benátky dávaly přednost hudební složce opery. Libreta
představují samostatný literární žánr s vlastní dramatickou formou a
vlastnostmi, které je vydělují ze skupiny komedií a tragédií. V první řadě
šlo o formu, neměla sdělovat nic nového. Charakteristické je prolínání
dramatických a lyrických prvků, neustálé střídání typů veršů, verše
napsané pro 2-4 postavy nebo celé sbory, naivní opakování slabik a další.
Mnohé tyto vlastnosti vycházejí z požadavků hudby kladených na text.

4

Niubó, Marc: „Libreto v proměnách staletí 2: Pietro Metastasio“, Harmonie 2/2005,
Nakladatelství Muzikus, Praha.
5

Fehr, M., 1912, s. 8.
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Nebylo výjimkou, že komponisté do libret zasahovali a měnili je podle
potřeby hudby.
Dobová literární kritika pohlížela na hudební drama skrz prsty. Kámen
úrazu byl v tom, že nerozlišovala drama od libretistiky, k čemuž došlo až
kolem roku 1750. Klasicky vzdělaní literáti se neobešli bez Aristotela a
jeho pravidel a libreta považovali za umělecký pahýl. Navzdory nelehké
pozici však libretistika přesto na všech frontách expandovala. L. Muratori
kritizuje hudební drama pro svou zženštilost, odlišný tvar od tragédie
označuje za chyby a neschopnost básníků kvalitní tragédii vůbec napsat.
Je přesvědčen o tom, že finální katarze těchto zpívaných polotragédií
nebude nikdy v divákovi probuzena. Na závěr svých soudů tvrdí, že „i
moderni Drammi, considerati in genere di Poesia rappresentativa, e di
Tragedia, sono un mostro, e un’unione di mille inverisimili”.6 Podobný
názor zastává také literární kritik a dramatik G. V. Gravina, jehož
klasicistická estetika přikazuje věrně napodobovat skutečnost a mravně
vychovávat. Méně radikální a méně věrný konzervativním názorům
ostatních literátů je P. J. Martello, jenž rozlišuje mezi antickou a moderní
tragédií a zasazuje se, ač ne příliš okatě ve strachu z kritiky kolegů, o
uznání kvality hudebního dramatu. Kritici, kteří měli pozitivní přístup k
opeře ve smyslu propojení hudby a poezie, snili o znovuoživení tragických
her antického Řecka. Ze závislosti na klasické tradici se vymaňuje G. C.
Becelli v traktátu Della Novella Poesia (1732) a obhajuje své názory
tvrzením, že nová doba přináší nové zvyklosti, mravy a pravidla, a proto
ta aristotelovská již neplatí.
Svět opery přinesl opravdu řadu nových pravidel a změn nejen
v poezii a hudbě, ale také v mentalitě a ve společenských normách
uměleckých kruhů. Ne příliš chvályhodný dobový pamflet s názvem Il
Teatro alla Moda (1720) zaznamenal pro budoucí generace Benedetto
Marcello. Patřil spíše ke kritikům nežli k obdivovatelům opery a ve svém
opakovaně vydávaném dílku pranýřoval všechny nedostatky tohoto
moderního divadla a nešvary afektovaných zpěvaček včetně jejich
úslužných a falešnou slávou ukolébaných matek.

6

Muratori, Lodovico Antonio: Della Perfetta Poesia italiana spiegata e illustrata con
varie osservazioni, Modena 1706, kniha III, kap. 4-5, s. 45.
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Zakladatel a člen Arkádie, G. M. Crescimbeni, spatřuje v opeře dědictví
komedie a tragédie. Opera oba žánry absorbovala, což dokládá i občasný
přechod tříaktového členění k pětiaktovému. Je umírněným kritikem,
který věří v příchod velkého básníka, jenž dramatu vrátí jeho vážnost a
učenost.
Poprvé se o definici opery pokouší literární historik F. S. Quadrio
v prvním svazku kompilace světové literatury s názvem Della Storia e
della Ragione d’ogni Poesia (1739):
„Adunque il Melodramma si può descrivere per una Favola suscettibile di
qualunque carattere / di pochi e vari Interlocutori tessuta / divisa comunemente
in 3 Atti / con più Scene per Atto / con Recitativi / e di Arie lavorata / in istile
moderato e venusto.“

Dále však konzervativní Quadrio pokračuje v pejorativnějším popisu
opery, čímž se řadí mezi valnou většinu literárních kritiků:
„Chi volesse giustamente descrivere, che sia il Dramma musicale, dovrebbe dire
che è un lavoro bizzarro di Poesia e di Musica, dove il Poeta ed il Musico
scambievolmente, l’uno schiavo dell’altro, si logorano il capo per far una cattiva
opera.”7

Nepochybuje však o tom, že hudba velkého umělce toto špatné dílo
může proměnit v klenot.
V polovině 18. století se reakce na operu mění. Zvláště po uvedení
Pergolesiho Služky paní v Paříži (1752) se objevuje polemika, zda by měla
být opera založena na absolutní, nebo dramatické hudbě. Toto období je
nicméně ve znamení absolutní hudby, hudby, která neilustruje slova, ale
vznáší se nad nimi. Rozhodující ovšem je, že přestal platit konzervativní
odmítavý postoj vůči tomuto hudebně-dramatickému žánru a opera
získala uznání jako umělecká forma. Příliš jednostranná kritika textové
složky v první polovině století zmizela ve prospěch nahlížení opery ve
smyslu jednotného díla (Gesamtkunstwerk).
O větší přiblížení hudby a poezie usiluje také G. Ortes, podle něhož
7

Cit. dle Fehr, M., 1912, s. 20-21.
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jsou vykonstruované árie plné koloratur na škodu celku (musica
artificiale). Je třeba zdůraznit myšlenku představení (musica espressiva),
její dramatický potenciál, a tedy pozvednout poezii.8
Naopak hudbu za služku poezie považuje F. Algarotti. Je přesvědčen o
nutnosti zasadit děj opery do starých časů nebo vzdálených krajů, aby
bylo možno uplatnit zázračné motivy (meraviglioso), které by libreto
pozvedly. Znovu se odvolává k umění starých Řeků. Podobného názoru je
i A. Planelli; opera je v podstatě tragédie rozdělená na hudební drama a
antickou tragédii. Obvyklý veselý konec pokládá za důkaz lidského
pokroku směrem k mírumilovnosti a dobrosrdečnosti, což zní mírně
dogmaticky, ne-li utopisticky.
Koncem 18. století již kritika neupírá opeře její hodnotu. K tomu
zajisté přispěly jak reformátorské počiny A. Zena, tak i básnické
mistrovství P. Metastasia. Opera je považována za samostatný umělecký
žánr s vlastními pravidly odlišnými od tragédie, komedie nebo pastorály.
Faktem je, že italská opera navzdory ostré, dlouhodobé kritice se snahou
zrušit takový žánr a navzdory několika reformátorským pokusům nejen
přežila, ale zcela dominovala divadelním formám všeho druhu po více než
sto let. Pouze reforma A. Zena, namířená proti textové složce opery a
záměrně lhostejná vůči hudebnímu prvku, slavila úspěch. Zeno bojoval za
dosažení vyššího postavení libreta, než jak tomu bylo v 17. století.

1.2

Italská opera ve Vídni na začátku 18. století9

Přítomnost italského umění a zejména hudby na císařském dvoře ve
Vídni byla patrná po celé 17. století, dokonce i během třicetileté války.
Italština byla oficiálním jazykem dvora. Habsburským panovníkům možná
chyběla rozhodnost v politických otázkách, kterou nahrazovali pořádáním
velkolepých reprezentativních slavností, ale vynikali muzikálností, hráli
obvykle na hudební nástroje, nebo dokonce komponovali. Na císařském
8

Cit. dle Fehr, M., 1912, s. 23.

9

Greisenegger, Wolfgang: The Italian Opera in Vienna in the XVIIIth century. In:
Venezia e il melodramma nel settecento. M. T. Muraro (ed.), Firenze 1978, s. 89-101.

9

dvoře vždy působila velká dvorní kapela, čítající v roce 1724 za vlády
Karla VI. až 134 muzikantů.10 Italskou operu však zavedl na císařský dvůr
ve Vídni již mnohem dříve Ferdinand III. a zejména období vlády Leopolda
I. bylo ve znamení rozkvětu barokní opery.11
Operní představení se po stržení dřevěného divadla Theater auf der
Cortina (1666-1668) konala v upraveném tanečním sále císařského
paláce. V roce 1698 byl povolán F. Galli Bibiena, aby provedl generální
renovaci sálu. Brzy po dokončení prací divadlo vyhořelo a na jeho
základech byl pro dvorní zábavu postaven nový multifunkční sál. Mimo
tento oficiální prostor vznikala a zanikala nejrůznější soukromá divadla,
v nichž hráli sami dvořané. Mnoho operních představení se konalo
v oblíbené letní rezidenci u Vídně zvané Favorita. Opera byla exkluzívně
dvorskou záležitostí, nikoliv veřejnou zábavou. Ačkoliv někteří badatelé
dokládají účast lidu na některých slavnostech (např. opera P. A. Cestiho
Pomo d’oro, uvedená 1665 při příležitosti sňatku Leopolda I. se
španělskou princeznou Markétou), nebylo rozhodně snadné zajistit si
přístup do císařské opery.12
Přístupnější

byla

divadelní

produkce

jezuitů,

uváděná

ve

třech

klášterních sálech. Vedle školních představení se zde konala představení
pro vybranou veřejnost.
Pro doplnění škály divadelních příležitostí ve Vídni nutno zmínit ještě
lidové

divadlo.

Kočovné

divadelní

společnosti

využívaly

zpočátku

improvizovaně postavené boudy nebo upravené budovy (taneční sály).
Stížnosti obyvatel a strach z požáru donutily město postavit Divadlo U
Korutanské brány (Theater am Kärntnertor), které 30. 12. 1710 oficiálně
otevřeli italští principálové Descio a Ristori. Již 1. 6. 1712 přechází divadlo
do správy německých komediantů pod vedením J. A. Stranitzkého a stává
se hlavní scénou vídeňského lidového divadla.
Protagonisty operní produkce na císařském dvoře byli v poslední
dekádě 17. století libretisté N. Minato a D. Cupeda a skladatelé A. Draghi
10

Greisenegger, W., 1978, s. 91.

11

Schenk, Eleonore: Die Anfänge des Wiener Kärntnertortheaters (1710-1748).
Dissertation, Wien 1969, s. 6.

12

Greisenegger, W., 1978, s. 92-4.
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(od r. 1658, † 1700) a G. B. Bononcini (od r. 1699). Prvním skladatelem
s titulem dvorního skladatele byl C. A. Badia, jmenovaný v roce 1696.
Událostmi sezóny byly operní produkce při příležitosti narozenin nebo
jmenin císařského páru, které podléhaly striktním pravidlům. Operní
premiéry byly nemyslitelné bez podobných speciálních příležitostí. O
scénografii se po 40 let staral italský architekt a scénograf Lodovico O.
Burnacini.
Po

smrti

Draghiho

se

vedle

italských

skladatelů

prosadil

jeho

pokračovatel J. J. Fux (dvorním skladatelem od roku 1698), opera však i
nadále zůstává v italských rukou. S nástupem Josefa I. na trůn ztrácí
slavnostní operní události svou nedostupnost a umožňují přístup širším
společenským kruhům.
Josefa I. vystřídal v roce 1711 jeho mladší bratr Karel VI., známý svou
vášní pro hudbu. Po nástupu na trůn propustil řadu personálu, mimo jiné i
F. Galli Bibienu a G. B. Bononciniho, a angažoval na pozici dvorního
skladatele například Florenťana F. B. Contiho (1713), oblíbeného pro svůj
ostrovtip. Pro ilustraci panovníkova vztahu k divadelnímu umění je
charakteristický rok 1721. Během karnevalu angažoval na čtyři dny
společnost komedie dell’arte, byla uvedena Contiho opera Alessandro in
Sidone či komedie La Giustina. Celkem se během února odehrálo
v císařském paláci dvanáct představení a za celý rok stoupl jejich počet
téměř na třicet. Operní produkce tudíž rostla a již se neomezovala na
pouhé jedno uvedení, jak tomu bylo na začátku 18. století, ale nabízela
navíc

dvě

reprízy,

včetně

veřejné

generálky.

V této

době

patřili

k úspěšným libretistům již A. Zeno a P. Pariati, od roku 1716 působil ve
Vídni skladatel A. Caldara. J. J. Fux řídil od roku 1715 dvorní kapelu a těšil
se velké vážnosti.
Vedle hlavního dvorního divadla se hrálo i v malém sále zvaném
„Piciolo teatro di Corte“. Po roce 1730 vznikaly ekonomičtější produkce
uváděné

v Malém

s neměnnou

dvorním

scénografií.

divadle,

Velké

opery

novinkou

byly

reprezentují

jednoaktovky

Demetrio

(1731,

Metastasio-Caldara) a La pazienza di Socrate con due mogli (1731,
Minato-Reutter, Caldara, Matteis), uvedená s deseti scénografickými
proměnami. Také počet představení se snížil pod dvacet a zájem dvora o
operu celkově začal upadat.

11

Vídeňská opera konce 17. a počátku 18. století je přímo závislá na
benátské

hudební

produkci.

Je

konzervativní

a

pohybuje

se

po

vyšlapaných cestičkách italské dramaturgie. Hudební vzdělání je však
předpokladem vstupu do vyšších kruhů. Kromě období vlády Josefa I.,
kdy zde působili skladatelé jako Bononcini, Badia a Ziani, nenabízí žádné
novinky. Libreta na mytologická témata a variace na vládnoucí dynastie
poskytují v podobě alegorií a parabol odkazy k habsburskému systému
vlády. Postupem času byla italská opera nahrazována francouzským
divadlem. Německé divadlo se dosud považovalo za nižší umění.
Je zajímavé pozorovat vývoj operních dramat v souvislosti se střídáním
panovníků. Zatímco Leopold I. a Josef I. patřili k nadšeným posluchačům i
provozovatelům hudby a hudební složce opery se za jejich vlády dostávalo
větší důležitosti a uznání, projevil se po nástupu Karla VI. na trůn zvýšený
zájem o text. Zprvu téměř nedramatický příběh bez větší obsahové
souvislosti postrádal formální členění na dějství, někdy i scény, a text byl
protkán poklonami a oslavnými formulkami na panovníka. Později povolal
Karel VI. do svých služeb A. Zena a s ním i potřebu racionálnějšího a
vytříbenějšího libretisty, jehož vychovaly Benátky.

1.3

Libreto
„Nicht das Sichtbare, sondern das Wahrnehmbare scheint die Substanz des

Librettos wie der Oper zu sein.“13

Libreto je termín označující textovou předlohu opery, oratoria a jiného
většího zpívaného díla v dialogové formě. Příležitostně se tak nazývají i
scénáře k baletům nebo pantomimám. Obecně je to jakýkoli dramatický
text, který lze zhudebnit.
„Kromě textu opery obsahuje také zpravidla básníkův komentář-úvod, přehled
osob a obsazení, scénických proměn apod. Libreta se tiskla nejdříve jako

13

Gier, Albert: Das Libretto – Theorie und Geschichte, Darmstadt 1998, s. 22.
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příležitostné,

památeční

tisky,

záhy

však

již

jako

pravidelný

doprovod

14

představení.“

Libreto jako žánrové označení se zrodilo v Itálii na přelomu 17. a 18.
století, plně se etablovalo však až během 19. stol. Do té doby se
používaly obecné názvy jako poesia, versi, favola aj. Když hovoříme o
opeře jako o Gesamtkunstwerku, je libreto jedním z nepostradatelných
pilířů. Úspěšní libretisté, kteří dosáhli světového věhlasu, byli srovnáváni
s dramatiky klasických tragédií (např. P. Quinault byl ve Francii až do 18.
století stavěn na roveň Racinovi, psal jedno libreto ročně pro J.-B. Lullyho
a na rozdíl od jiných svých kolegů si finančně nevedl špatně). Nazírání
opery jako antické tragédie je však problematické. Ačkoliv byla nejstarší
libreta koncipována jako pastorální tragikomedie, vztahovala se na ně
aristotelovská

pravidla,

ale

jejich

dodržování

bylo

velmi

relativní.

Libretisté do poloviny 18. století byli povoláním básníci, příp. patřilo
skládání veršů k jejich vedlejším aktivitám. Operní texty psali jen ke
konkrétním příležitostem na zakázku. Jako dvorní libretisté se sice těšili
přízně svého pána, ale až na výjimky na tom finančně nebyli zrovna
nejlépe. Dostali zaplaceno jednorázově, nebo pobírali stálý, avšak
nevysoký plat. Neexistovala autorská práva, a tudíž ani tantiémy či jiné
poplatky za používání textu. Teprve od 19. století se psaní libret etabluje
jako povolání a libretista dostává percentuální podíl za uvedení svého
textu. Libretisté byli často umělci s úzkým vztahem k divadlu – zpěváci,
herci, intendanti, hudební nebo divadelní kritici či překladatelé. Cenila se
zejména jejich schopnost přetavit cizojazyčné texty do rodného jazyka a
adaptovat je na lokální poměry. Zatímco byla v 17. a 18. století
vyžadována znalost básnických pravidel a jejich využití v libretistice, jde
ve století 19. spíše o teoretickou a praktickou znalost divadla jako
takového.
Autoři libret však musí vykazovat nejen schopnost skládat poezii,
znalost versologie a metriky, ale i pravidla a možnosti hudby, aby vzniklý
text umožňoval komponování do not. Zhudebněním libreta můžeme
rozumět jeho interpretaci. Podobně jako režisér divadelních her, který
14
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vytváří inscenaci na základě subjektivní recepce díla a následného
výkladu, nechá na sebe také hudební skladatel nejprve působit příběh
libreta a vypráví ho v podobě hudby. Mnohá libreta byla opakovaně
zhudebňována různými skladateli, kteří jednomu textu vtiskli různé
interpretace.
Existuje vůbec nějaká specifická poetika libret? Náměty a syžety libret
nebývají smyšlené, ale vychází z již existujících, většinou epických děl
(epos, román, novela, pohádka). Opera předvádí na scéně jen to, co
bezprostředně souvisí s hlavní zápletkou. O událostech, které příběhu
předcházely, nebo o dění „za scénou“ se divák dozví prostřednictví dialogu
nebo monologu očitých svědků. Jednání postav a vývoj děje postrádají
často motivaci a působí nelogicky a protichůdně. Vyřešení konfliktu
nespočívá ve vítězství rozumu nad citem, ale v překonání nerozumného
nevhodného citu, např. lásky k osobě jiné společenské kasty, ve prospěch
osobních a politických požadavků. Samotné postavy jsou nositeli zdvojené
identity s často protikladnými rysy.
Dramatická stavba libreta se liší od struktury dramatu. Plynulou
návaznost scén a lineární vývoj ve smyslu dramatu zde suplují jednotlivé
samostatné situace, které vyústí na konci opery v celek. Tyto situace jsou
do sebe uzavřené zacyklené struktury, vytvářející strnulý živý obraz
v momentě, kdy je emocionální účast diváka nejintenzivnější. V tomto
dějovém bezčasí vyjádří všechny postavy paralelně svůj postoj k dané
situaci. Opera je tedy naprosto přítomným (teď a tady) dramatem,
v němž jsou jednotlivé statické obrázky řazeny paradigmaticky vedle
sebe, aby mohlo vzniknout syntagma uceleného děje se začátkem a
koncem.15
K libretistice se dlouho nehlásila ani filologie, ani muzikologie. Tato
interdisciplinární věda v sobě integruje filologii, muzikologii a teatrologii,
ale je především předmětem literární vědy. Teprve 20. století se snaží
opomíjené

umění

rehabilitovat.

V roce

1971

vydal

P.

J.

Smith

programovou studii The Tenth Muse, v níž obohatil devět múz antické
mytologie o desátou: múzu libretistiky. Literární věda se libretistice
systematicky věnuje od 60. let 20. století. Dlouhodobý význam operních
15

Gier, A., 1998, s. 32.
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libret

tkví

v uchovávání

tradičních

divadelních

struktur

a

topoi.

Zprostředkovávají svět antické mytologie, která byla oblíbeným zdrojem
námětů, teorii afektů a patosu s cílem otřást divákovou myslí i tělem a
obecně tradici emblematického a alegorického divadla se schopností udivit
a ohromit.16
Jak již bylo naznačeno výše, je kolébkou opery, a tudíž i libretistiky
italská Florencie a umělecké seskupení Camerata Fiorentina. Prvním
pokusem o libreto byl Rinucciniho text k první opeře La Dafne (1598,
hudba

Iacopo

Peri),

založené

na

předvádění

zhudebněných

veršů

italského dramatu na jevišti (stile rappresentativo). Až teprve A. Striggio
napsal v roce 1607 libreto dle literární předlohy (A. Poliziano: Fabula
d’Orfeo, kolem 1480), v němž text rozdělil dle funkce na dva formální
typy: recitativ, který posouvá děj dopředu, a árii, v níž je vylíčena
situace, pohnutka, rozpoložení a podobné psychické pochody postav
umožňující svobodné rozvinutí hudební složky. Libretista musí počítat
s tím, že zpěv je časově náročnější a textový materiál příslušně zkrátit či
zkomprimovat. Zatímco árie barokních oper dávají prostor především
afektům, emocionálně vypjatým prostředkům, jimiž postavy reagují na
situaci, je recitativ místem zdůvodnění těchto afektů.17 Striggiův L’Orfeo,
Favola in musica (1607, hudba Claudio Monteverdi), je považován za
první

operu

s plnohodnotným

libretem.

Árie

s pevnou

veršovou

a

strofickou strukturou jsou produktem samostatného vývoje oblíbené
komorní hudby, která se vyvíjela paralelně s operou a ovlivňovala podobu
italských libret až do 19. století. Zasloužil se o to i G. Rospigliosi, budoucí
papež Clemente IX., který věnoval áriím zvýšenou pozornost a péči. Ve
svých libretech zpracovával literární díla (Ariosto, Tasso, Boccaccio),
přenesl do italských oper španělské „hry pláště a meče“ a byl jedním
z prvních, kdo zavedli komické scény do opery a kombinování vysokého a
nízkého řádu. Tímto vývojovým krokem se libreto začalo vzdalovat od
klasické žánrové poetiky. Modelovým libretem italské opery 17. století se
stala L’incoronazione di Poppea. G. F. Busenello zde rozpracoval téměř
16
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všechny typické charaktery postav a scény, včetně novinky, kterou byly
historické postavy.
Opuštění aristotelovských pravidel dalo podnět k volnějšímu rozvoji
benátské libretistiky. G. Faustini se zasloužil o zavedení dvou párů
zapletených do milostných intrik a jejich komické zrcadlení v rovině sluhů
a děj umístil do vzdálených exotických krajů. Původně dramatik a
překladatel španělských divadelních her G. A. Cicognini přenesl prvek
intrik také do mytologických příběhů, proslavil se rychlými scénickými
zvraty a afekty, rozmanitostí metra a velkým množství specifických scén,
jako např. vyvolávání duchů. N. Minato, dvorní básník císaře Leopolda I.,
zavedl

pravidelný

operní

kalendář

Habsburků

ve

Vídni.

Zatímco se libreta počátku opery vyznačovala pouze hlavním lineární
dějem, rozrostla se v 2. pol. 17. století na několik, v různých rovinách a
paralelně se rozvíjejících dějových linií. Cílem byly jednotlivé zápletky
přemostěny mezi sebou tak, aby se nakonec všechny rozpletly a propojily.
Velkého rozmachu se dočkal motiv převleku a vystupování pod jinou
identitou.
Založení Accademia dell’Arcadia v roce 1690 v Římě předznamenává
snahy o reformu libretistiky ve smyslu návratu ke klasické antice a
vyčištění opery od nevkusných literárních námětů konce století. S.
Stampiglia, A. Zeno aj. se inspirovali tragédiemi a heroickými dramaty
starého Řecka a Říma a klasickou francouzskou tragédií Corneille a
Racina. Stanovili počet scén, postav a árií a jejich umístění v recitativech.
Těžištěm děje se staly mezilidské konflikty a intriky. Vrcholem těchto
reformních snah bylo dílo Metastasiovo, které i přes pevná pravidla působí
živě a nabízí pestrou škálu dramaturgických schémat. Dalším důsledkem
reformních snah bylo striktní rozlišování vážných a komických oper.
Komická zápletka sluhů se postupně oddělovala v samostatné komické
intermezzo, které se hrálo mezi jednotlivými dějstvími opery.

Zatímco

např. Zeno vyčistil operní libreto od komických postav i scén, vyloučil
Metastasio sice komické postavy sluhů, ale komické scény zachoval.
Navzdory stylistickým pravidlům se pokusil propojit vážné s veselým,
pramenícím ze situační komiky.
Linii komické opery proslavil v 2. polovině 18. století C. Goldoni. Tzv.
operu buffa značně ovlivnila italská komedie dell’arte. Masky komedie

16

dell’arte se sice objevují už v komických madrigalech (O. Vecchi:
Anfiparnaso,

1492),

ale

novou

příležitost

dostává

tento

původně

nezpívaný divadelní žánr v komické opeře. Goldoni založil zápletku
komických libret na kontrastu společenských kast. S laskavou ironií
vytvářel karikaturu soudobé společnosti a módy. Později doplnil komické
libreto vážnými postavami (parti serie), rozšířil formy veršů a strof tak, že
nejen recitativy, ale i árie byly dějové.
Nové impulsy dostala italská libretistika 2. poloviny 18. století od
francouzské opery. Zprvu formální (hromadné scény, tableaux, v nichž se
charakter a afekty jednotlivých postav projeví vedle sebe a ne za sebou,
jednoduchý

děj),

na

konci

století

i

obsahové

(téma

svobody

a

vlastenectví).
Německo-jazyčná libretistika má kořeny v 17. století a sahá k M.
Opitzovi, který napsal dle italského Rinucciniho textu německé libreto
Dafne (hudba H. Schütz). Toto příležitostné dílko pro svatební slavnost na
zámku Hartenfels u Torgau z roku 1627 se vyznačuje kratšími verši a
rozšířenou rolí sboru. Je kvartového formátu a uvádí jméno skladatele,
libretisty, dedikační báseň a seznam postav. Prvním ryze německým
libretem je alegorické drama G. P. Harsdörffera Seelewig s hudbou S. T.
Stadena.
Významným počinem bylo založení Hamburger Oper v roce 1678. Na
rozdíl od dvorských operních scén se jednalo o veřejnou instituci ve stylu
benátských městských operních divadel. K nejproduktivnějším libretistům
Opery v Hamburku patřil Ch. H. Postel. Po jejím zrušení (1738) byla
pozornost

obrácena

především

k pozvednutí

činoherního

divadla.

Obecně lze však říci, že německá libretistika následovala italské vzory a
navzdory snahám o prosazení německého jazyka v opeře jim dávala
přednost i na scéně. Nejpregnantnějším příkladem je právě císařská
dvorní opera ve Vídni.18
V 17. a 18. století plnilo libreto funkci programu v dnešním slova
smyslu. Obsahovala kromě samotného textu také datum uvedení opery,
velikost a složení orchestru, jméno skladatele, libretisty a zpěváků,
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kapelníka, impresária, scénografa, choreografa i tanečníků. Někdy uvádí
popis uvedených tanců, zvláště v Itálii synopsi baletu, která byla tradičně
součástí opery. Díky těmto cenným informacím, obsaženým v libretech ke
každé nové inscenaci opery, máme i po čtyř stech letech částečnou
představu o okolnostech uvedení opery. Obzvláště exempláře s osobními
poznámkami nebo jmény zpěváků jsou navíc cenným pramenem při
pátrání po faktografických údajích. Porovnáním libret různých inscenací
téhož díla dále zjistíme dramaturgické úpravy textu v čase, ale i
v závislosti na hudebním skladateli. Libreta se tiskla v malém, tzv.
kvartovém formátu na levném papíře a za účelem jednorázového použití.
Běžně stálo před samotným textem libreta tzv. argomento aneb
stručné shrnutí děje, někdy i události, které ději opery předchází. Často
se autor libreta, někdy skladatel nebo ředitel divadla, obrací v úvodním
článku ke čtenářům, označeném nadpisem „ai lettori” nebo „l’autore a chi
legge”.
Tisk vídeňských libret se plně inspiroval italským vzorem. Libreto často
obsahovalo nejen text italského originálu, ale také německý „zrcadlový
překlad“.19

1.4

Apostolo Zeno (1668 – 1750)

Zeno se narodil v Benátkách v době rozkvětu opery, kdy byla na světě
již slavná díla Cavalliho nebo Cestiho. O tom, jak tuto skutečnost vnímal,
se nezachovaly žádné informace. Jisté je, že na formování budoucího
císařského poety působilo na jedné straně prostředí italské benátské
Arkádie a na straně druhé úspěšná, nezadržitelně se rozmáhající síť
nového typu divadel, tzv. teatri impresariali. První verše začal psát již ve
čtrnácti letech během studia rétoriky a filozofie. Čisté poezie se však brzy
vzdal a dosud napsané básně spálil, neboť se cítil zrozen pro drama.
Zeno nepocházel z příliš movité rodiny a jeho finanční situace byla nejspíš
jedním z důvodů, proč se rozhodl psát libreta.
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První libreto, Gli Inganni felici, bylo uvedeno během sezóny 1695-1696
v divadle St. Angiolo a hudbu k němu složil C. F. Pollaroli. Po úspěšném
debutu psal každý rok jedno i více dramat pro benátská divadla (první
velký úspěch slavil v roce 1700 operou Lucio Vero) a brzy nato se Zenova
sláva rozkřikla za hranice města i Itálie a zakázky významných dvorů se
jen hrnuly (Florencie, Mantova, Barcelona…).
Zeno pracoval ve službách města v představenstvu úřadu Lazaretto
Vecchio

(1711-1715)

a

jako

ředitel

celního

úřadu

(1716-1717).

V soukromí se věnoval vědě, vlastnil rozsáhlou knihovnu a měl velmi
ambiciózní cíle jako literární historik, které se mu však nepodařilo naplnit.
Od roku 1705 spolupracoval s P. Pariatim. Zeno ho dlouhá léta zásoboval
operními scénáři, které Pariati převáděl do veršů. Jejich vzájemná
sehranost

se

pak

stala

základem

k

úspěšnému

zhudebňování

a

následnému uvádění libret tandemu Zeno-Pariati ve Vídni. Jednalo se o
texty jako Costantino (1716), Sesostri a Venceslao (1717) nebo Astarto
(1718), představené s jinou hudbou již předtím v benátských divadlech.
Císař Leopold I. si od Zena objednal text k narozeninám už v roce
1701 (Temistocle) a císař Karel VI. se zájmem četl Zenem od roku 1710
vydávaný časopis Giornale de’Letterati d’Italia.
Bylo jen otázkou času, kdy nechal císař učence Zena povolat do Vídně,
aby nahradil S. Stampigliu ve funkci dvorního básníka („Poeta e istorico di
S. M. Cesarea“). Zeno o tuto pozici projevil zájem již v roce 1698 při
setkání s tehdejším dvorním poetou Bernardonim v Itálii, ale jeho přání se
stalo realitou až o dvacet let později na podzim roku 1718. Od vídeňského
pobytu si sliboval hlavně zlepšení finanční situace. Při nástupu do služby
požádal o splnění jediné podmínky: aby nemusel skládat příležitostnou
poezii a komedie. První by bylo ztrátou času a na druhé se necítil
dostatečně talentovaný. S městem a jeho obyvateli se však nikdy nesžil.
Ve svých dopisech20 nikdy nemluvil o německých přátelích, stěžoval si na
nedostatek dobrých italských knih ve Vídni, nelíbil se mu jazyk a
nechutnalo mu víno. Jakoby snad úraz na cestě z Benátek do Vídně, při
němž si Zeno zlomil nohu a dlouhodobě se musel léčit, prorokoval, že se

20
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v císařském městě nikdy nebude cítit dobře, ale spolu s benátskými kupci
spíše jako věčný cizinec.
Zeno se ve Vídni těšil dobrému zdraví, ale nebyl v té době již
nejmladší a psaní oper a oratorií mu působilo velkou námahu. Císař Karel
VI. byl s výsledky Zenova snažení spokojen a umožnil mu strávit zimní
dovolenou doma v Benátkách (1722-1723). Tzv. korunovační operu
Costanza e Fortezza, určenou původně k oslavám 32. narozenin císařovny
Alžběty Kristýny a uvedenou na Pražském hradě 28. 8. 1723, musel tudíž
napsat jeho kolega P. Pariati sám.
Na dvorního poetu a historiografa byly kladeny stále vyšší nároky,
zvláště v letech 1724-1726 dostal tolik zakázek, že se sotva mohl věnovat
své velké vášni – numismatice. Jen v roce 1724 napsal např. oratorium
David a opery Euristeo, Andromaca a Gianguir.
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Nejnáročnější byla volba

témat. Zeno rád zpracovával historické náměty, neustále se informoval,
co se hraje na italských jevištích, nechával si posílat nové dramatické
texty z Benátek (od bratra), Florencie, Pratolina (A. F. Marmi) i z Francie
(A. Magliabecchi, již od r. 1704). To dokládá, že i slavný a uznávaný
básník, jakým byl Zeno, neustále recykloval již existující zápletky, příběhy
a motivy. Pokud se však jednalo o známého nebo významného autora,
zdroj vždy uvedl. V předmluvě k soubornému vydání Zenova díla z roku
174422 píše G. Gozzi o situování děje Zenových libret do antického Řecka
a Říma. To neplatí zcela jednoznačně, protože některé Zenovy opery se
odehrávají v Polsku (Venceslao), v Dánsku (Ambleto, Svanvita, Amor
guerriero,

Sirita)

nebo

v Německu

(Faramondo,

Engelberta).

Typická je pro Zena volba námětů přes charakteristiku hlavních postav;
musí být tragické, vysoce postavené a musí to být osobnosti, bez ohledu
na tragičnost zápletky. Dosud hrály mocné a vážené postavy i komické
nebo nedůstojné role. Základní maximou a nejvyšším zákonem světa
Zenových hrdinů je virtù ve smyslu povinnosti vůči státu, dosud určoval
chod života Amor. Individuální potřeby stojí až na konci žebříčku hodnot.
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Porušení virtù nebo překážky, které brání naplnění této nejvyšší hodnoty,
jsou zdrojem tragických událostí.
Zenovo angažmá ve Vídni skončilo záhy po jeho osmiměsíční dovolené
v Benátkách (1728-1729). Zpět do Vídně se totiž vrátil už jen proto, aby
se rozloučil a doporučil na své místo mladého, zde dosud neznámého
libretistu P. Metastasia, jenž se s germánskou společností i kulturou sžil
mnohem lépe.
Až do smrti císaře byl Zeno ještě literárně plodný, každoročně dodával
pro velikonoční půst jedno oratorium, v roce 1734 složil ještě operní
libreto Enone, určené k narozeninám císařovny, ale jakmile se dozvěděl o
smrti Karla VI., nenapsal již jediný verš. Věnoval se už jen literární historii
a kritice. Zeno zemřel 11. 11. 1750 v rodných Benátkách.
Apostolo Zeno byl klasikem, který dává přednost rozumu před citem.
Respektoval zásady tří jednot i požadavek na rozlišování vysokého a
nízkého stylu. Namísto aristotelovské katarze dával k dobru stejně účinné
morální efekty divadla, skládající se z řady příkladných lidských postojů a
jednání. Na jedné straně vyžadoval dodržování klasických norem, na
druhé straně si uvědomoval, že hudební drama okrádají o zábavný prvek.
Vlastních textů si moc nevážil a neváhal je označit jako „drammatiche
inezie“,

„fiacchissime

composizioni“

nebo

„aborti“

či

„bazzecole

drammatiche“.23
„Nonostante

l’insoddisfazione

dello

Zeno,

i

suoi

lavori

drammatici

erano

apprezzati non solo nei ‘corrotti’ teatri venali, ma presso le corti, grazie ai valori
ideologico-morali che trasparivano dietro le vicende romanzesche.”24

Franceso De Sanctis označuje Zena za architekta opery, jejímž
básníkem byl až jeho pokračovatel P. Metastasio.25 Zatímco dokázal
umělec Metastasio vdechnout život již existujícím zápletkám, vyznačoval
se učenec Zeno schopností najít originální zajímavou dramatickou látku.
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Byl zakladatelem literární akademie Accademia degli Animosi (1691),
spojené v roce 1698 s Crescimbeniho Arkádií pod jménem Emaro
Simbolio, jíž se stal víceprezidentem, členem modenské a florentské
akademie a v roce 1722 vstoupil do Accademia della Crusca. Spolu se S.
Maffeiem, A. Vallisnierim a bratrem Pierem Caterinem Zenem založil a stal
se hlavním editorem čtvrtletního časopisu Giornale dei letterati d’Italia (od
r. 1710). Napsal celkem 51 operních libret, z nichž 15 ve spolupráci
s Pietrem Pariatim, a 17 oratorií.26
Dobová kritika se sice vyjadřovala negativně o opeře jako žánru, na
Zenovo dílo byly však vyslovovány pochvalné soudy. Zčásti i proto, že se
ztotožňoval s teorií o striktním rozdělení poetického textu od scénického
provedení, hodnoceného podřadně.27 Zeno byl všeobecně populární a
mnohé jeho texty se hrály až do 19. století. Ačkoliv se od 30. let 18.
století nevyhnul srovnávání s P. Metastasiem, platil až do konce století za
úspěšného dramatika vysokých kvalit. Ale kdo vlastně bylo jeho
publikum? Zenovým patetickým libretům vládnou mocipáni, aristokraté,
princové a vládci, jejichž činy oslavuje, obdivuje a chválí. Někdy se zdá,
jakoby básnil jen pro Karla VI., o panovníkových povinnostech, radostech
a starostech. Zenův panovník je dokonalý, vztahují se na něho jiné
morální zásady než na obyčejného smrtelníka nízkého stavu. Bezmezný
obdiv a oslava panovníka ve verších se může jevit jako zaslepenost, ale
Zeno si byl vědom i negativních vlastností dvořanů bažících po bohatství a
kráse i za cenu pomluv nebo intrik, jež ve svém díle při vhodných
příležitostech častoval kousavou ironií. Plnil zkrátka svůj úkol dvorního
básníka, přičemž si vystačil s panovníkem a jeho dvorem k tomu, aby
napsal dramatický příběh založený na konfliktech o následovnictví na
trůně, lásce, zradě, vzpouře a svatbě, označovaný německými
činoherními hereckými společnosti jako Haupt- und Staatsaktionen.
Tzv. Zenova reforma opery spočívala v první řadě ve snaze přiblížit
libreto co nejvíce klasické tragédii. Projevila se především na poli morálky
protagonistů, které vedou vyšší pohnutky a morální zásady. Jedná se o
26
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určitý kompromis mezi dramatem a hudebním textem za účelem
prosazení italského divadla v rámci Evropy. Oba žánry stojí vedle sebe,
netvoří propojenou syntézu. „Drama und Musiktext bestehen darin
nebeneinander, nicht ineinander.“28 Zena k tomu vedly vlastenecké snahy
o národní obrodu a uznání hodnoty italského divadla, díky nimž se
nakonec proslavil. Nebyl muzikální a jeho soudy o kvalitě hudby
jednotlivých oper jsou sporadické. Právě jistá ignorance hudební složky
opery umožnila rozvinutí textu do té míry, že se libretista nejen stal zcela
rovnocenným

partnerem

komplikovaností

a

skladatele,

kompaktností

textu

ale

dokonce

vznik

hudební

omezoval
partitury.

Zenovy tragédie jsou obohacené v první řadě o povinné árie, které
charakterizují hudební drama, a dále, ač jen okrajově, o následujících pět
složek,

typických

v mnohem

větší

míře

pro

předzenovské

období:

zázračné či kouzelné prvky (il meraviglioso), idylické motivy pastorální
poezie, erotický prvek, komický prvek a šťastný konec. Ve skutečnosti se
Zenova reforma projevuje v boji proti jediné z tehdy běžných složek opery
– usiloval o vymýcení komických postav, které v kombinaci s vážnými
charakterizovaly italskou operu 17. století.29
Mytologie, charakteristická pro hudební drama 17. století, je u Zena
zastoupena jen v serenádě Psiche, v ostatních případech v podobě odkazů
k různým

božstvům.

Podobně

je

tomu

s alegorií,

uplatněnou

v

jediném oratoriu (Gerusalemme convertita), považovaném za nepříliš
povedené dílo. Slavnostní momenty dramatu, jako vystupování na trůn
nebo korunovace, zdůrazňoval vždy fanfárami trubek a zvuky činelů a
efektně využíval masové scény, zejména příchody davu na scénu (např.
vylodění, královský průvod atd.), které umožňovaly využití sboru.
Zmiňované pastorální motivy neovlivňovaly Zena tematicky při volbě
látky, ale pronikaly do textu jako nálada, útěk od povinností virtù do
poklidného světa pastýřů a nymf. Lze v nich rozeznat dědictví barokní
tragikomedie a Arkádie.
Pokud jde o erotické či milostné motivy, které tvořily základní dějovou
zápletku oper 17. století, neboť spouštěly emoce a dávaly tudíž prostor
28
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hudebnímu ztvárnění, jsou u Zena rovněž omezeny. Zcela vystříhat se
jich však nemůže ani racionální klasik. Sám uznává, že obohacují a
emocemi

naplňují

dramatický

příběh

a

představují

nejpohodlnější

prostředek k dosažení nekonečných a komplikovaných peripetií. Milostné
scény nejsou u Zena obrazem citlivého tvořivého ducha, ale podobně jako
pastýřské motivy vycházejí z předchůdců a neliší se jedna od druhé.
Komické prvky a postavy se vyskytují v Zenových dramatech pouze
zpočátku, nejpozději do odchodu do Vídně. Jejich minimální počet
pramení v první řadě ze Zenovy tendence respektovat klasické drama, jak
již bylo uvedeno výše, v druhé řadě, jak sám přiznává, nemá dostatečné
vlohy pro komické situace, a proto si v případě nutnosti bere na pomoc P.
Pariatiho. Proto je dost absurdní, že později představitelé nového
komického žánru opera buffa charakterizovali právě Zenovy texty za
nejlepší a nejvhodnější ke zhudebnění.
Pevně se Zeno drží pravidla šťastného vyústění děje. I když je příběh
protkán řadou tragických událostí, nastupuje v závěru happyend. Tím se
Zeno neliší od libretistů 17. století vůbec. Zato v průběhu děje zůstává
chladným, tragické peripetie ho nijak nedojímají a jedním z dramatických
postupů Zenových textů je i tzv. sospensione, kdy konflikt protahuje, co
to jde, a rozuzlení nechává na poslední chvíli. Takové napětí evokuje
v publiku

tragický

účinek.

Nakonec

vždy

triumfuje

virtù.

Zenova hudební dramata se dále vyznačují propracovanějším vykreslením
charakterů a situací, aby byl text svébytný i bez hudební složky.
Zeno byl básníkem formy, na níž velmi lpěl. Místo dosavadních tří
dějství začal na začátku 18. století prosazovat libreto o pěti dějstvích.
Tato tendence se nicméně projevuje zejména během vídeňského období,
kde napsal sedm oper o pěti dějstvích, zatímco v Benátkách jen tři.30 Od
svých předchůdců se dále lišil absencí prologu, jenž zařadil pouze
v jednom díle (Anfitrione, 1707). V libretech věnovaných císařskému
páru, obvykle k narozeninám nebo jmeninám, připojoval za samotný text
oslavné verše zvané licenza. V otázce chóru (sboru) pokračuje Zeno

30
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v tradici jeho hudebního využití, ne ve smyslu tragédie. Sbor je k dispozici
hudbě a nijak nezasahuje do vývoje děje.
Rozdělení hudebního textu na recitativy a árie Zenova reforma nijak
nezrušila. Větší jazykovou péči věnoval Zeno recitativům, které jsou
těžištěm dramatického vývoje příběhu. Zde také nejvíce opisoval od
velkých mistrů tragédie (v oratoriích se inspiroval metaforickými obrazy
Bible). Vlivem racionálního myšlení využíval hojně rétorické figury a
logické konstrukty (sylogismy) mající spíše negativní dopad na poetickou
hravost.
Dodržoval módní rozvržení árií na začátku, uprostřed a na konci
výstupu. Od r. 1680 stále více uplatňované finální árie, které uzavíraly
scénu, byly u Zena nejčastější, protože nerad narušoval spád děje áriemi
uprostřed, a jsou v jeho případě synonymem odchodových árií. Áriemi na
začátku scén zdůrazňoval vážnost a umocňoval slavnostní atmosféru
příchodu panovníka s průvodem. Psal je ve většině případů sólistům přímo
na tělo a podle plánovaného obsazení určoval nejprve počet a umístění
árií a teprve potom rozvíjel dramatickou zápletku. S počtem árií souvisí i
počet scén (výstupů). Na rozdíl od obvyklých třiceti scén (šest scén
v každém z pěti dějství dle trendu francouzské tragédie) mají Zenova
dramata v průměru čtyřicet pět scén. Důvodem je autorova výše popsaná
potřeba zařazovat árie až na konec scén, aby nenarušily dramatický vývoj
děje. Tato skutečnost dokazuje tezi o neprolnutí, ba dokonce rozdělení
textové a hudební složky Zenových oper. Při účasti většího počtu osob na
scéně dochází k rozkouskování dramatu následkem postupného odcházení
herců až po odzpívané árii. Nejcitlivějším místem pak bylo vyvrcholení
zápletky s rozuzlením, při němž Zeno pěvecký výstup vyloučil zcela.
Přitom by mohl právě v této fázi opery skladatel hudby nejlépe projevit
své umění.
Árie se v té době obecně dělí na dějové (arie d’azione), častější v 17.
století a více propojené s dějem, a všeobecné (mobili), lehce zaměnitelné
a pohyblivé v rámci opery přelomu století a na všeobecné téma (např.
lásky). Mezi nimi stojí tzv. srovnávací árie s kořeny v poezii Arkádie, která
obecné

téma

usouvztažňuje

s dějem.

Zenovy

árie

jsou

rytmicky

nepravidelné a postrádají melodičnost, základní vlastnost textů vhodných
ke zhudebnění. Všeobecné árie nepíše téměř vůbec a stále více prosazuje
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árie srovnávací. Formu árií určuje jejich obsah; pastorálně laděné árie
jsou melodičtější než ty, jejichž tématem jsou králové, moc, trůn nebo
virtù. Pozdější inscenace Zenových libret nahrazují většinu ne příliš
povedených původních árií poetičtějšími a znělejšími. Již za Zenova života
pracují operní režiséři s autorským textem bez větších ohledů. Všemožně
ho krátí, mění a upravují dle vlastních potřeb a požadavků publika. Pětiaž šestihodinové opery ocenil sice Karel VI., ale v Itálii tak dlouhé
inscenace vůbec nepřicházely v úvahu. Autora libret se pochopitelně nikdo
neptal, zda se změnami v textu souhlasí. V jednom dopise bratrovi
požaduje rozzlobený Zeno, aby se během jeho nepřítomnosti v Itálii
neuváděla žádná jeho díla.31

Pokud šlo o úpravy árií, dával většinou

souhlas. Zásahy do jeho recitativů byly však zřejmě tak velké, že
převažovaly nad původním textem, a proto se od nich Zeno distancoval
s obavami, že by mu poškodily pověst dobrého dramatika. Za zmínku
ještě stojí fakt, že s nástupem bel canto a emancipací árií ustupovala
vážnost textu vokální hudbě. Zatímco byli autoři libret v 17. století téměř
vždy uvedeni plným jménem na titulní straně, postupně se jejich jméno
z tištěných libret vytrácí, uvádí se jméno impresária (po roce 1720), jenž
text zakoupil, a především jméno skladatele hudby (zhruba od roku 1700)
a později i jména sólistů. Tento vývoj lze sledovat na Zenově díle a doložit
opakovaně tištěnými librety v průběhu vývoje opery na začátku 18.
století.32
Závěrem dlužno dodat, že bylo Zenovo reformní drama proto tak dobře
přijato a uznáváno, neboť umožnilo zrušením jednoty a provázanosti
textové a hudební složky neomezený rozmach sólového zpěvu bel canto.
Jak zpěv, tak i Zenem emancipovaný text se od té doby v italské opeře
rozvíjel odděleně.

33

31

Morelli, J., 1785, dopis č. 502.

32

Srov. např. libreto k opeře Griselda uvedené v letech 1701, 1720 a 1728 (1735).

33

Fehr, M., 1912, s. 103.
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1.5

Pietro Pariati (1665-1733)

V roce 1700 přijel Apostolo Zeno z Benátek do Modeny, aby se zde
zúčastnil literární soutěže. Tou dobou neutekl ještě ani rok od nuceného
odjezdu budoucího císařského básníka ve Vídni Pietra Pariatiho, který se
dal na literární dráhu až po příjezdu do Benátek. Strávil zde 14 let, aby
v roce 1714 už jako známý libretista natrvalo přesídlil do Vídně.
Pariati, sekretář modenského vévody Rinalda d’Este, se dopustil urážky
ministra na diplomatické cestě do Španělska. Trestem mu byl nejen konec
kariéry, ale i vězení a následně vyhnanství. Literární činnost skýtala
jedinou možnost uplatnění, neboť jeho právnické vzdělání a praxe ve
správě mu mimo modenské vévodství nebyly k ničemu.
V prvních letech 18. století Benátky vzkvétaly. S rostoucím úspěchem
obchodníků a podnikatelů rostl také zájem o prestiž a potažmo o kulturu
(někteří zbohatlíci byli ochotni zaplatit nehorázné sumy za získání
šlechtického titulu a bohatí podnikatelé podporovali benátská divadla
pravidelnými

příspěvky

jejich

majitelům

na

provoz).

Současně

prosakovaly nové filosofické myšlenky o rovnosti lidí bez ohledu na
společenské postavení (O. Montalbani, S. Maffei), na něž reagovala
aristokracie okázalým sbíráním obrazů nebo jiných vzácných sbírek, aby
navenek

dokazovala

své

bohatství

a

domnělou

vznešenost.

Ke

společenským událostem patřily i pravidelné návštěvy divadla, avšak
nejen

za

účelem

zhlédnutí

představení,

nýbrž

z

důvodů

posílení

společenského postavení pouhým exhibováním. Vycházely zde kulturní
zpravodaje (Pallade veneta) a „literární časopisy“ (Galleria di Minerva),
které umožňovaly spisovatelům představit se veřejnosti. Absolutní oblibě
publika se těšilo teatro musicale, tedy opera. Počátek nové stagiony býval
vždy netrpělivě očekáván a všeobecný zájem o nové kusy oceňovali
zejména libretisté, skladatelé, hudebníci a podnikatelé, kteří na žádaném
artiklu dobře vydělávali (mimo jiné i A. Zeno). Za účelem sjednocení
estetických a politických ideálů se po celé Itálii šířily myšlenky římské
Accademie degli Arcadi, kterou pod názvem Accademia degli Animosi
v Benátkách vedl A. Zeno. Vznikaly důležité mosty mezi mecenáši a
mladými schopnými literáty, jimž bylo díky finanční podpoře umožněno
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bezstarostně tvořit. Tak ani mladý Pariati dlouze neotálel a využil této
příhodné situace k tomu, aby se v Benátkách stal básníkem.
Pariatiho první a již ztracené libreto Regnero bylo vytvořeno, díky
kontaktům s rodem Viscontiů, pro milánskou scénu již na přelomu 17021703. První Pariatiho dochované dílko věnované pro „nobilissime dame di
Venezia“34 z roku 1704 byla serenáda Da la Virtude ha la Bellezza onore,
oslavující Benátky v dialogu personifikované krásy, lásky, ctnosti a cti.
V prvním desetiletí 18. století napsal Pariati ve spolupráci se Zenem pro
benátská jeviště úspěšné opery jako Antioco (1705), Ambleto (1706),
Sidonio (1706), Astarto (1708) nebo Sesostri (1710) a další. Některé
texty byly určeny pro španělské Habsburky. Opera Zenobia in Palmira
(1708) nebo komorní skladby Il più bel nome (1708), Il nome più glorioso
(1709) či L’Oracolo del fato (1709) jsou libreta napsaná pro královský
trůn v Barceloně, který sem přesídlil z Francouzi obsazeného Madridu, k
příležitosti sňatků, svátků a narozenin členů královské rodiny Karla III.,
budoucího císaře Karla VI.
Zvláštním talentem však Pariati disponoval v komediálním žánru, o
čemž svědčí série komických intermezz, v nichž si bere na paškál obvyklé
společenské a lidské chyby či špatné vlastnosti zejména afektovaných
zbohatlíků. Pro komická intermezza je charakteristická dialogová forma
muže a ženy a obsahová podobnost (např. Pimpinone, 1708). V roce 1710
se omezuje spolupráce obou libretistů z důvodu Zenovy zaneprázdněnosti
na pozici šéfa literárněvědného periodika Giornale de’ letterati d’Italia. O
dva roky později píše Pariati své první libreto pro císařský dvůr ve Vídni
na objednávku Karla VI. (oratorium Il voto crudele) a již roku 1714
odchází do služeb císaře, aby zde jako poeta cesareo nahradil P. A.
Bernardoniho a S. Stampigliu.
“L’italiano era a Vienna la lingua dell’arte e della cultura: i drammi musicali, la
commedia dell’arte, le accademie, le composizioni poetiche della famiglia
imperiale, perfino una grossa parte della corrispondenza erano scritte in questa

34

Dooley, Brendan: „Pietro Pariati a Venezia“, in: Gronda, Giovanna (ed.): La carriera
di un librettista. Pietro Pariati da Reggio di Lombardia, Reggio Emilia 1990, s. 35.
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lingua, l’unica che fosse ammessa ufficialmente oltre al tedesco e al latino ormai
in fase di ripiegamento.”35

Taková byla Vídeň již od počátku 17. století. Italové zde úspěšně
působili nejen jako umělci, ale také jako historici, knihovníci či kazatelé.
Cesta Pariatiho nebo Zena na císařský dvůr měla stejný průběh jako tomu
bylo u jejich méně slavných předchůdců, kteří se rovněž museli nejprve
prosadit doma v Itálii, většinou v Benátské republice. Veškerá produkce
uváděná na dvoře ve Vídni musela splňovat kritérium světové premiéry.
Pokud se dříve objevila na italských scénách, bylo požadováno alespoň
nové zhudebnění dvorním skladatelem.
Jakmile nastoupil Pariati počátkem roku 1714 do služby císařského
dvora, hned měl jako jediný dvorní básník ve službě plné ruce práce.
Operou pro nadcházející karneval byla přepracovaná Alba Cornelia. Dále
napsal dvě oratoria, pastorální drama k narozeninám císařovny (I satiri in
Arcadia) a příležitostné komorní skladby. V následujících letech byly
požadavky na Pariatiho podobné. Každý rok napsal jednu až dvě nové
opery (např. Ciro, Teseo in Creta, Il finto Policare, Angelica vincitrice di
Alcina atd.) obohacené o komická intermezza (Bagatella, Mamalucca e
Pattatocco,

Grilletta

e

Pimpinone),

upravil

některá

starší

libreta

(Anfitrione, Cajo Marzio Coriolano) a vytvořil texty pro nová oratoria
(např. La donna forte nella madre de’ sette Macabei). Situace se změnila
až v roce 1718, kdy do Vídně přijel A. Zeno. Přijal pozici císařského
básníka a historika pod podmínkou, že nebude muset psát komické kusy a
že mu bude kolega Pariati oporou. Přebral určité závazky na svá bedra,
avšak velkou většinu práce musel i nadále odvádět Pariati. Spolu se
Zenem napsal v roce 1721 poslední libreto, tragikomedii Alessandro in
Sidone. Zásadním rokem pro české hudební a divadelní dějiny byl rok
1723, kdy v červnu přijíždí do Prahy císařský pár, aby se zde nechal
korunovat českým králem a královnou. Pro tuto příležitost napsal Pariati
libreto k opeře Costanza e Fortezza, proslavené nejen hudbou J. J. Fuxe,

35

Seifert, Herbert: „Pietro Pariati poeta cesareo“, in: Gronda, Giovanna (ed.): La
carriera di un librettista. Pietro Pariati da Reggio di Lombardia, Reggio Emilia 1990, s.
46.
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ale i úchvatnou scénografií G. Galli Bibieny.36 Téhož dne zde byla
předvedena hudební skladba Il giorno felice, jejímž autorem byl rovněž P.
Pariati. Na zpáteční cestě z Prahy do Vídně se dvůr zastavil ve Znojmě,
kde byla k svátku císařovny uvedena Pariatiho a Caldarova serenáda La
concordia de’ pianeti. Za zmínku stojí, že všech 144 zpěváků stálo během
dvouhodinové produkce na slavnostních vozech, protože ve Znojmě
nebylo divadlo ani jiný vhodný prostor.37 Skutečnost, že byla slavnostní
serenáda uvedena ještě ve Znojmě, a ne až po návratu dvora do Vídně,
svědčí o císařově puntičkářství. Nepřicházelo v úvahu odložit oslavy ani za
cenu

jednoduššího

provedení

na

některé

z vídeňských

scén.38

Tvůrčí síly Pariatiho oslabují, poslední tragikomedii (Penelope) napsal
pro karneval roku 1724. Jeho hlavní povinnosti přebírá Zeno a také G. C.
Pasquini. Od roku 1726 až do Pariatiho smrti jsou opakovaně uváděna
jeho starší díla v reprízách, příp. s novou hudební složkou.
Ve službách císaře Karla VI. pracoval Pariati v tandemu s následujícími
hudebními skladateli: F. Conti (20 zhudebnění), J. J. Fux (14), A. Caldara
(7) a A. Lotti (3). Tematicky převažovala libreta inspirovaná mytologií nad
historickými náměty, která byla příznačná pro spolupráci se Zenem. Ve
svém

díle

využil

i

moderní

topos

kritiky

životního

stylu

dvorské

společnosti, oblíbený ve Vídni. Neomezoval se však na principy ironie, ale
využíval též prostředků parodie slavných klasiků, o čemž svědčí úspěšná
tragikomedie z roku 1719 Don Chisciotte in Sierra Morena. Pariati zemřel
na mrtvici 13. 10. 1733. V jeho domě „Zum grünen Tannenbaum“ (dnes
již nahrazen křídlem císařského paláce nazvaným Batthyanystiege, kde
sídlí

divadelní

oddělení

vídeňské

univerzity)

byl

evidován

majetek

36

Opera se konala 28. 8. 1723 na terase jízdárny Pražského hradu, kam G. Galli
Bibiena na míru vytvořil scénografii. Jen pro zajímavost: do Prahy přijel s Giuseppem
Galli Bibienou i jeho bratr Antonio. Oba bratři a s nimi i P. Pariati byli ubytováni u
kováře Michaela Lordta na Malostranském náměstí 4. In: Seifert, H., 1990, s. 62.

37

Tamtéž, s. 63.
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Poslední zajímavostí v souvislosti s Pariatiho dílem a jeho historických rekonstrukcí
s Českou republikou je novodobá premiéra pastorální skladby Ghirlanda di fiori v roce
2005. Původně gratulační opera k narozeninám císaře Karla VI. byla uvedena ve Vídni
roku 1726. Účinkovala v ní dokonce i císařova dcera a budoucí císařovna Marie Terezie.
Pastorálu nově hudebně nastudoval soubor Hofmusici pod vedením O. Macka a
zrežírovala Z. Vrbová s choreografií H. Kazárové. Diváci mohli představení zhlédnout ve
Vranově nad Dyjí nebo v rámci festivalu Miraculum v Českém Krumlově.
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v hodnotě 3.343 Florinů, který připadl Pariatiho sestře a neteři žijícím
v Reggio Emilia.39
Během posledních desítek let obrátila věda svou pozornost k Pariatimu,
který stál dosud ve stínu slavnějšího kolegy Zena, a věnovala mu nové
studie. Zejména Giovanna Gronda se zasloužila o přínosná fakta na poli
hudební i divadelní vědy vydáním sborníku, který obsahuje čtyři studie a
čtyři různé pohledy na slavného italského libretistu v jednotlivých fázích
života a z hlediska odlišných kritérií.40 Mimo jiné předkládá argumenty,
které Pariatiho definují jako jediného autora oper Anfitrione (Benátky
1707) a Costantino (Benátky 1711 a Vídeň 1716), považovaných dosud za
společné dílo Zena a Pariatiho.
Pariatiho dílo lze rozdělit na dva větší celky dle nejfrekventovanějších
žánrů: dramma per musica a tragicommedia per musica. K jeho tvorbě
patří samozřejmě i texty k jiným hudebně-dramatickým útvarům jako
oratoria, komorní skladby, divadelní slavnosti, intermezza, činohra,
serenáda a jiné hudební skladby menšího rozsahu. Ačkoliv dobový trend
v Itálii velel očistit operu od komických postav a scének (A. Zeno), šel
Pariati tak trochu proti proudu a na komické složce opery postavil svůj
úspěch. Zejména jeho tragikomedie a komická intermezza zaznamenaly
velký ohlas a Pariatiho proslavily. Tento smíšený styl vážného s komickým
byl, zdá se, ve Vídni oblíbený. Záměrným umístěním komického elementu
dosáhl stylistických, žánrových i formálních přesahů v rámci jednoho
libreta. Nedodržuje však striktně poměr nízká sociální vrstva-komika,
vyšší společenské vrstvy-vážnost, ale tyto hranice ruší, čímž se vzpírá
běžnému úzu striktně od sebe oddělovat žánry, a tím se také vymezuje
vůči

ostatním

italským

libretistům.

Tehdejší

mainstream

vnímal

tragikomedii jako žánr s dějem z vysokého prostředí urozených postav,
tragický nebo pastorální ve smyslu guariniovské tradice. Pariatiho děj,
jehož se účastní urozené a královské postavy, je však komický.
Během

benátského

pobytu

pracoval

Pariati

v letech

1705-1711

v divadle Teatro San Cassiano. V té době byla velmi populární komická
39

Tamtéž, s. 64-69.
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Gronda, Giovanna (ed.): La carriera di un librettista. Pietro Pariati da Reggio di
Lombardia, Reggio Emilia 1990. Do publikace přispěli: B. Dooley, H. Seifert, R. Strohm
a G. Gronda.
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intermezza, uváděná současně s operami mezi jednotlivými dějstvími. Od
komických scének scene buffe se odlišovala tím, že nesouvisela s dějem
opery a její postavy v ní ani nevystupovaly. Jednalo se tudíž o samostatné
výstupy (ačkoliv později docházelo k připojování intermezz k opeře přes
narážky nebo postavy). Pariatiho komické scénky byly naopak součástí
opery. Prameny o Pariatiho autorství intermezz mu připisují z benátského
období dvě (Pimpinone, podzim 1708 a Parpagnacco, karneval 1708), ale
existují hypotézy, podle nichž jich bylo až sedm ze čtrnácti. Jeho
nejslavnějším komickým textem je bezesporu zmiňované intermezzo
Pimpinone, uváděné též pod názvem Vespetta e Pimpinone nebo ve
vídeňské

variantě

jako

Grilletta

e

Pimpinone

(1717).

Intermezzo

zhudebnil benátský skladatel Tommaso Albinoni v naprostém souladu
s textem, jak dokazuje analýza R. Strohma:

„Io ritengo che anche i versi sciolti di Pariati armonizzino al massimo grado
con l’espressione musicale. Leggendoli ci si può meravigliare della prevalenza di
endecasillabi complicati e della frequenza di rime che potrebbero ostacolare il
libero flusso del linguaggio parlato. Ma, nell’esecuzione musicale del recitativo,
brevi unità frastiche sono staccate le une dalle altre da pause e da altri mezzi,
così che i quinari e i settenari si avvertono dall’inizio alla fine. Per neutralizzare
questa “tendenza analitica” della declamazione musicale, le rime terminali
servono a ricordare all’ascoltatore la scansione dei versi originali. Inoltre le rime
aggiungono qualità sonore particolarmente efficaci quando combinate con
cadenze musicali.”41

Neobvyklý rys intermezzu dodává zasazení příběhu do moderní
měšťácké a civilní roviny včetně předmětů každodenního použití (klíče od
sklepa, hrací karty). Takovéto vybočení od dobového trendu zbavuje
intermezza možnosti přiblížit se zpátky komickým scénkám a velkolepým
intermezzům typickým na dvorských divadlech, zato však předznamenává
jasný vývoj směrem k hudebně-dramatickému žánru, který reprezentuje
Serva padrona (1733).
41
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A je tu ještě jeden důvod, proč je intermezzo Pimpinone, alespoň
z hlediska této práce, významné. V roce 1708 bylo poprvé uvedeno
současně s premiérou opery Astarto, a to 26. 11. v benátském divadle
San Cassiano.
Také hudební skladatel F. Contim, s nímž Pariati spolupracoval, se
proslavil zvláštním talentem pro komické scény. Vytvořili spolu intermezza
Bagatella, Mamalucca e Pattatocco (1715, v rámci opery Ciro), Galantina
e Pampalugo (1715, opera Teseo in Creta) nebo Farfalletta, Lirone e
Terremoto pro vídeňské uvedení Astarta během karnevalu 1718. Nebylo
možné

použít

původní

benátské

intermezzo

Pimpinone,

protože

doprovázelo operu Sesostri re d’Egitto v předešlém roce (pod názvem
Grilletta e Pimpinone a s úpravami pro vídeňské publikum). Ačkoliv se
nové intermezzo výrazně liší od původního, vykazuje společné rysy
(komický trojúhelník postav) jako Pariatiho tragikomedie, a není tudíž o
jeho autorství pochyb. Je také příkladem snahy o propojení intermezza
s operou tak, že Terremoto a Farfalletta, hlavní postavy intermezza,
figurují též jako regulérní postavy v ději opery (voják Terremoto je sluhou
Clearca=Astarta).
V Galantině se Pariati neomezuje na situační komiku, ale uplatňuje i
jazykové komické prvky ve stylu komedie dell’arte nebo Stranitzkého
Hanswursta.
V poslední fázi tvorby (např. Penelope, 1724) jakoby se Pariati vracel o
krok

zpět

k fantastickým

a

velkolepým

intermezzům

a

komickým

scénkám, proti nimž se zejména v benátském období stavěl.
Zřídkakdy se o Pariatim hovoří jako o dramatikovi, který psal prozaická
dramata pro herecké společnosti kočující mezi severoitalskými městy
(např. Luigi Riccoboni). Vedle produkce pro hudební divadlo ve spolupráci
se

Zenem

představuje

tato

linie

další

Pariatiho

samostatné

pole

působnosti už od roku 1707. Kočovní komedianti se obraceli na studované
literáty a básníky, aby si obohatili repertoár.42 Důkazem toho jsou tisky
42

Luigi Riccoboni píše ve věnování libreta k opeře Artaserse vévodovi Pico della
Mirandola toto: “Il verso, tanto nella tragedia, come nella comedia, era creduto
mortale, e gli uditori qualora sentivan parlar di verso fremevano, e quantunque
amantissimi del teatro lo abbandonavano per quella recita, se mai a’ comici fosse
caduto in mente di rappresentarne qualcuna di simil sorte.” Naopak dle Goldoniho byla
špatná volba psát tragédie v próze, in: Gronda, G., 1990, s. 119-120.
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těchto dramat v próze vydávaných v den představení na způsob operních
libret (Il Cajo Marzio Coriolano, Bologna 1707, La casta Penelope, Milano
1707 a Sesostri, Benátky 1716). V Benátkách prvních dekád 18. století
nebylo nijak nezvyklé složení repertoáru hereckých společností jak
z improvizovaných komedií, tak z textově fixovaných komedií či tragédií
psaných pro operní zpracování. Vztah divadla slova a hudebního divadla
byl v benátském prostředí velmi blízký. Tato fakta, která ve své studii
vyslovila G. Gronda, mě přivádějí na významný společný rys Itala
Pariatiho a Němce Rademina:
Oba stáli na hraně mezi vysokým operním uměním a činoherním
divadlem, oba spolupracovali s kočovnými hereckými společnostmi a
obohacovali jejich repertoár o nové příběhy z bezedné studnice italských
operních libret, oba míchali vysoké a nízké žánry a vkládali komické
postavy a prvky do schémat s vážným dějem, oba se nakonec usadili ve
Vídni a aktivně zde působili. K těmto aspektům lze připočíst ještě další
stylistickou specialitu, společnou oběma dramatikům. Nejen Rademin, ale
i Pariati měl tendenci deformovat jazyk tragédie a heroického dramatu,
jejímž výsledkem bylo jakési karikaturní stylistické pasticcio s prvky
parodie (např. Cajo Marzio Coriolano, 1717). Jako účelový konstrukt by se
mohl jevit fakt, že oba propojuje drama Astarto-Atalanta, které je
předmětem této práce.
Komický prvek nebo dvojsmyslné výroky nepatří k jediným rysům,
které odlišují Pariatiho dramatické schéma od Zenova. Patří sem rovněž
využívání groteskních tónů nebo parodie a dále strukturní členění
dramatu. Pariati upřednostňuje dělení na pět dějství, z nichž každé
nepřesahuje počet deseti scén. Pomocí principů, jako např. dvojí či
falešná identita nebo různý výklad v závislosti na úhlu pohledu proplétá
osudy jednotlivých postav do sourozeneckých, milostných, politických a
jiných

vztahů,

čímž

zvyšuje

možnost

vznikajících

konfliktů.

Nedorozumění, záměny osob nebo jejich maskování patří k evergreenům
jeho libret (Clearco nic netuší o své pravé identitě a ani ostatní nevědí, že
je ve skutečnosti Astartem; Astarto). Rozdíl mezi výstavbou dramatické
zápletky u Zena a Pariatiho vypadá slovy G. Grondy takto:
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“Pariati radica nel conflitto degli affetti e delle volizioni gli ostacoli che lo Zeno
individua nella trama dei rapporti di forza o nel groviglio delle circostanze
avverse, ma mentre lo Zeno governa da stratega avveduto le azioni dei suoi eroi
e intreccia i loro destini su una scacchiera di cui non perde mai di vista la casella
d’arrivo, Pariati avviluppa a tal punto le vicende da correre spesso il rischio di non
sapere più come scioglierle, costringendosi ad impasses di vario tipo e per lo più
protraendo l’intero groviglio drammatico fino alla scena finale in cui tutti i nodi
giungono insieme al pettine.”43

Ve volbě námětů je Pariati zpočátku méně svobodný a podléhá vlivu
Zena, jehož dominantou jsou historická témata založená na téměř
konstantním konfliktu vášnivé lásky se státnickými povinnostmi, příp.
nutností respektovat rozhodnutí otce, zachovat přátelství nebo čest
rodiny. Pariati zakládá konflikt na falešném obvinění z touhy po moci nebo
po usmrcení protivníka a pronásledování neprávem osočené postavy
(např. falešně obviněný Clearco ze spiknutí proti královně Elise, jež ho
miluje; Astarto). Vypjatý moment zápletky přiživuje téma zrady a
podezírání, která jsou také častým nástrojem dramatické výstavby
Pariatiho dramat a objevují se i v jeho inscenovaných divadelních
slavnostech.

V závěru

vždy

dojde

k narovnání

falešného

konfliktu,

zproštění viny a rozuzlení zápletky. Pravý viník je odhalen a potrestán.
Pariatiho

rukopis

je

charakteristický

výstižnými

a

sémanticky

pregnantními recitativy s rytmicky se střídajícími replikami. Tato tendence
někdy vede až k rychlé dialogové výměně tak, že jeden verš odpovídá
jedné

replice.

Nejčastější

a

nejoblíbenější

je

osmislabičný

verš

s přízvukem na sedmé slabice, někdy alternovaný veršem čtyřslabičným
s přízvučnou třetí slabikou. Svoboda dramatikova projevu úměrně roste
s postupem

času

a

získanými

zkušenostmi.

Zatímco

byl

nucen

respektovat během benátského období pravidla stanovená konzervativním
a klasicisticky orientovaným Zenem a svůj talent pro komedii omezit
pouze na intermezza, dostal ve Vídni volné pole působnosti, aby se
profiloval jako autor tragikomedií (šest z osmi oper napsaných ve Vídni
jsou tragikomedie) a dal volný průchod smyslu pro komiku v podobě
literární parodie. Velkolepá komická intermezza obohatil o dimenzi
43
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absurdna

s groteskními

prvky.

Nutno

však

zdůraznit,

že

volba

autentického stylu a jazykových prostředků byla učiněná vědomě a
nevznikla náhodným připojením k dobovému úzu.

1.6

Astarto (1708)

Operu Astarto, uvedenou 26. 11. 1708 v benátském divadle Teatro
San Cassiano, napsali A. Zeno a P. Pariati společně. Zeno měl za sebou už
jako známý divadelní básník více než deset libret a jeho rukopis je
v Astartovi patrný. Nejen ve volbě historického námětu opatřeného
poměrně přesným bibliografickým odkazem k předloze, z níž čerpal, ale
také v kontrastu láska-moc, v rovnoměrném rozložení sil a hlavních
konfliktů, převaze rozumu nad citem, přítomnosti heroických ctností a
absenci komického prvku, který Pariati protlačuje do jiných děl té doby
(Ambleto,

Sidonio

nebo

Anfitrione),

aniž

by

zboural

zenovskou

dramatickou konstrukci.44
Astarto / Drama per musica / da rappresentarsi nel teatro / Tron di S.
Cassano / l’autunno dell’anno MDCCVIII. / A sua eccellenza / il signor /
Filippo / Ercolani / principe del S.R.I., marchese di Florimonte, / intimo
consigliere di stato di sua mae-/ stà cesarea e suo ambasciadore /
ordinario appresso la sere-/ nissima repubblica di / Venezia ec. / In
Venezia, MDCCVIII, / appresso Marino Rossetti, / in Merceria all’Insegna
della pace. / Con licenza de’ superiori e privilegio.45
Takto zní plný název z titulního listu benátského tisku z roku 1708.
Následuje tzv. argomento neboli obsah díla. Součástí argomenta jsou také
odkazy k textům, které autory při psaní Astarta inspirovaly. Patří sem
dílko Flavia Josepha Proti Apionovi (O starobylosti Židů) a tragédie
Astarte, roi de Tyr a Amalasonte francouzského dramatika a libretisty

44

Gronda, Giovanna: “Il mestiere del librettista“, in: Gronda, Giovanna (ed.): La
carriera di un librettista. Pietro Pariati da Reggio di Lombardia, Reggio Emilia 1990, s.
116-117.
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Gronda, G., 1990, s. 202. Analýzu Astarta jsem provedla na základě otištění libreta
v desátém svazku Poesie drammatiche di Apostolo Zeno, composte insieme con Pietro
Pariati z roku 1786 vydané G. Gozzim.
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Philippa Quinaulta (1635-1688). Flaviův spis na obhajobu židovského
národa proti antisemitskému alexandrijskému literátovi a učiteli Apionovi
však neskýtá více souvislostí s Astartem než pouhá jména tyrských králů
Abdastrata a Astarta, zmíněná v první knize. Na následující straně libreta
je seznam sedmi vystupujících postav, jejich stručná charakteristika a
vzájemné vztahy. První dějství obsahuje šestnáct scén, druhé patnáct a
třetí dějství je rozděleno na dvacet scén. Hudbu k opeře složil Tomaso
Albinoni, o scénografii se postaral Antonio Lombardo. Dochovala se nám
také jména herců: Santa Stella (Elisa), Giovanna Albertini (Astarto),
Maria-Anna Garberini (Sidonia), Domenico Cecchi (Fenicio), Francesco
Bernardi (Nino), Andrea Pacini (Agenore) a Antonio Ristorini (Geronzio).
Součástí uvedení opery bylo komické intermezzo Vespetta e Pimpinone
(nebo jen Pimpinone) o třech částech. Hudbu k němu složil rovněž T.
Albinoni a na scéně vystoupili Santa Marchesini a Giambattista Cavana.
Příběh začíná v roce 2972 podle kalendáře Seta Calvisia a odehrává se
v Týru. Tyrský král Abdastarto byl po devíti letech vlády zavražděn synem
jedné z jeho kojných, Sicheem. Sicheo ho vystřídal na trůně a despoticky
vládl jako tyran po dobu dvanácti let. Po jeho smrti se chopila vlády jeho
dcera Elisa a jediné, na čem jí záleželo, bylo udržet si moc. Vědoma si
otcova zločinu a nečestného následnictví, obávala se fámy, že ji o ni
připraví legitimní následník trůnu, Astarto, syn zavražděného Abdastarta a
oblíbenec lidu. Vynaložila veškeré úsilí, aby ho našla a zachránila své
postavení. Princ Astarto zatím žil na témže dvoře pod jménem Clearco a
v dobré přízni královny Elisy. Před lety ho zachránil Fenicio, jenž
vystupoval jako Clearcův otec a tajný nepřítel královny. Mezi Clearcem a
Elisou však vzplanula láska a ona se rozhodla, vzít si ho za muže a učinit
z něho po svém boku nového krále.
Elisa

Non più. Così risolvo. Oggi in Clearco,
Il cui braccio, il cui zelo
è publica salvezza, e mi riposo,
Abbia Tiro un regente, Elisa un sposo.46

46

Zeno, Apostolo/Pariati, Pietro: „Astarto“. In: Gozzi, Gasparo (vyd.): Poesie
drammatiche di Apostolo Zeno composte insieme a Pietro Pariati, sv. X, L.P. Couret de
Villeneuve, Orleans 1786, s. 101.
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V tomto okamžiku se rodí drama: proti plánovanému sňatku se staví
jednak Agenore, který Elisu tajně miluje, dále Sidonia, jeho sestra, tajně
zamilovaná do Clearca, Nino, Agenorův přítel a milenec Sidonie, jež ho
vydírá, a v neposlední řadě také Fenicio, Clearcův domnělý otec, který
Elisu nenávidí a nedokáže se smířit s tím, že by si Abdastartův syn vzal za
ženu dceru svého otcovraha. Agenor a Sidonie zde vystupují jako hlavní
intrikáři a záškodníci. Agenor napíše falešný dopis adresovaný Clearcovi a
podepsaný

Astartem,

v němž

předpovídá

brzký

pád

říše

tyranské

královny, a spustí sérii zápletek celého příběhu.
Agenore

Diretto
Finsi un folio a Clearco, ove di Elisa
Si decreta l’eccidio. A piè vi è scritto
Di Astarto il nome, e regio impronto il chiude.
L’avrà ben tosto la Regina; e in lei
Spenti gli affetti, accenderà lo sdegno.
Tradimento sì enorme,
Cadrà l’indegno, e forse
Non vil frutto trarrò dalla mia frode.47

Ve falešném dopise plánuje rozdělení království. Clearco má dostat
Fénicii a Astarto si ponechat Týr. Jakmile se tato zákeřná slova Elisa
dozví, začne podezírat Clearca ze spiknutí a odvrhne ho. Nepomohou mu
prosby, důkazy neviny ani vítězství v bitvě. Místo očekávaného vděku a
pochvalných slov uslyší z úst své milované jen odmítnutí. Láska je však
silnější a upřímný cit přesvědčí Elisu o Clearcově nevině.
Elisa

Basta, Clearco, basta.
L’ombre son dileguate,
Spento è il furor. Dove l’amore è forte,
L’odio è breve, o impotente;
E reo che fa piacer, sempre è innocente.

[...]

47

Tamtéž, s. 105.
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Clearco

Teco resta il mio cor.
Teco il mio viene.48

Elisa

Je-li

ovšem

podkopána

víra

v lásku,

nepomůže

už

nic.

Elisino

sebevědomí utrží další ránu prostřednictvím dalšího dopisu, tentokrát od
Clearca, v němž jí vyznává lásku. Sidonia, jež se tváří jako Clearcova
důvěrnice, královně namluví, že jsou v něm obsažená milostná slůvka
adresována jí. Elisa podvodu uvěří.
Elisa

(Che rimirò!) le note
Son di Clearco.

Sidonia

Ei scrisse.

Elisa

T’ama egli forse? E forse
Della mia fiamma in onta, e del mio soglio
Ei mi manca di fè?

Sidonia

Tel dica il foglio.49

Ke strachu ze ztráty moci se přidá ještě žárlivost, a ačkoliv Elisa
Clearca stále miluje, vyžene ho od sebe i z království. Mezitím se Clearco
dozví o plánovaném povstání proti tyrance, které chystá jeho domnělý
otec Fenicio s pomocí věrných. Clearco se tak dostane do komplikované
situace. Na jedné straně miluje Elisu a chtěl by ji varovat před hrozícím
nebezpečím, na druhé straně nechce prozradit Fenicia, svého domnělého
otce. Pravda vyjde najevo a rozzuřená Elisa nechá zajmout Clearca místo
Fenicia. Uvěří falešnému obvinění, že „Due delitti ha Clearco. Egli di Elisa
la vita insidiò; tradì l’amore.”50
Podlá Sidonia předstírá lásku k Ninovi, aby ji podpořil a současně kryl.
Daří se jí oklamat také Elisu a skrývat svůj jediný cíl: získat pro sebe
Clearca, jehož doopravdy miluje.
Královský palác je v plamenech. Fenicio je však zadržen a dozví se, že
jeho domnělý syn, Clearco, je uvězněn. Musí si vybrat. Buď královně
odevzdá svůj meč, nebo Clearco přijde o hlavu.
48
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Agenore

Sù dunque: ardito porta il ferro
Fin su gli occhi di Elisa. Ivi vedrai
Fra catene Clearco.

Fenicio

Oh Cieli! il figlio?

Agenore

Aspetta il suo destin. La legge è questa:
Vuol Elisa il tuo brando, o la sua testa.51

Elisa poručila kapitánovi své stráže, Geronziovi, aby Fenicia uvrhl do
vězení. Ten je však jeho tajným přítelem a slíbí mu pomoc. Clearco i
Fenicio jsou odsouzeni k smrti. Zachránit je může pouze jediné: pokud by
zabili Astarta, který by svou smrtí oba viníky vykoupil a královnu zbavil
věčného strachu o trůn. Fenicio je vyzván, aby Elise prozradil, kdo je
mužem, jenž usiluje o její korunu, a kde se skrývá. Fenicio však Astarta
prozradit odmítá.
Fenicio

Morirà meco ancora
Quell’arcano che cerchi:
Ma non morrà già meco
Quell’Astarto che temi. A me sol noto,
Sappi, ch’ei vive; e vive,
Sappilo, in questa Reggia. Ad ogni istante
E lo vedi, e gli parli. Or va. Su lui
Sfoga l’iniqua rabbia;
Ma in ognun de’ tuoi cari
Temi ‘l nimico tuo. Morrò contento,
Purchè meco non mora il tuo spavento.52

Fenicio s Clearcem zůstali sami ve vězení, aby si vybrali mezi životem
a smrtí. Až tady se Clearco dozví svou pravou identitu a pochopí, proč
otec nechce královně prozradit identitu Astarta.
Clearco

Amar la sua Regina è si gran colpa
Nel figlio di Fenicio?

51
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Fenicio

No: ma in quel di Abdastarto amar Elisa
è il sommo de’ misfatti, e de’ più rei.

Clearco

In... quel...

Fenicio

Sì: di Abdastarto; e tu lo sei.

Clearco

Che! Non son io tuo figlio?

Fenicio

In te onoro il mio Re.

Clearco

Non son Clearco?

Fenicio

Vive in te Astarto.

Clearco/Astarto se dozví, že ho Fenicio zachránil a vychoval. Na
oplátku od něho teď požaduje, aby vykonal pomstu za otcovraždu,
odstranil Elisu a stal se králem. To však Clearco/Astarto odmítá, protože
Elisu i přes všechna příkoří stále miluje.
Zlá Sidonia čím dál více trápí ubohého Nina a klame královnu, která
její přetvářce věří. Její faleš nezná mezí. Ubohý Nino je zavázán slibem a
musí snášet Sidoniino odmítání a útoky.
Sidonia

Abbiam due cori.
Con l’uno amiam da vero;
Con l’altro amiam da scherno.
Quel serve al genio; e questo
Serve al diletto. Ei d’amar dice, e il giura;
Ma il giuramento è vano;
Il dir non è sincero;
E giova il finto a mascherare il vero.53

[...]
Ma l’amor mio
Prenda ancor da que’ lumi il dolce addio.
Veggo, begli occhi, in voi

Forte a Nino.

(Non parlo, no de’ tuoi,)

Piano a Nino.

Di amor le faci.
(Tu accender non mi puoi. Soffrilo, e taci.)
Da voi lo strale uscì.
(Finger convien così:)

53
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Lumi vivaci.
(Per te non mi ferì. Tu non mi piaci.)54

Elisa stále miluje Clearca. Prosí ho, aby jí už konečně prozradil, kdo je
Astarto a kde se skrývá, aby ho mohla usmrtit, uchovat pro sebe trůn a
odpustit Clearcovi. Clearco šalamounsky slíbí prozradit Astarta, ale pouze
pod podmínkou, že mu Elisa odpustí (Astartovi) a bude ho milovat.
Taková odpověď je již příliš na nervózní královnu, která se bojí nejen o
ztrátu žezla, ale i o holý život. Nazve Clearca zrádcem, přistoupí na jeho
návrh, ale Clearco za něj bude muset zaplatit vlastním životem.
Clearco

[...] Teco sol viva Astarto, e teco regni.

Elisa

Viverà. Regnerà. Sol per tua pena
La grazia avrai. Gli darò letto, e trono.
Vuoi più? L’amerò ancor, se vuoi ch’io l’ami.
Ma nel momento istesso,
Ch’ei giungerà al possesso
Del talamo, e del core,
Tu morrai, traditore.

[...]
Clearco

Ti piacerà, quanto ti piacqui anch’io.55

Clearco se tváří, že je připraven zemřít. Elisa chystá na Astarta past.
Poručí Clearcovi, aby k ní přivedl Astarta, a současně poručí Ninovi, aby
zabil toho, koho k ní bude Clearco přivádět. Věrný Nino ani chvíli
nezaváhá a odchází splnit krutý rozkaz. V tu chvíli však Clearco hovoří
s Agenorem, jenž ho překvapil a vyhrožuje mu ze strachu, že definitivně
přijde o svou tajnou lásku Elisu a ztratí šanci stát se novým králem. Nino
zprvu váhá, zda má skutečně Agenora zabít, vždyť je bratrem jeho
milované a kruté Sidonie. Královně oznámí, že rozkaz splnil, a je mu
přislíbena ruka Sidonie.
Z vězení osvobozený Fenicio s Geronziem se podruhé pokusí o svržení
královny. Dozví se však od ní, a Nino to potvrdí, že je Astarto mrtev.
54
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Smutek a zklamání dovedou Fenicia k vyzrazení tajemství a Elisa konečně
zjistí, že Astarto a Clearco jsou jeden a ten samý muž, a již lituje rozkazu,
který vydala. Hnána zlobou, strachem i touhou po moci nechala usmrtit
svou lásku.
Fenicio

Morì Clearco, ah, non più tale. Astarto,
Astarto in lui morì.

Sidonia

Morì Clearco?

Elisa

Come! Clearco! Parla!

Fenicio

E ancor t’infingi?
Vanne, crudel. Trionfa.
Iniqua, ami Clearco, e Astarto uccidi?
Astarto il tuo Clearco?56

Elisa

Tato hrozná zpráva donutí Sidonii k přiznání ke všem intrikám, které
splétala kvůli neopětované lásce ke Clearcovi. Ve všeobecném zmatku,
kdy Fenicio a Geronzio znovu zaútočí na Elisu, vyjde najevo, že Astarto
žije. V poslední scéně libreta se sejdou všechny postavy, dokonce byl
ušetřen i Agenore, jenž se také přizná k falešnému dopisu, kterým spustil
řetězec nedorozumění a falešných intrik. Polepšená Sidonie si vezme Nina
a všichni se radují. Clearco/Astarto se stane nejen manželem Elisy, ale
zároveň i právoplatným králem.
Clearco

Vuoi morto il tuo Clearco?

Elisa

Tal volli Astarto. Or che tu il sei, se lice,

Ad Elisa

Amo Astarto in Clearco.
Clearco

Oh me felice!57

Libreto uzavírá šest veršů sboru, který zde vystupuje poprvé a
naposled.
Když se po letech Zeno s Pariatim znovu setkali ve Vídni, upravili
benátské libreto Astarta pro uvedení na císařském dvoře během karnevalu
19. února 1718. Plný titul vídeňského vydání zní:
56
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Astarto / Drama per musica / da / rappresentarsi / nella / cesarea corte /
per comando / augustissimo / nel / carnevale / dell’anno MDCCXVIII. / La
musica sì del drama come degli intramezzi è del / sig. Francesco Conti
tiorbista e compositore di / s. m. ces. e cattolica. / [ornament] / Vienna
d’Austria, / appresso Gio. Van Ghelen stampatore di corte di sua / maestà
ces. e regia cattolica.58
Úpravy textu nespočívaly v přepracování, ale v systematickém krácení.
Byly vyškrtnuty dvě scény (I/ 11 a III/17) a recitativ zkrácen zhruba o
stovku veršů. Pět árií bylo také odstraněno a dalších deset nahrazeno
nebo upraveno. Hudbu složil Francesco Conti a scénu vytvořil Giuseppe
Galli

Bibiena.

Pro

tuto

příležitost

bylo

napsáno

nové

intermezzo

Farfalletta, Lirone e Terremoto, které předcházelo tancům směšných
Číňanů (I), vesnickým svatebním tancům (II) a tančícím studentům
s Terremotem, jemuž se posmívají (III). Jména zpěváků zde nejsou
uvedena.
Opera Astarto se po celé Evropě v průběhu první poloviny 18. století
inscenovala poměrně často. Jen počet doložených provedení přesahuje
dvacítku. Kromě obou výše uvedených produkcí se v různých podobách
hrála v těchto městech:
-

s hudbou T. Albinoniho: Neapol (+ N. Fago,1709), Milano (1710),

Livorno (1710), Verona (1712), Mantova (1714), Praha (1728)
-

s hudbou G. Bononciniho: Řím (1715)

-

s hudbou L. A. Predieriho: Florencie (1720), Udine (1720), Bologna

(1721)
-

s hudbou F. Contiho: Braunschweig (1722)

-

s hudbou A. Hasseho (rozsáhlé změny): Neapol (1726)

-

s hudbou D. Terradellase: Řím (1739)

-

s hudbou A. Caldary: Salcburk
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-

s hudbou G. Bononciniho a rozsáhlými úpravami dramatu P. Rolliho:

Londýn (1720), Hamburk (1721), Brno (1730) a Londýn (1734)
-

pod změněným názvem Elisa regina di Tiro s hudbou B. Galuppiho:

Benátky (1736)
Opera Astarto se dočkala i v současnosti novodobé premiéry. V roce
2005 nastudoval Jiří Kotouč se sólisty Státní opery Praha a orchestrem
Camerata Nova Bononciniho Astarta (tzv. Rolliho londýnská verze) ve
zkrácené podobě. Kromě pražského uvedení v kostele sv. Šimona a Judy
(18. 3. 2005) byl k vidění a slyšení např. v rámci Festivalu Valtice (sólisté,
orchestr a balet Národního divadla).

2.

Od hauptakce přes burlesku k parodii na operu

2.1

Barokní hauptakce

Směr evropského vývoje nejen divadla, ale veškerého umění udávaly
v 17. a do poloviny 18. století šlechtické dvory. Zde se koncentroval
kulturní život a vzdělanost, sem se sjížděli významní umělci a odsud se
šířily kulturně-společenské trendy do měst i mezi lid. Formy moderního
dvorského divadla a opery inspirovaly a ovlivňovaly veškerou divadelní
produkci.

Vznešená

témata,

slavnostní

opery,

vysoké

tragédie

či

okouzlující balety pronikaly i do lidového divadla, kde žily vlastním
životem a jako karikatura zrcadlily a napodobovaly učené dvorské
prostředí. Formální nabubřelost a patos s důrazem na efekt v kontrastu
s prázdnotou ušlechtilých slov, ctností a rádoby statečných činů byly
vlastní oběma společenským rovinám. Jeden zásadní prvek se však zrodil
pouze

v lidové

divadelní

tvorbě

–

komická

postava

německého

Hanswursta, která se odspoda probojovala až do dvorské společnosti.
Spojením lidové komické postavy a nápodoby dvorských divadelních
produkcí se rozvinul žánr hauptakce, který však navzdory silnému
rozmachu nebyl nikdy považován za žánr literární, protože představoval
jazykově i stylisticky příliš nízké umění a nezachovával literární hodnoty
dramat

nebo

operních

libret,

která

mu

byla

předlohou.

Kočovné
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společnosti provozovaly toto divadlo širokých vrstev, které přinášelo na
jeviště ducha doby, vnímání i touhy obyčejných lidí.
Termín hauptakce označuje hry kočovných společností od posledních
desetiletí 16. století, zejména pak od konce třicetileté války, do počátku
18. stol. Tento typ divadelní produkce je jednou ze čtyř větví, které
z literárně historického hlediska koexistují v období německého baroka
(1630-1740). Vedle jezuitského školského divadla je to dále literární
učené drama a opera.
Označení

Haupt-

und

Staatsaktion

odkazuje

k aristokratickému

prostředí královských dvorů jako místa děje a k vystupujícím postavám
hry z těchto společenských kruhů, které bojují o moc a řeší státnické
záležitosti. Hauptakce (Haupt-) se svým názvem také vymezuje vůči
komicky laděným mezihrám nebo dohrám hlavního děje a zápletkou na
vážné téma.
Autory hauptakcí bývali sami komedianti, resp. jejich principálové.59
Repertoár

hauptakcí

se

řídil

poptávkou

publika,

které

na

scéně

preferovalo lesk, slávu a moc dvora, intriky princů, lásku i zradu královen.
Obyvatelstvo nízké společenské kasty se alespoň v divadle nechalo
přenést do iluzorního světa bohatství a krásy, který byl pro něho ve
skutečnosti nedosažitelný.
Hlavními postavami

jsou

hrdinové,

historické,

mytologické

nebo

alegorické postavy, převážně však králové, princové, vojáci vyšších
hodností, ale i duchové, obři nebo víly. Duchové bývají vybaveni svící
nebo jiným atributem odkazujícím k říši zemřelých, k níž ztělesňují jistou
spojnici se světem živých. Jejich vystupování je patetické a charakter
poměrně černobílý. Z hlediska funkce postav v rámci dramaturgie textů
lze vystopovat typové skupiny jako např. generálové a kapitáni, dále staří
chytří rádci nebo intrikáři, či důvěrníci, jejichž přítomnost zaručuje
dramatičnost a vývoj děje i šťastné vyřešení konfliktů.
Hlavní témata hauptakcí zpracovávají dobrodružné dějiny různých
národů,

antickou

mytologii,

orientální

ságy,

rytířská

vyprávění

a

dobrodružství nebo náboženské náměty. Děj mohl rovněž alegoricky
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Základní pojmy divadla. Teatrologický slovník, P. Pavlovský (ed.), Libri a Národní
divadlo, Praha 2004, s. 108.
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reagovat na aktuální společensko-politické dění. Zpravidla se inspirují
existujícími učenými dramaty nebo jinými literárními texty, které po svém
přepracovávají.
Hauptakce však obvykle disponují také komickou postavou, která je
vůči ostatním protikladná, a to po všech stránkách. Pochází ze samého
dna společenské hierarchie, nedbá žádných konvencí, společenských
pravidel ani slušného vystupování. Stojí mezi iluzorním příběhem vážných
postav a publikem, na které se obrací a reaguje. Bezprostředně
komentuje dění na scéně, je drzá, vulgární, nezná míru ani hranice. Je jí
dovoleno téměř vše, z ničeho si nedělá velkou hlavu a za nic nenese
vážnou zodpovědnost. Střídá nálady, rychle se nadchne a hned zas
naříká. Komická postava demonstrovala a zároveň usnadňovala vnímání
představení ze spodní příčky společnosti, blízké publiku lidových vrstev.
Tvořila

jakýsi

most

mezi

dvorským

světem

a

lidem.

V kontrastu

protikladných prvků spočíval půvab i moc hauptakce. Komické postavy
nejčastěji vystupovaly jako sluhové, chůvy nebo staré zamilované báby,
které chování králů a císařů kritizovaly a napodobovaly a způsobovaly tak
parodický účinek.
Do

německy

mluvící

oblasti

se

tento

druh

divadla

dostal

prostřednictvím anglických profesionálních komediantů (tzv. Englische
Komödianten), kteří sem přicházeli z Anglie a Holandska od 80. let 16.
století. Cílem jejich výprav byly zpočátku dvory (Drážďany, Brunšvik),
později již kočovali od města k městu. Zprvu hrají v angličtině, postupem
času přecházejí na němčinu, přibírají mezi sebe německy mluvící kolegy a
nakonec

jsou

to

zcela

německé

soubory,

jejichž

název

Englische

Komödianten odkazuje už jen k repertoáru původně anglických kusů.
S příchodem anglických komediantů začínáme hovořit o profesionalizaci
divadla a hereckého řemesla v Německu. První komedianti se tu objevili
roku 1587 a přišli z dánského dvora v Kodani do Drážďan, od roku 1590
působila

v německé

doloženého

principála

oblasti

společnost

anglických

Roberta

komediantů,

Browna,

zvaná

též

prvního
Hessische

Komödianten. Členem jeho společnosti byl i John Green, který se po
rozštěpení společnosti stal rovněž principálem (Pickelherings Kompanie)
kočujícím po kontinentě (doložen v Linci r. 1600, 1608 a 1613, v Krnově
r. 1610 a pravděpodobně v Olomouci r. 1617, určitě téhož roku i v Praze).
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V Brownově společnosti vystupoval také Thomas Sackville, na jevišti
zvaný Jan Bouschet. Jedná se o první variantu komické postavy
Pickelhering, kterou Brown přivezl do Prahy už v roce 1598. Znovu se
v Praze

objevil

v roce

1618.60

O

účinkování

první

čistě

německé

společnosti v Praze panují nejednotné názory. Uvádí se již rok 1629, kdy
sem zavítala společnost pod vedením dvou principálů – Johann Fasseyer
aus Egenburgk a Jörg Neff aus Würzburgk. Dějiny českého divadla uvádějí
rok 1585, ze kterého existuje první zmínka o přítomnosti anglických
komediantů v českých zemích.61
Naopak za poslední pravé anglické komedianty platí John Waite a
Gideon

Gellius.62

V Německu

byl

posledním

anglickým

principálem

kočovných komediantů Joris Joliphus. Od něho se v roce 1656 oddělili H.
E. Hoffmann a Peter Schwarz a založili Innsbrucker Komödianten.
V tištěné

podobě

se

dochoval

pouze

zlomek

hauptakcí,

většina

existovala pouze v rukopise principálů nebo herců a stejně jako např.
scénáře komedie dell’arte byla předávána jakožto největší bohatství
společnosti z generace na generaci, z otce na syna a prostřednictvím
migrujících herců kolovala mezi jednotlivými kočovnými společnostmi i
zeměmi. V důsledku toho je bohužel nutno považovat většinu těchto
zapsaných textů za ztracené.
Důležitým indikátorem repertoáru kočovných herců jsou dochované
divadelní cedule, které díky obsáhlým názvům hauptakcí a popisnému
charakteru komické postavy uchovávají cenné informace, i když samotný
text již není k dispozici. Název téměř vždy uvádí jméno hlavní postavy,
její postavení a společenskou funkci, zemi původu, případně povahové
rysy. Pro každou hauptakci je typický podtitul, volně navazující na název
spojkou „aneb“. Podtitul prozrazuje ještě více, a sice naznačuje dějovou
zápletku nebo zmiňuje důležitý dramaturgický moment, nebo dokonce
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předjímá vyústění zápletky. Nepostradatelnou součástí názvu je i dodatek
týkající se komické postavy. Vzhledem k tomu, že byl častým motivem
komických postav převlek za účelem maskování, matení spoluhráčů nebo
např. skrývání sebe sama, dozvíme se kromě jména této postavy i
v jakých rolích se během hry objeví. Po vzoru starších a dobových
komedií a tragédií nebo operních libret může divadelní cedule obsahovat
krátkou synopsi, která nejen nastíní děj, ale zároveň funguje jako reklama
a lákadlo pro publikum.
Dramatická výstavba hauptakcí je založena na využití kontrastních
charakterů postav. Hlavní postavy se nevyznačují žádnou komplikovanou
psychologií, nýbrž jsou nositeli vždy jedné hlavní povahové vlastnosti
(tyranie, nevěra, nenávist, krutost, velkorysost, cudnost, stálost, láska
atd. - ctnosti a neřesti typické pro dobové barokní vnímání), kterou si
udržují až do konce, kdy může v rámci happyendu dojít k obrácení
v dobro. Své pohnutky vyjadřují vždy s hyperbolickým nasazením a
exploze citů je téměř povinnou součástí dějové zápletky. V emocionálně
vyhrocených situacích protagonisté buď zešílí, nebo padnou do mdlob.
Takové scény jsou výzvou k uskutečnění nejparadoxnějšího jednání,
nejneuvěřitelnějších zvratů a rozehrání fantazie herců. Rozčilení bylo
doprovázeno mohutnou gestikulací a silným mimickým výrazem. Oba tyto
aspekty hrály v naprosto nepsychologickém ztvárnění rozhodující roli.
Jako motor pohání spád děje kupředu náhoda. Oblíbenými motivy jsou
nedorozumění, odposlouchávání, předstírání, převlek, nalezení ztracených
nebo unesených postav, zjevení duchů nebo věštba. Razantní předěl
v ději tvoří stálé motivy vraždy nebo sebevraždy. Nahuštění dramatických
scén vyvažuje poměrně prázdnou myšlenkovou složku. Ke zpomalení děje
se využívá princip opakování, vstup komické postavy, která komentuje
hlavní děj nebo např. její (polo)improvizované lazzi. Kontrastivně jsou
využity i exaltované podoby citu. Vedle patosu a vážnosti stojí nízké
tělesné potřeby komické postavy. Hrůzu střídá dojetí, nenávist a intriky se
mění v lásku. Tyto vypjaté formy útočí na všechny divákovy smysly
(Sinnesrausch, Schein). Hauptakce v sobě snoubí všechny dramatické
dobové žánry od tragédie přes frašku až po balet a operu. Za účelem
zintenzívnění

patetických

dramatických

scén

zve

autor

na

jeviště

protagonisty v doprovodu většího počtu postav (vojáci, sluhové nebo
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zástupy lidu). Dodává tak vážnost nejen danému obrazu, ale i hlavní
postavě krále, prince nebo vojevůdce.
Text hauptakcí je na rozdíl od uměleckého dramatu ve verších zapsán
v próze inklinující k patetickému strojenému stylu, který má analogicky
k obsahu hry evokovat vznešenost dvorské aristokracie. Jazyk hlavních
postav aspiruje na učenost, je bohatý na obrazotvorné výrazy, ustálené
obraty, metafory, hyperboly či aluze na marinistickou zdobnost. Závěr hry
bývá

veršovaný

(alexandriny)

za

účelem

podtržení

slavnostního

momentu. Zhudebněné zakončení hauptakce dokládá silný vliv opery. Ale
také dialogy vykazují v pozdějším období operní rysy, jako např. paralelní
motivy mezi vážnými a komickými postavami, neukončené věty replik,
opakování počátečních slov v po sobě jdoucích replikách nebo směřování
k veršované formě.
Převažující jazykový styl hauptakcí působí kontrastně k projevům
komické postavy, jejíž výrazové prostředky hovorového jazyka jsou
bohaté na vulgarismy, dialektické tvary, nesprávně použitá cizí slova nebo
ustálené obraty a nejvíce vypovídají o povaze společnosti širokých mas.
Komičnost zde figuruje ve své čisté až prvoplánové podobě jako špás, a
ne vtip, ironie či satira. Sklouznutí k parodii vyplývá ze zásadního
kontrastu dvorské společnosti vůči prostému lidu a je nezáměrné.
Komičnost

her

kočovných

společností

je

jádrem

úspěchu

tohoto

neliterárního divadla. Dialog nabývá dramatičnosti v konfliktních scénách,
hádkách a v milostných rozhovorech. Také monolog je hojně využíván a
usiluje o přiblížení se literárnímu ideálu vrcholného baroka. Dává prostor
k sebereflexi postav, k vyjádření pocitů a sdělení událostí nutných
k dalšímu vývoji děje. Monolog je však sám o sobě nedějová složka a
zprostředkovává nálady, dojmy a obrazy.
Autoři hauptakcí se vyznačovali znalostí řecké mytologie a starověkých
ság. Odkazy na tyto legendy se hauptakce jen hemží. Jazykový projev
bývá obohacen výrazy z živočišné říše. Např. tyrana charakterizuje tygr
nebo panter. Charakteristické pro dramata kočovných společností je až
tautologické

hromadění

slov

a

využívání

jazykových

protikladů

(oxymóron).
Formální dělení většinou respektuje počet dějství předlohy. Jednotlivá
dějství mohou uzavírat komická intermezza. Dodržením tří jednot se
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dramata kočovných společností příliš nezabývají a mávnutím proutku
plynule cestují v čase i prostoru až do exotických krajin. Dějištěm příběhů
hauptakcí jsou často východoasijské (Čína, Indie, Mongolsko) nebo
muslimské země (Persie, Arábie, Egypt, Arménie). Otázka náboženství je
vyřešena formou pohanské víry (např. ve hře Amor der Tyrann vykonává
pohanský kněz obřad za záchranu krále Asphalida63).
Nezanedbatelnou roli hrají při uvádění hauptakcí rekvizity. V době
účinkování ryzích anglických společností v německy mluvícím prostředí
napomáhaly ve srozumitelnosti děje, ale i k charakteristice vystupujících
postav. V podobě atributů definovaly rekvizity typ, společenskou kastu
nebo původ jednotlivých postav. Sloužily i jako záminky k vývoji děje,
jako

předpoklad

konfliktu,

k

překonání

překážek

či

uskutečnění

zamýšleného činu (např. převlek do šatů opačného pohlaví nebo jiné
sociální skupiny). Převlek obecně zajišťuje působivé dramatické situace.
Z textů hauptakcí určených k inscenování lze vyčíst spoustu režijních
pokynů. Scénické poznámky informují herce nejen o příchodech a
odchodech na scénu, ale také o situačním herectví nebo o scénografickém
řešení jednotlivých obrazů. Dochované texty zprostředkovávají požadavky
na jevištní provedení, přičemž vycházejí z členění na přední a zadní
jeviště oddělené prospektem, který lze posuvným způsobem otevřít nebo
zavřít. Střídáním obou hracích prostor je umožněna přestavba v průběhu
představení za zataženým závěsem, jenž tvoří součást scénografie, jako
např. ve hře Amor der Tyrann, kde jsou prospektem posuvné dveře do
zlatého pokoje, za nimiž žárlivá královna Achilusche tajně poslouchá
rozhovor svého chotě s dvorní dámou.64
Vzorem obsahové stránky her byly podle některých teorií národní
náměty španělské, francouzské, italské či holandské provenience. Jiný
názor popírá inspiraci španělským dramatem a hauptakce považuje za
zlidovělá

zpopularizovaná

přepracování

učeného

díla

Gryphiova

a

Lohensteinova.65 Neutuchající zájem o nové hry doplňovaly překlady
63

„Amor der Tyrann oder die bereüte Rache.“ In: Scherl, Adolf: Berufstheater in Prag
1680-1739. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Theatergeschichte
Österreichs, Bd. X: Donaumonarchie, Heft 5, Wien 1999, s. 147-193.

64

„Amor der Tyrann oder die bereüte Rache.“, 1999, s. 156 a 160.

65

Prutz, R. E., S. 196.
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cizojazyčných her. Bohatou studnici námětů zajišťovala italská libretistka,
fungující jako databáze příběhů až do poloviny 18. století. Z repertoáru
anglických komediantů se dochoval pouze zlomek textů (Engelische
Comedien,

1620,

Liebeskampf

oder

Ander

Theil

der

Engelischen

Comoedien und Tragoedien, 1630). Hrám dominuje krátký dialog,
monolog postupně ustupuje. Nutno připomenout, že hry nebyly v té době
považovány za autorské výtvory, často autora ani neznáme. Bylo s nimi
naopak nakládáno zcela svévolně, byly upravovány, aktualizovány a
k nejcharakterističtějším principům patřila recyklace textů.
Zpočátku si hauptakce vystačily bez komických postav. V průběhu 17.
století přibíraly anglické společnosti komickou postavu, která ovládala
němčinu, aby vyplnila přestávky v mezihrách a zabavila publikum,
zatímco se připravovala nová scéna nebo se převlékali herci. Postupem
času byla integrována do děje a její funkce získávala na významu. Také
vliv opery na repertoár kočovných společností sílí a od 2. pol. 17. století
se projevuje nejen po stránce obsahové, ale i formální. Libreto a mluvené
divadlo se odjakživa vzájemně ovlivňovaly:
„Zu allen Zeiten eignen sich die musikdramatischen Gattungen Stoffe oder
dramaturgische Techniken des Sprechtheaters an, aber auch gegenläufige
Entwicklungen sind nicht selten: Das deutsche Schauspiel ist in der zweiten
Hälfte des 17. Jahrhunderts wesentlich durch Übersetzungen italienischer Libretti
geprägt, die zu Haupt- und Staatsaktionen umgeformt werden.“66

Během 20. let 18. století dvorské slavnosti zplebejštěly, tragédie
ztratily výsadně dvorské uplatnění, adoptovaly stále více fraškovité prvky
a hauptakce pronikala do všech stavů. Komická postava získala převahu
natolik, že ovládla obsah her a stala se protagonistou celého příběhu, jako
tomu je v textech sbírky Wiener Haupt- und Staatsaktionen.67
Hanswurst německých hauptakcí se již nespokojil s pozicí ve stínu
hlavních postav, ale stal se sám králem, dobyvatelem, milovníkem atd.
V další

vývojové

fázi

hauptakce

upadaly

a

dospěly

k pouhým

66

Gier, Albert: Das Libretto – Theorie und Geschichte, Darmstadt 1998, s. 38.
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Payer von Thurn, Rudolf: Wiener Haupt- und Staatsaktionen, 2 Bd., Wien 1908.
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hansvurstiádám, fraškám nízké kvality založeným na stále stejných
vulgárních vtipech hlavní komické postavy.
20. léta 18. století jsou ve znamení střetu různých divadelních tendencí
a poetik a následkem toho i poměrně rychlého vývoje během několika let
od hauptakce k burlesce. V této době působí na tento německý žánr plný
vážných témat a patetických výstupů vedle opery také druhá vlna italské
komedie dell’arte. Druhá vlna proto, že přichází z pofrancouzštěného
Théâtre Italien, nikoli přímo z Itálie, kde se komedie masek více než sto
padesát let dříve zrodila. Německé divadlo přebírá postavy komedie
dell’arte68, zápletky a motivy, především motiv lásky s překážkami, které
je nutné překonat. Italští komedianti koexistují v jedné společnosti
s německými kolegy, přičemž dochází k syntéze obou hereckých stylů a
výslednice střetu udává nový směr, konkurence vede ke zlepšení kvality a
na scéně vzkvétá improvizované herectví. První vlna italské komedie
zasáhla české země jen nárazově, a to při příležitosti královských sňatků,
narozenin nebo korunovací (1570, 1617, 1627-28).
Nejstarší dochované záznamy o výskytu italských komediantů v Praze
se váží k roku 1570. Vystupoval zde Benátčan Giovanni Tabarino, první
Ital, který představil komedii dell’arte na sever od Alp. Jiný údaj se
vztahuje k císaři Rudolfu II., proslavenému spíše zájmem o alchymii a
astrologii. Ačkoliv divadlo za jeho vlády příliš nevzkvétalo, vystupoval na
jeho dvoře v roce 1583 italský Pantalone se sluhou Zannim.69 O to více
však prostřednictvím kočovných společností, které křižovaly habsburskou
monarchií, pronikala v této době do českých zemí právě tato druhá vlna
komedie dell’arte (S. Descio, J. E. Leinhaas, G. Nannini, A. F. Pecori a
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Scherl, Adolf: Berufstheater in Prag 1680-1739, Wien 1999, S. 33, 48 a 66: Prvním
německým Harlekýnem byl J. A. Denner ze společnosti Würtembergische Komödianten
a v Praze vystupoval poprvé již 1706. První doklad o ženské postavě Harlekýnky
podává pražská divadelní cedule ke hře Tamerlan oder Der weibliche Arlequin z 18. 7.
1713. Z cedule z 8. 1. 1719 k hauptakci Der Fall deß grossen Attilae: Oder
Hanß=Wurst der tyranisch und groß=prallende Soldat je poprvé patrná koexistence
německého a italského divadla, kdy spolu na scéně stojí Hanswurst s Pantalonem
(pravděpodobně Prehauser a Leinhaas).
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Schindler, O. G.: „Englischer Pickelhering – gen Prag jubilierend. Englische
Komödianten als Wegbereiter des deutschen Theaters in Prag.“ Deutschsprachiges
Theater in Prag, Divadelní ústav, Praha 2001, s. 74-75.
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další).70 Přinášela nejen jednoduché, stále dokola se opakující příběhy,
zápletky i dramatické postupy, ale také jména postav (Harlekýn, Doktor,
Pantalon, Scapin).71
Od 30. let již dominuje divadelním prknům rakouské metropole i okolí
tzv. improvizovaná burleska, literárně-dramaticko-hudební žánr, který
zpracovává komická témata fraškovitého typu s prvky a principy komedie
dell’arte. Vznikl postupnou syntézou uměleckých forem vídeňského
divadla.72 Komická složka hauptakcí získává převahu a vlivem opery buffa
je obohacena o hudební složku. Patos a moralizující tendence barokních
dramatických forem nahradí čistý teatrální efekt a později střídmější
divadelní interpretace dle vkusu sílícího měšťanstva. Centrem rozmachu
burlesky byla Vídeň, odkud se rychle šířila i do českých zemí (F. Kurtz).
Tvořila zde většinový repertoár kočovných společností od poloviny 20. let
18. století.
Nástupem burlesky se mimo jiné mění požadavky na herce, který do té
doby ztělesňoval pouze svůj vlastní typ komické postavy, stejný v celém
repertoáru. Nyní přebírá role různých komických postav a ztrácí tím
nezaměnitelnou jedinečnost. Musí ovládat zpěv i tanec. Pro publikum
mimo dosah dvorských produkcí plní tento žánr funkci hudebního divadla.
Cílem burlesky je rozesmát a pobavit publikum zesměšněním a shozením
vážných věcí. Charakteristická je technika improvizace. Nadvláda burlesky
umožnila rozvoj divadelní mašinérie.
„V barokní hauptakci střetával se vždy dvojí svět hodnot navzájem protikladných.
Na jedné straně patetika feudálního hrdinství a feudální šlechetnosti, na druhé
straně Hanswurst, který pro ideály svých pánů neměl nejmenšího pochopení,
hleděl si svých pozemských radostí a nezřídka přímo parodoval patetičnost
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životních forem vznešeného světa. V burlesce se tato parodie stala základní
polohou, v níž probíhalo celé představení.“73

2.2

Komická postava hauptakcí

Komická postava blázna je charakteristickým prvkem profesionálního
kočovného divadla, je definována komikou zaznamenanou v textech, ale
zároveň i hereckým stylem – jako jediná postava v hauptakcích volně
improvizuje

a

představuje

čistě

komediální

prvek.

Její

komika

je

zakotvena v mnohaleté herecké tradici.
Pozdější blázen německého lidového divadla, Hanswurst, vychází
z klaunské

tradice

anglických

komediantů.

Jmenuje

se

obecně

Pickelhering, zrodil se v původně anglických kočovných společnostech a
dále se vyvíjel na jejich cestách po Holandsku a Německu. Tato zpočátku
univerzální komická postava neměla jednotný kostým ani styl, který vždy
vycházel z povahy jejího interpreta. Pickelhering je jen jedním ze jmen
těchto bláznů, ale nejpozději od roku 1620, kdy vyšla sbírka anglických
hauptakcí74, se stává nadřazeným pojmem všech ostatních komických
postav jako např. Jan, Jean Potage, Harlekin, Hans Supp, Hans Knapkäse,
Hanswurst, Stockfisch, Truffaldino a další. Jako první se naučil cizí řeči –
němčině, aby mohl lépe komunikovat s publikem. Zprvu se uplatňoval
v sólových výstupech mezi jednotlivými dějstvími hauptakce, později,
když už se hrálo jen německy, byl více a více integrován do hlavního děje.
Díky všestrannému herectví získával rychle dominantní postavení. Odtud
také pramení kumulace rolí u jeho potomka, vídeňského Hanswursta.
Prvním doloženým Pickelheringem byl George Vincent z Greenovy
společnosti
73

Pickelherings

Kompanie,

vystupující

roku

1615

ve

Černý František: Dějiny českého divadla, sv. I, Praha 1968, s. 204.

74

Engelische Comedien vnd Tragedien Das ist: Sehr Schöne / herrliche vnd
außerlesene geist=vnd weltliche Comedi vnd Tragedi Spil / Sampt dem Pickelhering…
Allen der Comedi vnd Tragedi Liebhabern / vnd Andern zu lieb vnd gefallen / der
Gestalt in offenen Druck gegeben / daß sie gar leicht darauß Spielweiß widerumb
angerichtet / vnd zur Ergetzlichkeit vnd Erquickung des Gemüthe gehalten werden
können, Gedruckt im Jahr M.DC.XX… Ex. LB. Hannover. Sbírka není dílem komediantů,
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Wolfenbüttelu.

Pickelheringa

proslavil

herec

Robert

Reynolds,

další

principál anglických komediantů v řadě, který je v Německu doložen od
roku 1616. Byl zetěm Roberta Browna a bývalým členem Queen Anne’s
Company. V Praze byl roku 1617 spolu s J. Greenem.75 Stejný typ
klaunovské komické postavy pod jiným jménem zprostředkoval již Jahn
Bouschet (herec a obchodník s plátnem a hedvábím Thomas Sackville, od
roku 1592). V čistě německé společnosti je Pickelhering poprvé doložen
ve společnosti Innsbrucker Komödianten v Tragoedia von Orbetcha und
Orontes z roku 1665 v podání Christopha Werneggera (Perneggera). Hry
této společnosti se objevily na repertoáru společností Velten, Elenson,
Paulsen atd.76
Herec, který hrál blázna, si finanční situaci vylepšoval jako mastičkář,
vyvolávač na náměstích nebo provazochodec a akrobat. I přes svůj lidový
původ vystupoval nejen před publikem na náměstích, ale i u dvora (v roce
1626 účinkoval např. na svatební slavnosti Leopolda a Claudie Medicejské
v Innsbrucku). Na scéně mu k dosažení komického efektu pomáhala
mimika, schopnost improvizovat a hbitě reagovat na aktuální podněty,
řečnická schopnost, znalost žargonů a nízkých až vulgárních slovních
obratů i fyzická zdatnost.
Komická

postava

hauptakcí

v sobě

kumuluje

mnoho

někdy

až

protikladných vlastností. Jejich počet zamezuje tomu, aby dosahovaly
určité hloubky či psychologie, a jsou tudíž zcela povrchní, rychle se podle
potřeby

střídají

a

přizpůsobují

dané

situaci.

Povahu

Hanswursta

zprostředkovává již samotný název hauptakce, který vypočítává všechny
aktivity, schopnosti a vlastnosti komické postavy ve hře. Kromě role sluhy
nebo posla je velmi častá role vojáka a s ním spojená falešná odvaha,
bojeschopnost a strategie. Ve skutečnosti je blázen první, kdo utíká bez
boje a dřív, než tasí. Pokud se zrovna nachází v bezpečí a má možnost
chvástat se, nikdy tuto příležitost nepropásne.
Improvizační svoboda ve výstupech zvaných lazzi je do jisté míry
omezena. Na jednu stranu jde o pro děj hry nepodstatné vylepšení
charakteristické pro improvizační styl profesionálních herců, na druhé
75

Schindler, O. G.: „Englischer Pickelhering“, 2001, s. 80-85.
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Asper, H. G.: Hanswurst, Emsdetten 1980, s. 27.
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straně je však (např. ve Vídeňských hauptakcích) role komické postavy
fixovaná a explicitně rozepsaná, protože je vpletená do zápletky a
ovlivňuje vývoj hlavní dějové linie. Dramaturgická koncepce často určuje
jednání komické postavy. Komické postavy zejména v německé oblasti
nezapřou pozornost, kterou věnují jídlu. Jejich jména vychází vesměs
z názvů typických pokrmů.
Na začátku 18. století se ve Vídni rodí nový Hanswurst, konkrétně
definovaný jeho interpretem J. A. Stranitzkým. Zcela ovládne vídeňské
lidové divadlo a zapíše se do dějin mistrovského herectví.
Dochované divadelní cedule nás informují o stále silnějším prosazování
Harlekýna

italsko-francouzského

původu

v německých

hauptakcích.

Pomalu vytlačuje staroněmeckého Pickelheringa. Od roku 1707 do roku
1711 dochází k zásadní transformaci komické postavy a k otevření bariér
vůči italské komedii, která se v německém divadle projevila jako
improvizovaná burleska koncem 20. let 18. století. Slavný Harlekýn byl
Leonhard

Andreas

Denner,

jehož

kariéru

nastartovala

principálka

Veltenová, známá též zprostředkováním sbírky Théâtre Italien Evarista
Gherardiho.
Hanswurstovy činy nelze označit za parodii, protože v nich chybí
satirický úmysl a kritický postoj. Rommel zavedl termín „komische
Parallele“77 (= komická postava napodobuje jednání svého pána, avšak
vlastním způsobem a vlastními prostředky nízké kasty, patos a upřímnost
vážného děje jsou oslabeny opozicí v rovině sluhů, kteří se do situace
nedokážou vcítit, nýbrž se jednoduše opičí). Blázen přijímá události
barokního světa zcela samozřejmě, stejně tak jako i hrdina nebo divák.
Není mu vlastní odstup od dění na scéně (ač fyzicky může stát v prostoru
mezi scénou a publikem), nemá ve srovnání s ostatními postavami
navrch, nepřísluší mu vážné myšlenkové soudy. Jako dvě strany jedné
mince

symbolizuje

bezprostřední

sepjetí

vznešeného

a

směšného

v jednom textu a obecně platnou dvojakost lidského bytí.
Blázen dokáže být i pěkně hubatý. Chybí mu sebemenší dávka
respektu, i když mluví s královnou78. K jeho nejčastějším nadávkám patří
77

78

Rommel, O.: Die Alt-Wiener Volkskomödie, Wien 1952, s. 284n.
Atalanta, s. 137.
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„Berenheitter“

(líná

kůže)

nebo

„rabenass“

(mrcha,

ďábel)79.

Řád

společnosti ani poměry u dvora však rozvrátit nesvede. Jako člen
barokního

divadelního

světa

zůstává

komická

postava

neškodnou

figurkou. Blázen na barokním dvoře je brán mnohem méně vážně a nikdo
mu nevěří. Jeho úkolem je pouze rozveselovat. Už dávno to není ten
chytrý blázen ve funkci rádce (weiser Narr).
2.3

Hanswurst

Jméno

Hanswurst

se

ve

tvaru

„Hans

Worst“

poprvé

objevuje

v Lutherově polemickém spise (1541)80. Dále ho najdeme v literárním díle
Sebastiana Branta Loď bláznů (Narrenschiff, 1494). Ani v jednom případě
ho však nelze chápat jako praotce komické postavy barokních hauptakcí,
ale obecně jako nadávku přihlouplému člověku. Nejstarší divadelní text,
ve kterém vystupuje Hanswurst, je komedie z roku 1553, jejímž autorem
je Peter Propst. Po celé 17. století je Hanswurst jen jedním ze jmen
komické postavy. Teprve J. A. Stranitzky (1676-1726) formuje komickou
postavu k obrazu svému, dává jí konkrétní pevné vnější i povahové rysy,
čímž ji vyjímá z rodiny ostatních bláznů, spadající nejpozději od roku
1620 pod nadřazené jméno Pickelhering. Vedle zrodu komické postavy
Hanswursta můžeme datovat i jeho smrt, spojenou s Gottschedovou
divadelní reformou. V rámci vyčištění německých scén od „neřádu“, čímž
se rozumělo vše barokní, co nerespektuje klasické normy, byl v roce 1737
Hanswurst vyhnán z jeviště (principálka a herečka kočovné společnosti F.
C. Neuberová v Lipsku symbolicky pálí Hanswursta na jevišti). V Praze je
účinkování Hanswursta poprvé doloženo na divadelní ceduli z 29. 9. 1717,
ač pravděpodobně jen jako loutka.81
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Hanswurst není pokračováním v linii masopustních her, nemá žádné
morálně-satirické tendence. Italský Harlekýn a francouzský Scaramouche
ho do jisté míry ovlivní až počátkem 18. století, ale rozhodně mu tato
maska komedie dell’arte není přímým vzorem. Italští komedianti kočující
od roku 1567 po celé Evropě se dostali až do Anglie. Tím nelze zcela
vyloučit vliv na německou variantu komické postavy přes alžbětinské
drama modifikované již italskou komedií dell’arte.
Zatímco je představení v komedii dell´arte postaveno na jednotném
komickém herectví celé společnosti, je Hanswurst osamělým hráčem, jenž
narušuje vážný iluzionistický děj hauptakcí 17. a 18. století komickými
vstupy a improvizací. V průběhu dramatického děje vystupuje Hanswurst
samolibě a samoúčelně. Čelem k publiku rozebírá činy a slova svých
kolegů herců, glosuje a komentuje děj. Zpochybňuje a zesměšňuje
jevištní iluzi v podobě jednoty času, děje a místa. Na trzích provádí bez
zábran své hrubé scénky a hulvátské hry, aby pobavil publikum. Impulzy
pro svou komiku nachází v rozdílech mezi vyšším a nižším, ze zkušeností
hrubého sedláka na aristokratickém dvoře. Nejkomičtěji ovšem působí
ostře tabuizovaná sexuální tématika a fekální výrazy. Hanswurst se
nepokrytě hlásí k živočišné stránce života. Tím se liší jak od moudrého
blázna Shakespearových her, tak i od duchaplného francouzského
Arlequina. Hanswurst nenarušuje ani neznejišťuje barokní řád světa.
Králům ani knížatům nemohou rány Hanswurstovy dřevěné plácačky
uškodit.
Stranitzkého Hanswurst je konkrétně vystavěná komická postava
zrozená z blázna hauptakcí, Pickelheringa, zasazená do vídeňského
prostředí a na tělo upravená jednak herci Stranitzkému, ale i místnímu
publiku. Vyrostl sice z lokálního vídeňského prostředí, ale jeho význam a
sláva dalece překročily hranice Vídně.
Jako salcburský sedlák nosí červený rozepnutý kabátek, pod kterým je
vidět na hrudníku mezi kšandami příznačný modrý flek se zeleným
srdcem a iniciály HW. K němu si obléká široké žluté kalhoty, na hlavu
špičatý zelený klobouk a za opaskem nikdy nechybí dřevěná plácačka jako
napodobenina meče. Černé vlasy si češe do drdolu na temeni hlavy. Živí
se

kastrováním

sviní,

jako

sluha

nebo

mizerný

krejčí.

Označení

Stranitzkého Hanswursta „Salzburger Sauschneider“ není zcela originální
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nápad. Narážka na kastrování sviní se objevuje již ve scénářích italské
komedie

dell’arte

Flaminia

Scaly,

kde

se

sluha

přestrojuje

za

„castraporci“.82
Kolem zrodu této typizované postavy panuje mnoho legend. Často se
Stranitzkému přisuzuje větší důležitost a zásluhy, než mu přísluší. I
Stranitzkého Hanswurst je však potomkem blázna tradičních hauptakcí
kočovného divadla.
Joseph Anton Stranitzky se narodil kolem roku 1676 ve Štýrsku.
V osmdesátých letech se začal věnovat divadlu a hrál ve společnosti
principálky C. E. Veltenové. Kočoval původně jako loutkář i se svou ženou
v Bavorsku
v Augsburgu

(od
a

roku

1698).

Mnichově,

Jeho

1700

přítomnost

a

1702

je

doložena

v Norimberku.

1699

1705

se

prokazatelně vyskytoval ve Vídni, kde mu zemřelo dítě, a 1708 se již na
základě

zkušeností

z předchozích

let

označuje

jako

„Wienerischer

Hanswurst“. Ve Vídni se usadil a své štyky provozoval s krátkým
přerušením

v roce

1706

nejprve

na

náměstí

Am

neuen

Markt.

Spolupracoval s dalšími dvěma principály: J. B. Hilverdingem a F. L.
Nafzerem. Společnost se rozrostla o jména komediantů, která se
v několika generacích vepsala do historie divadla (J. C. a L. A. Denner, H.
W. Benecke atd.). V roce 1707 skládá zubařské zkoušky na fakultě
medicíny. V letech 1707-1709 hraje v míčovně (Ballhaus) ve vídeňské
Teinfaltstraße. Od 1. 6. 1712 je nájemníkem v Divadle U Korutanské
brány, kam se stěhuje ve funkci principála herecké společnosti už 1711.
Členy společnosti byli J. B. Hilverding, „otec všech Pantalonů“ J. E.
Leinhaas, představitel Hanswursta a pozdější principál působící např.
v Brně, Praze nebo v Kuksu Felix Kurtz, budoucí principál a Rademinův
partner při pražském hostování A. J. Geißler nebo slavný dramaturg,
dramatik i herec Heinrich Rademin s manželkou. Společnost se během pár
let rozrostla o další významné divadelníky jako J. H. Brunius, F. F. Elenson
nebo F. A. Defraine. Od roku 1712 získal titul řádného vídeňského
měšťana, koupil dům, pozemek, vinici a obchod s vínem. 1713 párkrát
navštívil Brno, nejprve jako loutkář, pak i s živými herci. Od roku 1728
přebírají Divadlo U Korutanské brány partneři Borosini a Selliers a
82
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nadchází období prolínání německých komedií se singspielem. J. A.
Stranitzky zemřel 19. 5. 1726 ve Vídni.83 Jeho řemeslo převzal nový
vídeňský Hanswurst Gottfried Prehauser.

2.4

České barokní divadlo

Máme-li vymezit trvání českého baroka, určuje jeho počátek české
stavovské povstání (1618) a jeho doznívání konec vlády Marie Terezie
(1740). Přesto dozvuky barokní dramaturgie v lidové tvorbě přetrvávají až
do konce 18. století. A pouze v kategorii lidové dramatické tradice lze
spatřovat

projevy

českého

baroka.

Habsburská

nadvláda

v opozici

k měšťanstvu neumožňovala vznik českého profesionálního divadla dříve.
Kvůli obtížné sociálně-politické situaci v českých zemích, útlaku lidu a
těžkým životním podmínkám musíme konstatovat, „ že v době vrcholného
baroka nevznikla na českém území divadelní skupina profesionálních
herců, kteří by uváděli hry v českém jazyce.“84 Zásadní divadelní vývoj
v českých zemích má s českým barokem společné pouze území, neboť se
vesměs jedná o cizojazyčné produkce. Již koncem 16. století se na našem
území vyskytují profesionální herecké kočovné společnosti, původně
angličtí komedianti, později přetransformováni ve společnosti německé
národnosti, které vandrují rovněž po českých a moravských městech. Ať
už s loutkami nebo s živými herci prezentují nejprve činoherní hauptakce
na světská heroická nebo náboženská témata, rozšířená od počátku 18.
století o hudebně-dramatickou burlesku a od 30. let o prvky komedie
dell’arte s typickými postavami-maskami a technikou improvizace. Tato
kočovná profesionální divadla jsou jednou z praktických forem projevu
německého a italského dramatického baroka na českém území, nikoliv
barokem českým. Čeští divadelní profesionálové nastupují až v 70. letech
18. století, kdy se z baroka rodí rokoko, v němž mnoho prvků, námětů či
inscenačních pojetí z cizojazyčného baroka přežívá.
83

Asper, H. G., 1980, s. 34 n.; Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století,
2007, s. 581.

84

Černý, Václav: Barokní divadlo v Evropě. Barokní drama. In: Slovenské divadlo 1, 2,
3, roč. XVIII, 1970., s. 242.

61

Další dramatický žánr, opera, je v českých zemích také importovaným
prvkem. Italská opera je nejvýznamnější a nejcharakterističtější typ
šlechtického divadla barokního období a zasahuje během 18. století i
měšťanské obyvatelstvo. První componimento drammatico in musica
s baletní vložkou zvané Phasma Dionysiacum Pragensae se odehrálo již
roku

1617

na

Pražském

hradě

za

vlády

Matyáše

Habsburského.

Dochovaný text libreta svědčí o provedení formou stile rappresentativo.85
Regulérní opera byla v českých zemích poprvé uvedena při pražské
korunovaci Ferdinanda III. v roce 1627 (pastorála La trasformazione di
Calisto zrežírovaná samotnou královnou Eleonorou Gonzaga).
„Ne náhodou je rok vydání obnoveného zřízení zemského (1627) v našich zemích
zároveň rokem mohutného nástupu barokního divadla. Při korunovačních
slavnostech poznává tehdy Praha – zatím Praha šlechtická – poprvé italskou
operu. Přihlíží jezuitskému korunovačnímu představení skvělejšímu než všechna
předcházející

–

i

činohernímu

představení

italské

komedie

dell’arte.

[…]

Vývojovým paradoxem, příznačným pro rytmus českého divadelního vývoje, je
přitom skutečnost, že další - obrozenský – vývoj českého divadla navazoval více
na profesionální divadlo jinojazyčné, zejména německé, než na vlastní českou
divadelní produkci vesnických a městských herců neprofesionálních.“86

Souvislý vývoj opery na našem území probíhá až v letech 1650-1740,
vrcholu dosahuje ve 20. letech 18. století. Centrem operní kultury jsou
šlechtické dvory. Pánové na zámcích se předhánějí s novinkami benátské,
později neapolské opery. Tím prosakuje hudební kultura Itálie i do
národního povědomí české společnosti.
„Každý feudál chtěl být mecenášem a každá šlechtická rezidence dvorem. […]
Italská opera tu však nikdy nevytvořila plynulou, dlouhodobou tradici. Šlo vždy
jen

o

delší

či

kratší

individuální

epizodu,

motivovanou

buď

ušlechtilou

85
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předosvícenskou zálibou nebo společensky-módně. Končila buď smrtí zámeckého
pána nebo dokonce jen ochabnutím jeho dalšího mecenášského zájmu.“87

Vliv italské opery v českých zemích lze pozorovat např. na opeře O
původu Jaroměřic na Moravě skladatele F. V. Míči, který pracoval ve
službách jaroměřického pána Johanna Adama Questenberka (1678-1752),
mecenáše a milovníka hudby a umění vůbec.88
Již před Bílou horou se objevoval dramatický žánr interludií v českém
divadle, ale jeho rozmach se projevil až v době pobělohorské. Jednou
z nemnoha významných českých dramatiků té doby byl Václav František
Kozmánek,

jehož

interludia

z vesnického

prostředí

v konfrontaci

s městským způsobem života jsou založena na zesměšnění sedláků, jejich
neomalenosti nebo obžerství. Kozmánkova intermedia jsou veršovaná a
někdy doprovázená hudbou, tancem či pantomimou.89
Vedle kočujících hereckých společností koexistovalo v této době divadlo
jezuitské, tzv. školské drama. První inscenaci uvedli jezuité poprvé
v Praze v roce 1558. Pedagogickým cílem těchto dramatických cvičení
bylo naučit žáky veřejnému vystupování a rétorice. Školské hry současně
reprezentovaly

danou

jezuitskou

kolej

nebo

řád

na

veřejnosti.

Pojednávaly většinou o velkých světcích a byly hrány latinsky. Inscenace
byly založeny na mluveném slově, scénická akce byla minimální.
Využívaly básnických figur, patetických deklamací nebo alegorických
výjevů. Autory těchto her byli profesoři.

2.5

Profesionální divadlo v Čechách na začátku 18. století

Ne ve všech dobách bylo divadlo samozřejmou součástí kulturněspolečenského života. Sociálně-vzdělávací funkce divadla ve společnosti je
nesporná. Žijeme v době, kdy např. pražský magistrát usiluje v rámci
87
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reformních opatření o transformaci divadel, o zrušení financování a
postavení progresívní intelektuální tvorby malých klubových divadel na
roveň komerčním muzikálovým scénám. A přitom již J. Ch. Eggenberg
založil v roce 1675 zámecké divadlo se stálým souborem, aby podpořil
rozvoj kulturního života nejen v Českém Krumlově, ale v českých zemích
vůbec. Od 80. let 17. století se profesionální divadlo rozmáhá, a to
z důvodu absence královského dvora v Praze právě díky uměnímilovné
šlechtě, která měla často přímé kontakty na moderní kulturní centrum –
vídeňský

císařský

dvůr.

První

zásluhy

patří

hereckým

kočovným

společnostem pod vedením C. E. Veltenové, A. Elensona, Hochdeutsche
Komödianten (J. Kuhlmann) nebo Eggenbergische Komödianten. Kromě
německých společností jsou na konci 17. století na našem území doloženy
i kočující Italové. Prvním z nich, o němž se dochoval záznam, byl Giovanni
Nannini (1686 v Praze). Praha byla evropským multikulturním městem
v dnešním slova smyslu. Mluvilo se zde česky, německy, italsky, latinsky i
francouzsky. V divadelní branži se užívalo češtiny pouze v amatérských
kruzích a činnosti bratrstev.
Klíčovou osobností je německý hrabě Franz Anton Graf von Sporck
(1662-1738), který se usadil v Praze, v Lysé nad Labem a v Kuksu a
významně přispěl ke kulturnímu rozkvětu barokního umění u nás. Tento
vzdělaný mecenáš umění dokázal využít vývoje doby a proslavil se
především
veřejnost

jako

zakladatel

(Comedi=haus,

prvního
1701),

pražského

urbanistického

divadla-budovy
lázeňského

pro

areálu

Kuckus-Baad v Kuksu, zdejšího Comoedien-Hausu (1702) nebo loveckého
řádu sv. Huberta. V Čechách zavedl pravidelné stagiony italské opery (od
1724), podporoval literární tvorbu, dával překládat a tisknout knihy a zval
nejlepší mistry v oboru výtvarných umění, aby na jeho náklady vytvořili
díla, která dodnes obdivujeme (M. B. Braun, G. B. Alliprandi, M. Rentz, P.
Brandl a další). V Praze a Kuksu působily v jeho službách četné herecké
kočovné společnosti pod vedením principálů jako A. J. Geißler, H.
Rademin, J. H. Brunius, J. C. Haacke, M. Waldmann, F. A. Defraine nebo
F. Kurtz. Divadlu přičítal zábavnou a hlavně výchovnou funkci k dobrým
mravům. Tím přispěl k etablování profesionálního divadla v českých
zemích

a

překonání

mainstreamového

jezuitského

divadla.

Kořeny

Sporckova životního postoje jsou pevně zakotveny v barokních idejích. Byl
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antiklerikální katolík se smyslem pro pravdu a spravedlnost, syntézu
duchovního a světského a osvícený Evropan. Byl neprávem nařčen
z kacířství, celý život ho provázely spory s jezuity, na něž odpovídal
lidovými

veršíky

typu

kramářských

písní

na

jednoduchou

melodii

(Hexenlieder).90
Ve dvacátých letech 18. století vrcholí v Praze a českých zemích
baroko.

Zároveň

nastává

zlom

ve

společensko-uměleckém

vývoji,

zapříčiněný např. církevními slavnostmi kolem svatořečení sv. Jana
Nepomuckého, slavnostmi při korunovaci Karla VI. a na poli divadla
založením pražské opery ve Sporckově divadle. Praha se stala nejen
křižovatkou a mezistanicí kočujících profesionálních hereckých a operních
společností, ale i jejich cílem. K úspěšným principálům patřili A. J. Geißler,
H. Rademin nebo M. Waldtmann.
V těchto letech docházelo také mnohem intenzivněji k vzájemnému
působení divadelních kultur různých národů a tím i dramaturgických
forem a žánrů, které vedle sebe koexistovaly, prolínaly se a daly
vznik novým neokoukaným kusům.
Hauptakce najednou nebyly čistě na vážné téma, které vyvažovala
komická postava, ale v samotném hlavním ději se kombinovalo vážné a
žertovné.91 Čím dál tím více se prosazovala italská improvizovaná
burleska, aniž by zcela vytlačila původní témata a formy. Vedle Harlekýna
rozveseloval publikum Pantalone, Pickelhering nebo Hanswurst.
V korunovačním roce 1723 přivezla společnosti Tomasa Ristoriho
představení vycházející z komedie dell’arte se silnou hudební složkou92.
Od roku 1724 vévodil pražské divadelní scéně principál Defraine, který se
proslavil nejen jako úspěšný Hanswurst Stranitzkého školy, ale i schopný
organizátor s literárními vlohami. V oblibě ho měli jak aristokraté, tak i
měšťanské publikum, vycházel i s církví a jako jediný principál mohl
provozovat divadlo i během adventu. Letní sezóny 1724 a 1727-9 působil
90
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Scherl, Adolf, 1999, s. 87: Königliche Pohlnische und Chur-Sächsische Italiänische
Hoff-Comoedianten: Das grosse steinerne Gastmahl, Eine Opera mit schönen
Erscheinungen / und lächerlich.
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v lázních Kuks ve službách hraběte Sporcka. Jeho repertoár zůstal věrný
klasické hauptakci, v níž byla komické postavě přidělena svébytná role za
účelem parodování hlavního děje, což vedlo ke komickým situacím.
Defraine uvedl i mnohé burlesky, které uzavírala charakteristická dohra,
tzv. Nachspiel, na molièrovské téma nebo taneční výstup.
Vedle

Defrainovy

profesionální

společnosti

dominovala

pražské

divadelní scéně Denziova operní společnost. Oba ensembly byly prakticky
bezkonkurenční a úřady jiné společnosti žádající o koncesi odmítaly.
Benátský tenorista, impresário a libretista Antonio Denzio figuroval
v uvedení první italské operní společnosti do Čech. Na žádost A. M.
Peruzziho,

impresária,

který

dostal

koncesi

hrát

operu

v

pražském Manhartském domě, ale i v Drážďanech a Lipsku, vybíral
v Benátkách vhodné zpěváky a muzikanty. Díky finanční tísni se dostal do
spojení s hrabětem Sporckem, který společnost pozval nejprve na svou
letní rezidenci do lázní Kuks (1724). Tak vznikl dojem, že to byl Sporck,
kdo operní společnost uvedl do Čech a položil zde základ k pravidelným
operním

stagionám.

V létě

1724

totiž

navštívila

Kuks

hraběnka

Schwarzenbergová a Sporck využil situace, aby se mohl před vzácným
hostem blýsknout. Z toho ovšem sešlo, protože ensemble do Kuksu
dorazil až 11. 8. 1724, dlouho po hraběnčině odjezdu. Zde aktivně působil
i následující rok v létě 1725. V Praze hrála Denziova společnost až do roku
1734

ve

Sporckově

divadle,

které

nechal

hrabě

k tomuto

účelu

zmodernizovat. Denzio spolupracoval se skladateli A. Bionim, T. Albinonim
a agenta nových titulů mu v Benátkách dělal sám A. Vivaldi, jehož árie
vkládal do repertoáru. Napsal první libreto na donjuanovské téma La
pravita castigata (1730) nebo libreto k pasticciu Praga nascente da
Libussa e Primislao (1734).93
Více negativních než pozitivních připomínek pronáší na adresu opery
provozované v Čechách J. Krupka na začátku 20. století. Italské
dramatické umění obecně podle něho od renesance do poloviny 18. století
postupně upadalo. Stěžuje si, že „básníci ztratili vztah k antické tragedii a

93

Preiss, Pavel: František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách, Praha, Litomyšl
2003, s. 42; Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století, 2007, s. 133 n.
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podrželi toliko vnější její znaky“94. Neustále omílaná témata milostných
intrik, vztahů a politických konfliktů postrádají opravdovost. Postavy jsou
bezcharakterní, zvláště ty vedlejší jen vyplňují děj.
„Libreta trpí v první řadě nedostatkem mravního základu, v propracování pak
volbou prostředků. Čarovné nástroje, nestvůry duchové, zkrátka živly co
nejfantastičtější hledí nahraditi chudobu myšlenkovou.“95

Vytýká prováděným operám banalitu, mísení stylů, absenci katarze a
jediný zájem na efektu. Mezi klady italské opery zahrnuje schopnost
přizpůsobit inscenaci místním poměrům a požadavkům, jak nejlépe
dokládá pražské uvedení opery Praga nascente v roce 1734.
Jezuitské divadlo stále ustupovalo do pozadí a divadelní scéně
v českých zemích dominovalo profesionální divadlo a opera. Nebyli to již
jen cizí herci s vlastním národním repertoárem na cestě odněkud někam,
ale

umělci,

kteří

se

více

sžili

s místním

prostředím

a

ve

svých

představeních reagovali na události a reálie96.

94

Krupka, Jaroslav: „František Antonín hrabě Sporck a jeho opera v Praze a Kuksu“,
Dalibor XL (1924), č. 15-16, Praha 1924, s. 127.

95

Tamtéž.

96

Např. Rademinova oratoria při příležitosti svatořečení J. Nepomuckého nebo
hauptakce z Defrainova pražského repertoáru Die Preiß=Würdigste Lebens=Geschichte
Und Der glorreiche Marter=Tod Des Heiligen Wenceslai Herzogen und Ersten Königs in
Böhmen, uvedená 11. 11. 1729 v Manhartském domě, v níž kromě hlavní postavy
z dějin českého národa figuruje i česká varianta HW jménem Quiternitze, zkomolenina
jitrnice.
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III.

Heinrich Rademin v kostce
Curriculum vitae97

1.

Osobnost

herce,

principála

kočovné

společnosti,

dramatika

a

překladatele divadelních textů Heinricha Rademina se stala během
posledních dvaceti let terčem zájmu několika českých, německých i
rakouských teatrologů. A není divu. Nedávné objevy doložily všestranné
zásluhy tohoto schopného umělce vrcholného barokního divadla nejen ve
Vídni, centru barokní dvorské i lidové divadelní kultury, ale i v českých
zemích.
Rademin se narodil 15. 12. 1674 v německém Hamburku do právnické
rodiny. Také on vystudoval práva (Königsberg a Halle) a ještě během
studia se vyznamenal latinskou disputací Disputatio juridica, vulgáto dicto
unus testis, nullus testis, germanice, Ein Zeuge / kein Zeuge /
opposita…98 z roku 1695, která byla pro svůj praktický význam znovu
vydána 1720 a 1733. Promoval v Halle roku 1697 jako doktor obojího
práva dizertací na obchodní téma Dissertatio juridica solennis loco
inavgvralis de Bodemeria… Podle Zedlerova dobového lexikonu se uplatnil
ve svém oboru jako „Oesterreischischer und Mährischer Fürsten Rath“,
jeho posláním bylo však divadlo.
Kolem roku 1700 odešel do Vídně, aby se postupně zapojil do tamního
divadelního dění v Ballhausu v Teinfaltstraße. V té době se oženil se svou
první ženou, Annou Ernestinou Göttner, vnučkou principála Insbruckských
komediantů.

Už

1703

se

objevil

se

svou

divadelní

společností

v Moravském Krumlově na panství M. J. Mořice z Liechtensteina a
s největší pravděpodobností se cestou stavil i v Brně. Brno bylo oblíbenou
a nedalekou alternativou provozování divadla vedle domovské vídeňské
97

Životopisné údaje jsou čerpány z těchto zdrojů: Rudin, Bärbel: „Heinrich Rademin,
Haswursts Schattenmann. Jurist, Bühnenchef, Stückeschreiber. Versuch über eine
Gründerfigur des Wiener Theaters.“ In: Maske und Kothurn, 48. Jg., Heft 1-4, 2002, s.
271-301; Schäffler, Rudolf: Heinrich Rademin, Diss., Wien 1932; Havlíčková, Margita:
„Brněnská účinkování Heinricha Rademina“, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské
univerzity, řada teatrologická – Q, Nr. 10, Brno 2007; Starší divadlo v českých zemích
do konce 18. století, A. Jakubcová (ed.) a kol., Praha 2007, s. 480-482; Zedler, Johann
Heinrich: Grosses vollständiges Universal-Lexicon Aller Wissenschafften und Künste,
Bd. 30, Halle-Leipzig 1741, sl. 522;
98
Viz kapitola Dílo.
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scény. Jako principál Hochdeutscher Komödianten sem pravidelně jezdil
od

roku

1704,

povolení

hrát

ze

7.

7.

1704

bylo

s největší

pravděpodobností určeno právě Rademinovi99, avšak koncem téhož roku
se nacházel zpátky ve Vídni. Není doloženo, kde strávil karneval 1705, ale
na Velikonoce opět vyrazil do Brna. Na podzim tu však již nehrál, protože
byl vyhlášen smutek a zákaz provozování divadla z důvodu úmrtí
Leopolda I. (5. 5. 1705). Ať už díky kontaktům a dobrým vztahům
s česko-moravskou šlechtou, jeho právnickému vzdělání nebo jen kvalitní
divadelní produkci byly Rademinovy žádosti o udělení koncese hrát v Brně
vždy kladně a rychle vyřízeny.
V letech

1707-1712

se

pohyboval

mezi

Vídní

a

Bavorskem,

pravděpodobně jezdil i do Prešpurku. Nejpozději od roku 1708 se podílel
na formování Stranitzkého divadelního souboru ve vídeňském Ballhausu
v Teinfaltstraße100. 28. 1. 1709 byl ve Vídni pokřtěn Rademinův syn
Joseph Jacob Frantz, který se však dožil jen jednoho roku (8. 8. 1710).
1711 zemřela i Rademinova dcera Maria Josepha. Oběma dětem šel za
kmotra vídeňský Hanswurst a principál J. A. Stranitzky. Tato skutečnost
vypovídá o přátelském vztahu obou divadelních kolegů.101 V červnu 1710
se se svou společností pravděpodobně stavil v Brně na cestě z Prešpurku,
v srpnu byl již ve Vídni.102 Jako principál vlastní herecké společnosti
Wienerische Comoedianten je Rademin doložen koncem září 1710
v Augsburgu. Většinu členů této společnosti tvořili bývalí herci kolem
principála J. C. Samenhammera, spoluředitele krumlovského zámeckého
divadla. Právě z těchto kruhů pocházela Rademinova první manželka,
neboť byla dcerou Samenhammerova partnera, ředitele J. G. Göttnera.103
Rok 1711 byl opět ve znamení zemského smutku následkem úmrtí
Josefa I. a navíc šířícího se moru z Turecka. V březnu 1712 hrála
Rademinova

společnost

v Ulmu,

v květnu

se

účastnila

slavností

v Prešpurku při korunovaci Karla VI. uherským králem. Jako Wienerische
99

Havlíčková, M., 2007.
Starší divadlo v českých zemích do konce 18. stol., 2007, 480.
101
Rudin, B., 2002, s. 281.
100

102

Havlíčková, 2007, s. 7. Rademin se stal předmětem sporu městské rady a úřadu
královského Tribunálu. Na základě zápisů v protokolech městské rady z 20. 6. 1710 to
byl pravděpodobně on, kdo se v Brně stavoval.
103
Starší divadlo…, 2007, s. 480.
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Comoedianten

se

prezentovala

i

společnost

pod

vedením

J.

A.

Stranitzkého, která získala povolení hrát v Brně v době trvání zemského
sněmu v červnu 1713. Rademin sem pravděpodobně také přijel na
přelomu května a června a spojil svůj ensamble se Stranitzkým v jednu
společnost.104
V témže roce také započala několikaletá spolupráce Rademina s dalším
významným komediantem a principálem Antonem Josephem Geißlerem.
1. 3. 1714 žádají společně o povolení hrát v Praze, kde Geißler již
v předchozím roce připravil půdu. Dostávají exkluzívní koncesi, která jim
zaručuje přednost před konkurencí až do roku 1720.105 Podzim 1714
strávil Rademin v Brně, kam se odebral po skončení lineckého turné
s Geißlerem. V Brně měl exkluzívní, časově neomezenou licenci hrát, ale
dlouze zde nepobyl, neboť ho následujícího roku znovu nacházíme
v Bavorsku mezi Mnichovem a Augsburgem, tentokrát ve společnosti
Markuse Waldmanna (v srpnu v Augsburgu). O rok později v srpnu míří
Rademin s Waldmannem do Brna, kde žádají o povolení hrát listinou z 3.
srpna 1716 a ihned ho dostávají. Během jednoho měsíce zde Rademina
potkaly hned dvě smutné události. Nejprve byl zažalován brněnským
Ignatiem Puschem za urážku a dluh u městského soudu. Jakmile se
záležitost kladně vyřídila, zemřela Rademinova manželka Anna Ernestina
(6. 9. 1716). Veškerý divadelní fundus společnosti byl zřejmě jako
rodinné divadelní dědictví napsán na ni a po její smrti tudíž zabaven
úřady. Už dost nešťastný Rademin musel navíc vyřizovat majetkové
záležitosti, aby získal zpět dědictví nutné k provozování divadla. Úřady
sice jeho žádosti vyhověly, ale ovdovělý principál přesto z Brna odjel a
jeho následníkem se stal další velký divadelník F. A. Defraine.106
Následující Rademinovou štací byl v roce 1717 letní pobyt v Kuksu ve
službách hraběte Sporcka.107 Napsal zde oslavnou báseň108 při příležitosti
vysvěcení špitálního kostela 29. 8. 1717. Mimo jiné vykonával funkci
divadelního intendanta jako „Director Comicus“ Sporckova kukského

104

Havlíčková, 2007, s. 9.
Scherl, 1999, s. 49.
106
Havlíčková, 2007, s. 11 n.
107
Scherl, 1999, s. 62.
108
NIe VerWesenDe GeDäChtnIs Der GereChten…, 1717, Státní vědecká knihovna,
Olomouc.
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divadla, která se vhodně doplňovala s vedením divadelní společnosti
v Praze spolu s Geißlerem. Od září 1717 do počátku roku 1718 působil
Rademin se svou společností ve Vratislavi. Nejdéle v dubnu už musel být
zpátky v Praze, protože Pragerisch=Hoch Teutsche Comoedianten obdrželi
7. 4. 1718 povolení hrát v Manhartském domě, kde se zdrželi až do léta.
Zde také skončila doložená spolupráce Geißlera s Rademinem v Praze,
neboť ji oba principálové opustili.
V roce 1719 působí Rademin ve Vídni a po boku Stranitzkého čelí
italské konkurenci. Nedisponuje však vlastním divadelním souborem. 7.
11. je pokřtěna Rademinova dcera Marie Barbara Monica Josepha, která
se narodila již jeho druhé ženě Marii Margaretě. Za kmotru jí šla
Stranitzkého manželka Monica.109
Rademinovy kontakty v českých zemích nebyly po jeho odchodu
z Prahy (1718) zřejmě zcela přerušeny. Svědčí o tom dopis Tobiase
Seemana, hofmistra hraběte Sporcka, v němž je Rademin označován jako
Sporckův „dependend gewesener Comoediant“.110
Rok 1722 strávil pravděpodobně ve Vídni111, v roce 1723 působil opět
jako principál Hochdeutscher Comoedianten ve Vratislavi (41 dní), v Nysé
a v Brně, kam přijel 13. 12. 1723 z Vratislavi. V Brně byl tentokrát
naposledy a zdržel se zde jen krátce, protože už v lednu následujícího
roku se nacházel opět ve Vídni, kde se jeho divadelní společnost rozpadla.
V březnu,

nebo

v dubnu

sem

za

ním

přijela

čerstvá

vdova

Steinmetzová, dcera Geißlera a principálka divadelní společnosti, jež se
ocitla ve finanční tísni. Spojila se s Rademinem (a možná i s některými
členy jeho společnosti), který měl dobrou pověst na moravských úřadech,
aby snáze získala povolení hrát v Brně. Buď už ve Vídni, nebo až v Brně
se společnost opět rozdělila. Steinmetzová tu zůstala (skoro celý rok až
do karnevalu 1725) a Rademin pokračoval spolu s F. A. Defrainem,
budoucím principálem a představitelem Hanswursta, přes Olomouc do
Kuksu, kam dorazili koncem června 1724. Letní sezonu zde Rademin
109

Schäffler, 1932, s. 15-16.
Benedikt, Heinrich: Franz Anton Graf von Sporck (1662-1738): Zur Kultur der
Barockzeit in Böhmen, Wien 1923, s. 124.
111
Rudin, B., 2002, s. 289.
110
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strávil jako řádný člen Defrainovy Compagnie teutscher Comoedianten a
jako dramatik a překladatel ve službách hraběte Sporcka. Napsal tu
během července a srpna pět nových hauptakcí z budoucí sbírky Wiener
Haupt- und Staatsaktionen. Rukopisy sice uvádějí jako místo vzniku
Vídeň, ale z chronologických důvodů na nich Rademin musel začít
pracovat již v Kuksu.112 Koncem září pak celá společnost odjela do Prahy,
kde získala na doporučení hraběte Sprocka povolení hrát v Manhartském
domě.113 V Praze zůstala do masopustu 1725 a poté odjela jako Pragische
Komödianten na turné na západ a vrátila se až na podzim 1726.114
Rademin pokračoval po vlastní ose do Vídně, kde setrval až do své smrti.
8. 7. 1726 zde umírá jeho syn Max.
Posledních sedm let života byl tento „oblíbenec císaře Karla VI.“115
členem etablovaného ensemblu Divadla U Korutanské brány a aktivně se
též věnoval překladatelské a dramatické tvorbě. V tomto období vzniklo
nejvíce Rademinových dochovaných textů, které se vyznačují formálněžánrovou pestrostí vycházející z proměňující se dramaturgické tendence
směrem k improvizované burlesce. Vedle překládání a psaní libret jsou
jeho dílem i oratoria, zavedl nový žánr ve stylu musica bernesca – operní
parodii

a

vkusně

Rademinův

propojil

význam

italskou

spočívá

komedii

vedle

s německou

hereckých

aktivit

hauptakcí.
a

úspěšné

diplomacie hlavně v jeho dramaturgické činnosti. Zdrojem námětů a
samotných textů mu byla italská libretistika, kterou hojně využíval při
sestavování hracích plánů a překládání do němčiny jako principál
společností, intendant divadla v Kuksu nebo Geißlerův kolega v Praze.
Zároveň upravoval a uváděl hauptakce německého původu sahající až
k repertoáru

anglických

Eggenbergských

komediantů,

komediantů

z Českého

které

podědil

Krumlova.

Sestavil

z fundusu
základní

112

Rudin, B., 2002, s. 295, Asper, H. G. Spieltexte der Wanderbühne, Wien 1975, s.
142: Jedná se o hauptakce označené společným názvem Wiener Haupt- und
Staatsaktionen z let 1724-1725, vzniklé přepracováním operních libret italského
původu: Atalanta (10. 7.), Pirrhus (21. 7.), Pelifonte (29. 7.), Admetus (3. 8.), Cosroes
(7. 8.).
113
Scherl, Adolf: „Dva dokumenty k baroknímu divadlu v Čechách.“ In: Divadelní revue
3/2003.
114
Scherl, A., 1999, s. 95 n.
115
Haas, Robert: „Wiener deutsche Parodieopern um 1730.“ In: Zeitschrift für
Musikwissenschaft 8, 1925 /1926, Leipzig, s. 202.
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repertoár orientovaný na císařský standard dominující italské a německé
společnosti a vytvořil rámec pro typickou dynamiku vlastní komickým
postavám

tak,

že

je

skloubil

s

impulsy

staroevropského

divadla.

Díky Rademinovi byla města i šlechtická sídla v Čechách a na Moravě
svědky v té době moderního vývoje divadelních směrů, a stala se tak i
kulturními centry na evropské úrovni. Heinrich Rademin zemřel 29. 11.
1731 ve Vídni.

2. Rademinovo (dosud známé) dílo
Právnické texty:
Disputatio juridica, vulgato dicto UNUS TESTIS, NULLUS TESTIS, germ.
Ein Zeuge / kein Zeuge / opposita Quam Divino Favente Numine […] in
illustri

Regiomontana

Accademia

publica

et

placide

disqvisitioni subjicit Henrich Rademin, Hamburg. Die

eruditorum

Mense Julio, Anno

M.DC.XCV.
- ÖNB 133183 – B Alt
- ÖNB 151881 – B Alt (totéž znovu vydané: Hallae Magdeburgicae Litteris
Hendelianis 1733)
- vydané ještě 1720 v Halle/S. (Landes- und Stadtbibliothek Düsseldorf,
Bayerische Staatsbibliothek München)116
Illustriones juris controversiae […]. Regiomonti, 1696, 20 stran.
- Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
- disputace o sporných právnických případech pod vedením Johanna
Amsela117
Dissertatio jvridica solennis loco inavgvralis de Bodemeria, quam […]
Praeside Dn. Henrico Bondino […] pro licentia svmmos in vtroque jvre
honores et privilegia doctoralia qvantocvnqve capessendi, d. XVII.
116

Rudin, B., 2002, s. 273.

117

Tamtéž.
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Decemb. Anno MDCXCVII. […] placido ervdidotvm submittit Henricus
Rademin, Hamburgensis. Halae Magdeburgicae 1697.
- ÖNB 150838 – B Alt
Dramatické texty, básně a překlady:
Amor der Tyrann oder die bereüte Rache118
- Wien Bibliothek: Ia 38.589, s. 540-576.
- předlohou není Giacinto Andrea Cicognini: Il tradimento per l’onore,
ovvero il Vendicatore Pentito (Benátky 1664), ale školská hra J. Riemera
Amor

der

Tyranne,

vermaledeyete

mit

Eifersucht,

seiner

lächerlichen

Merseburg

1685,

Reuterey

toto

tvrzení

wider

die

popírá

L.

Fürlinger a uvádí, že má text s Rademinovým Amorem podobný pouze
titul119
- hru Amor der Tyrann Oder: Der in Staats und Liebs Affairen verwickelte
und

verwirte

König

von

Arabien

Asphalides120

uvedla

Geißlerova

společnost v Manhartském domě v Celetné ulici 25. 4. 1717
- Amor der Tyrann oder Arlequin der lustige Advokat byl uveden 15. 2.
1718

v Praze

v podání

kgl.

polnischen

und

kurfürstl.

sächsischen

Hofkomödianten, principál Joh. Kaspar Haacke121
- tři dějství v próze
- typicky barokní téma intrik, boje o moc, krutosti, lásky, zrady a
žárlivosti z dvorského prostředí se šťastným koncem a využitím efektních
scénických prvků, deus ex machina
Aurora und Stella
- Wien Bibliothek: Ia 38.589, s. 501-539
- rukopis stejnou rukou jako Amor Tyrann
118

Vydal Scherl, A., 1999, s. 147-193. Do češtiny přeložil Balvín, B.: „Amor tyran aneb
Olitovaná pomsta.“ In: Divadelní revue 3 (2001), Praha 2001, s. 84.

119

Scherl, A., 1999, s. 53 a Fürlinger, Leokadia: 14 handschriftliche Dramen der
Wanderbühne des 17. Jahrhunderts, dizertace, Vídeň 1948, s. 75.

120

Divadelní cedule dochovaná ve sbírce Národního muzea, inventární číslo C 11653.
Scherl, A., 1999, s. 53.

121

Benedikt, H., 1923, s. 125.
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- standardizovaná verze od 70. let 17. století
- ne doslovný překlad textu Hendrika de Graefa: Aurora en Stella of
Zusterlijke Kroonzucht (1665) podle Calderónova dramatu Lances de
amor y fortuna (1635); De Graefovým bezprostředním vzorem však byl
Quinault a jeho francouzský překlad Les coups de l’amour et de la
fortune122
- doložené uvedení této látky: Aurora und Stella (Lüneburg, 1666;
Drážďany, 1667; Český Krumlov, 1688), Von dem Streit der beiden
Schwestern Aurora und Stella (Drážďany, 1676) Der künstliche Lügner (K.
A. Paulsen, Drážďany, 1679; Velten, Torgau 1680 a 1690; Wallerotty,
Frankfurt, 24. 8. 1741), Von den zwey miessgünstigen

Schwestern

(Mnichov, 1681), Der künstliche verliebte Lügner oder die beyden umb
der Cron streitenden Schwestern Aurora und Stella (Gdaňsk, 1695)
- pod názvem Der Cronen-Streitt zwischen Aurora und Stella Prinzessin
auß Barcelona (ÖNB 13.516) opsal dle Rademinova rukopisu r. 1754 Carl
Kopf - na zadní straně titulního listu je navíc kromě výčtu postav a
rekvizit uveden scénosled
- pět dějství v próze, téma moci a lásky, žárlivosti, předstírání a hrdinství,
nepravděpodobně zamotané překážky jsou typickou vlastností španělské
dramatiky 16. a 17. století
- pravděpodobně předloha pro Eine wohl-elaborirte sehens-würdige
lustige Action Betitult: „Die Zwey Cronen-Streitende Schwestern Aurora
und Stella“ oder „Die triumphierende Unschuld. Mit Arlequins Lustbarkeit
durch und durch untermischt, o čemž svědčí poznámka o Harlekýnovi123
Die Durchleuchtige Oronthea von Aegypten
- Wien Bibliothek: Ia 38.589, s. 577-600
- podle G. A. Cicognini: L‘Orontea overo Orontea Regina d’Egitto
(Benátky: Teatro Grimano, 1649, hudba Cesti)
- na repertoár kočovných společností pronikl přes vídeňské uvedení opery
r. 1660 pod názvem L’Orontea dramma Musicale Del S. D. Giacinto And.

122

Fürlinger, L., s. 37.

123

Schäffler, R., 1932, s. 100.
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Cicognini, nach der Musik von Filippo Vismarri (ÖNB 19065)124 –
vystupující postavy se až na jednu shodují s textem hauptakce, kde je
Gelone Buffone nahrazen sluhou Hanswurstem, což svědčí o pozdějším
vzniku rukopisu (přelom 17. a 18. století)
- tři dějství, téma nepřípustné lásky princezny s princem, převlečeným za
malíře z důvodu neurozeného původu, konflikt se nakonec šťastně vyřeší,
kvalitativně horší drama (nemotivované jednání, nezdůvodněné postupy a
zvraty)
Musicalische Vorstellung genannt, Der verwirrte Ehemann [...] /
nach Anleitung der frantzoesisch-mollierischen Piece, betitult Le mari
confondu
- pravděpodobně uvedeno po Rademinově smrti, hudba: Johann Ignatz
Beyer
- Vídeň, Heyinger 1710?
- vyd. New Haven: Research Publications, 1973
Die getreue Spartanerin Chilonida, Denen Hoch-Edlen / Gestrengen /
Wohl-Edlen / Vesten / Fürsichtigen / Hoch- und Wohlweisen Herrn / Herrn
Stadt-Cammerer und Rath / der Kayserlichen Freyen Reichs-Stadt
Regenspurg

ec.

Unsern

Großgünstig-Hochgebiethenden

und

Hochgeehrtesten Herrn / Herrn / Zu unterthänigsten Ehren dedicirt / Und
zur

schuldigsten

Dancksagung

vor

die

gnädig-ertheilte

Licenz

die

Comoedien produciren zu dürffen / In einem Schau-Spiel vorgestellt von
denen

Wienerischen

Comoedianten.

Pfingstag

(Dienstag)

den

26.

November 1711.
-

libreto

opery

přeložil

Rademin

roku

1710,

v té

době

principál

„Wienerischer Comoedianten“
- Řezno, 26. 11. 1711
-

předloha

N.

Minato:

Chilonida

(1677)

uvedená

k císařovniným

narozeninám ve vídeňské dvorní opeře a reprízovaná o karnevalu 1710

124

Fürlinger, L., s. 57.
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Wohlmeinentlich=entworffene Chronographisch=Emmblematische
Bey=Schrifften / Der Welt=beruffenen deß Heil: Römis: Reichs
Haupt=und

Handels=Stadt

AUGSBURG

/

Bey

Außzierung

deß

gewöhnlichen Comödie=Platzes in der so genannten Raths=Comödie
Unterthänigst vorgestelt Von HENRICO RADEMIN p. t. Principalen der
daselbst

agierenden

Banda

Comoedianten.

Gedruckt

bey

Joseph

Gruber.125
- Augsburg 1715
- Staats- und Stadtbibliothek Augsburg, Sign. 4° Aug. Schauspielkunst
Nr. 3
- scénosled v podobě jedenácti scénografických obrazů s latinským
symbolickým chronogramem k uvedenému představení
NIe VerVVesenDe GeDäChtnIs Der GereChten nach Anleitung des
CXI. Psalms v. 6.7.8. als Ihro Excellenz der Hochgebohrne Herr Fransiscus
Antonius

deß

Heil.

Römischen

Reichs

Graff

von

Sporck

[…]

zur

Verpflegung 100 armer Männer in Deroselben zu Dero Herschafft Gradlitz
gehörigen so genannten Kuckus-Bade erbaute und mit reichen Stifftungen
versehene Kirchen und Spitall den 29. Augusti Hochfeyerlichst einweihen
ließ. […]
- oslavná báseň napsaná a vytištěná v roce 1717 u příležitosti vysvěcení
kostela a špitálu v Kuksu dne 29. srpna 1717, přednesl principál Thomas
Huber
- novodobá premiéra dne 29. 8. 2004 na terase hospitálu v Kuksu
- SVK Olomouc, sign. II 34.515
Die Beuntreuete Liebe deß Trojanischen Fürsten AENEAS Gegen
die Carthaginensische Königin DIDO
- 31. 5. 1718 v Praze na repertoáru společnosti vedené dvojicí principálů
Geißler-Rademin (saský Arlequin a vídeňské duo Hanß-Wurst a Pantalon)

125

Viz příloha.
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- buď překlad hamburského libreta z r. 1707 Heinricha Hinsche Dido,
Königin von Karthago, nebo benátského libreta Antonia Franceschiho: La
Didone delirante (1686)126
Merckwürdiges Schauspiel, genannt: Die Macht des Himmlischen
Verhängnüßes in Bestraffung der Laster, nach dem Sprichwort:
Untreu schlägt seinen eigenen Herrn. Aus dem Spanischen ins
Frantzösische

und aus diesem ins Teutsche übersetzt. Von Henrico

Rademin, L. p. t. Directore Comico.1718. 6 ½ stran.
-

petrohradský exemplář hry127

-

přeložil podle španělské hry od Roja: La traicion busca el castigo

(1640) s pomocí francouzského překladu od Lesage128, které Dancourt
převedl do alexandrinů129
-

pět dějství v próze

Wiener Haupt- und Staatsaktionen
- série hauptakcí v rukopise z r. 1724, vydal Payer von Thurn (Wien 190810)
- viz 3.2.1
Die Eyffersucht im Traum Oder: wer schlaffend unglücklich ist /
kan durch Verstellung wachend vergnügt werden
- 23. 11. 1724 v Praze v Manhartském domě, následoval tanec sedláků a
jako Nachspiel známá Molierova komedie
-

z fundusu

Eggenbergských

komediantů:

Der

schlaffende/fliegende

Wandersmann (1684/85) v Českém Krumlově, podle John Fletcher: The
Night Walker, or The Little Thief, v přepracování Jamese Shirley (1633)
-

hrála

společnost

Hanswursta

Franze

Alberta

Defraina,

koncepce

poukazuje na Rademinův styl130
126

Rudin, B., 2002, s. 291.

127

Bolte, Johann.: Das Danziger Theater im 16. und 17. Jahrhundert, Hamburg-Leipzig
1895, s. 224n.

128

Théâtre espagnol 1700: Le traitre puni.

129

Dancourt: La trahison punie, 1707.
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Die lebendig begrabene und aus dem Grab auf den Königl.
Schwedischen Thron steigende Edelberga […] mit Hans Wurst
Dem

gescheiten

Narren,

verstellten

sclaven,

unglückseligen

Fischer und masquirten Türcken. Aus einem welschen Exemplar
genand: a chi ben opera anche il Sepolcro è fortuna
- Wien Bibl. Ic 26.500
- 1725
- rukopis k inscenačním účelům
- dle Giorgio Ippolito Giorgi: A chi ben opra anche il sepolcro è fortuna
(1694)
Der

liegend=obsiegende

Held

/

Zu

allgemeiner

Freude

der

streitend=und triumphirenden Kirche. An dem Tag der würcklichen
Heilig=Sprechung

Des

glorreichen

Martyrers

und

sonderbahren

Ehren=Beschützers S. JOANNIS von NEPOMUCK bey dessen Auf der
Wienerisch=hohen Brucken erbauten Ehren=Gerüst den 16. Maji 1726 in
einem Oratorio vorgestellet von Rademin, Und in die Music gesetzt von
Herrn Georg Reuter / der Röm. Kays. Majest. Hof=und Cammer
Organisten / wie auch der Metropolitan St. Stephans-Dom Kirchen
Cappell=Meistern.
- Wien Bibl. A 5484
- 1726
-

oratorium

napsané

a

uvedené

při

příležitosti

svatořečení

Jana

Nepomuckého, hudba: G. Reuter
- odkazy k veršům v Bibli, alegorické postavy, nedějové, sbor, melodické
verše, pět sólových árií, dueta a jedno arioso
Schweigendes ORACULUM oder die wohlredende Verschwiegenheit des
Glorreichen Martyrers / und Wunderthätigen Ehren=Beschützers S.
IOANNIS von NEPOMUCK Dessen den 16. May / Anno 1727 einfallendes
Kirchen=Fest zu beehren In einem ORATORIO Verfast von RADEMIN Und
in die Music übersetzet von Herrn Georg Reutter / der Röm. Kays. Majest.
130

Rudin, B., 2002, s. 296.
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Hof=und Cammer=Organisten / wie auch der Metropolitan=St. Stephans
Dom=Kirchen Capell=meistern.
- Wien Bibl. A 5499
- 1727
-

oratorium

napsané

a

uvedené

při

příležitosti

svatořečení

Jana

Nepomuckého, hudba: G. Reuter
- historické postavy (Wenceslaus, Johanna, S. Joannes von Nepomuck,
Oslaus) a sbor
- krátké dialogy poukazující na operní formu, dějový obsah vycházející
z legendy o životě sv. J. Nepomuckého, nezvykle dramatické oratorium
- šestnáct árií, jeden duet a jedno arioso
JOANNES

IN

EODEM,

das

ist

Der

im

Leben

und

Todt

unveränderlich=beständige Liebhaber Gottes und der Kirchen Heiliger
JOANNES von NEPOMUCK dessen den 16. May 1728 einfallendes
Kirchen=Fest

Bey

Neu=errichteten

der

Ehren

auf

Capell

der
zu

Wiennerisch=Hohen=Brucken

solemnisiren

In

einem

Oratorio

vorgestellet von Rademin Und in die Music gesetzt von Herrn Georg
Reuter / der Röm. Kayserl. Majestät Hof=und Cammer=Organisten / wie
auch der Metropolitan=St. Stephans Dom=Kirchen Capellmeister.
- Wien Bibl. A 5472
- 1728
-

oratorium

napsané

a

uvedené

při

příležitosti

svatořečení

Jana

Nepomuckého, hudba: G. Reuter
- text obsahuje úvodní shrnutí děje ve smyslu legendy o sv. J.
Nepomuckém včetně zmínky o krutém chování krále Václava, ugrilování
kuchaře za živa i poutní cesty Jana do Staré Boleslavi před smrtí
- historické postavy (S. Joannes von Nepomuck, Wenceslaus, Joanna,
Zytho) a sbor
- dramatický děj, nestandardní oratorium, nejvhodnější ze všech čtyř
oratorií

k

inscenování,

každou

postavu

charakterizuje

použití

jiné

stylistické roviny, bravurní schopnost vykreslit postavy
- patnáct árií, tři ariosa a jeden duet
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Rok 1728, kdy vedení vídeňského Divadla U Korutanské brány převzali
pánové Borosini a Selliers, představuje předěl také v Rademinově tvorbě.
Jeho slovo mělo v dramaturgickém plánu divadla nezanedbatelnou váhu.
Opouští hauptakce a píše improvizované burlesky, libreta a parodie na
operu. Divadlo získalo příchodem nových provozovatelů privilegium
uvádět německé divadlo s hudebními vložkami. Do té doby mohli hudební
divadlo v podobě opery obdivovat pouze aristokraté z vysokých kruhů na
císařském dvoře. Ale i obyčejné neurozené publikum sledovalo moderní
trendy a vnímalo divadelní vývoj alespoň v podobě divadelně hudebních
představení, neboť skutečná opera byla v Divadle U Korutanské brány
zakázána. Zdánlivě zcela nezávislé divadelní scény rozdělené příčkami
společenského žebříčku nebyly vůči sobě hermeticky uzavřené. Obě
vídeňské scény reprezentující dvě různé větve divadelní produkce se
vzájemně obohacovaly o nové atraktivní prvky. Do Divadla U Korutanské
brány pronikala hudba, do opery zas komická postava.

Der aus Indien zurückgekehrende triumphierende Bacchus. In
einem musicalischen Schauspiel vorgestellet auf dem Kayserlichen
privilegirten Wiennerischen Theatro. Im Herbst des 1728 Jahres.
Verteutscht von Rademin.
- překlad dle italské předlohy: Bacco trionfante dall’Indie Componimento
dramatico, da recitarsi nel Teatro Cesareo-Privileggiato di Vienna,
Nell’Autunno dell’Anno MDCCXXVIII. La Poesia è del Sig. Cavagliere
Boccardi di Mazzera, Patrizio Torinese. La musica del Sig. Francesco
Pircker.
= 1. opera po převzetí Divadla U Korutanské brány dvojicí BorosiniSellier, existuje slavnostní věnování princi Evženovi Savojskému z pera
autora libreta z 23. 10. 1728
-

překlad pro širší publikum vznikl ve stejném roce jako originál, což

svědčí o tom, že byly Rademinovy texty velmi aktuální a ve své době
moderní
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-

děj se odehrává v hlavním městě ostrova Naxos a v jeho okolí,

historické postavy vystupují spolu s mytologickými, formálně je text
rozdělen na recitativy (próza) a árie (verše), tři dějství
Die durch Tugend und Beständigkeit besiegte Untreu. In einer
welschen Sing=Verfassung vorzustellen auf dem von jhro röm. kayserl.
und königl. cathol. Majest. Privilegirten Theatro in Wienn, verteutscht von
Rademin.
-

1729,

vytištěno

ve

Vídni

u

Andrease

Heyingera

(Universitäts=Buchdrucker)131
-

ital. orig.: La virtù et la costanza, hudba ?

Die

von

der

Liebe

verwundete

[!]

Jäger.

In

einer

welschen

Sing=Verfassung vorzustellen auf dem von Ihro Röm. Kayserl. und Königl.
Cathol. Majest. privilegirten Theatro in Wienn […], Wienn: gedruckt bey
Andreas Heyinger, Universitäts=Buchdruckern, 1729.132
-

1729

-

hudba: A. Bioni – nedochovaná

-

dle ital.: I cacciatori feriti d’amore

MATER DOLORUM, Das ist: Die Schmertzhaffte Mutter / Bey dem letzten
Athem=Zug Ihres geliebten Sohns / Dessen darauf erfolgter Abnehmung
vom Creutz / Und Begräbnis Bey dem Heil. Grab / In der Kirchen derer
Wohl=Ehrwürdigen Chor= und Closter=Frauen des Fürstl. Stiffts und
Closters zur Himmels=Porten Am Heiligen Charfreytag Mittags um 12. Uhr
Denen mitleidenden Christen vor Augen zu stellen / Entworffen Von
RADEMIN, Und in die Music gesetzt Von Herrn Georg Reuter / dem
Jüngern / Organisten allda. Wienn in Oesterreich / Gedruckt bey Andreas
Heyinger / Universitäts=Buchdruckern / im Jahr 1729.
-

ÖNB 302.733-B Mus

-

oratorium oslavující Pannu Marii

131

http://www.worldcat.org

132

http://www.worldcat.org
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Canticum Novum non Novum. „Das Lob Gottes in seinen Heiligen.“ Die
Bedächtnuß Der zu Rom 1729 den 19. Martii erfolgten Heilig=Sprechung
Des wunderthätigen und grossen Diener Gottes JOANNIS von NEPOMUCK.
Bey dessen Auf der Wienerisch=hohen Brucken errichteten Ehren=Kapell
zu solemnisieren. Anno 1730 in einem Oratorio verfast von Rademin und
in die Music gesetzt von Herrn Georg Reuter dem Jüngern / Ihro Röm.
Kayserl. Majestät Cammer=Organisten.
Ihro Hochgräfflichen Excellentz dem Hoch=und Wohlgebohrnen HERRN
HERRN Siegmund Friederich Des Heil. Röm. Reichs Graffen Kevenhiller zu
Aichelberg und hohen Osterwitz / Freyherrn auf Wernberg / und
Landscron / Herrn in Ober=Fädnitz und Sampriach / etc. Obristen
Erb=Land=Stallmeistern in Cärnthen. Ritter des goldenen Vließ / der
Röm.

Kayserl.

und

Cathol.

Majestät.

Wircklich

geheimben

Rath

/

Cammerern und Stadthaltern deren N. O. Erb=Fürstenthumen und
Landen; Dann denen Hochgelehrten Herren HERREN Kantzler / und
Räthen des Regiments deren N. O. Landen.
- Wien Bibl. A 5478
- 1730
- oratorium při příležitosti svatořečení Jana Nepomuckého, hudba: G.
Reuter
-

málo dramatický děj, alegorické postavy, živly (za vodu řeka Vltava)
obsahuje

symbolickou

dějovou

paralelu

z pohanského

světa

v předmluvě: Aby měl Bassianus Caracalla na zemi klid od svého mrtvého
bratra Getaea, který ho trápil, vyzdvihl ho mezi Bohy („Sit Divus,
dummodo non sit vivus.“). V křesťanském výkladu lze použít tento
pohanský příklad k vyslovení orákula v souvislosti s Janem Nepomuckým:
Byl povznesen do nebes a svatořečen, aby navždy zůstal na zemi v našich
myšlenkách („Factus Divus, ut nobis sit vivus.“)
Der Ursprung. Des im Marggrafthumb Mähren in Znaimber Creyß
ligenden Hochgräflich=Questenbergischen Städtlein Jaromeritz /
Musicalisches Schau=Spiel / Welches A. 1730. zur ewigen Gedächtnuß
und gewöhnlich=Herbstlichen Unterhaltung durch Ihro Eigene von dar
gebürtige Musicos haben vorstellen Lassen Ihro Hochgräfl. Excellenz Herr
Johann Adam / Des Heil. Röm. Reichs Graf Von=und zu Questenberg /
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dermahliger Besitzer diesel Orths. Die Poesie ist von Heren NICODEMO
BLINONI, Die Music aber von Heren Frantz Anton Mitscha Patricio
Jaromericensi, und Capel=Meistern allda. Ins Teutsche übersetzt von
RADEMIN. Wienn / gedruckt bey Johann Baptist Schilgen / Ni. Oe.
Landschafts=Buchdruckern.
- Moravská zemská knihovna Brno, sig. Ch Bib.V.G.7
- 1730, opera na objednávku hraběte Adama Questenberga, překlad
Bonliniho libreta L’Origine di Jaromeriz | in Moravia | Dramma per Musica,
hudba F. A. Míča
- Originální libreto dochované pouze jako fragment o dvou dějstvích a
dvou částech komického intermezza (Aidalacco e Bumbalca). Díky
kompletně dochovanému Rademinovu překladu je znám celý obsah opery
(3 dějství a 3 části komického intermezza).133
Musikalisch-Italiänisches Zwischenspiell / Gezogen aus XIO RE
DELLA CHINA. Vorgestellet Auf dem von Ihro Röm. Kays. und Königl.
Cathol. Majest. Privilegirten THEATRO in Wienn. Ins Teutsche übersetzt
von RADEMIN.
- ÖNB 444469-A.Mus
- Divadlo U Korutanské brány, Vídeň, 30. 7. 1730 (dle Wiener Diarium)
- překlad opery
- primitivní děj, prostředí čínského královského dvora, čínsko-indická
rivalita, téma nevěry a intrik se šťastným koncem
- italsko-německý tisk, rozděleno na recitativy a árie
Argippo. Musicalisches Schau=Spiel Welches Auff dem Ihro Hoch=Gräffl.
Excellenz Herrn Herrn Franz Antoni Des Heil. Röm. Reichs Graffen von
Sporck Zugehörigen Theatro im Jahr 1730, soll repräsentiret werden.
Gedruckt zu Prag / in Carolin bey denen Labaunischen Erben / durch
Adalbert Wilhelm Wessely Factorn.
-

Klementinum sig. 65E2744

133

Bohadlová, Kateřina: Der Ursprung des Städtleins Jaromeritz. Geschichte eines
Opernlibrettos. Příspěvek na konferenci Mezinárodní muzikologické kolokvium v Brně
(2007).
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-

podle Domenico Lalli (Sebastiano Biancardi): Argippo (1717), hudba:

Antonio Vivaldi pro Prahu134
-

obsahuje 15 originálních árií, 3 árie z předešlých Vivaldiho oper

-

málo zhudebňované libreto: Franceso Mancini: Il Gran Mogol (1713),

Andrea Stefano Fiore: Argippo (1722), Giovanni Porta: Argippo (1717 a
1722)
-

podobná zápletka jako v dramatu Xio re della China: oklamaná

princezna Zanaida netuší intrikánské prohřešky svého manžela Silvera a
obviní svou první lásku, Argippa, z podlé zrady, děj se odehrává v Agře,
rezidenci velkého mogula Tisifara135
-

Rademinovo autorství německého překladu není zcela prokázané, ale

velmi pravděpodobné, vezmeme-li v úvahu nejen zmínky v sekundární
literatuře136, ale současně i fakt, že v témže roce přeložil pro hraběte A.
Questenberga také libreto k Míčově opeře O původu Jaroměřic.
Die

beschützte

Römischen
elaboriret

Unschuldt

Kayserin.

Von

Henrico

Nach

in

der

Anleitung

Rademin.

Persohn
eines

L(icentiatus).

der

Engelberta

Welschen
p(er).

Dramatis
t(empore).

Com(icus).
- ÖNB 15.009
- před 1731137
- fragment přerušen ve 2. dějství
- dle libreta Zeno/Pariati: Engelberta (1708), hudba: Carlo Francesco
Gasparini
- Rademinův překlad obohacen o postavu láskou nemocného Hanswursta,
Arrigova veselého sluhu

134

Rademinův překlad získává na významu vzhledem k nedávnému objevu Vivaldiho
rukopisu opery v roce 2007 (Ondřej Macek) a novodobé premiéře v podání Hofmusici
pod vedením O. Macka 3. 5. 2008 na Pražském Hradě.

135

Antonio Vivaldi. Argippo. Programová brožura. Spáčilová, J. (ed.); Macek, O.
(překlad libreta), Sdružení barokního souboru Hofmusici, 2008.
136

Bolte, Johannes: „Neues vom starken Mann J. C. von Eckenberg.“ Zeitschrift des
Vereins für die Geschichte Berlins. Heft 2, 1934, s. 37. Tento údaj převzal R. Schäffler
do své dizertace o H. Rademinovi z roku 1932, s. 17.

137

Martino, A., 1994, s. 304.
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- některé scény nejsou rozepsané, pouze popsané (sc. 5 a 6) jako u
scénářů

komedie

dell’arte

a

ponechané

k volné

interpretaci,

tj.

improvizaci
Musikalisch-Italiänisches Zwischen-Spiel gezogen aus Aralinda.
Vorgestellet Auf dem von Ihro Röm. Kays. und Königl. Cathol. Majest.
Privilegirten THEATRO in Wienn. Verteutscht von Rademin.
- ÖNB 629678-A.The
-

Vídeň 1730, repríza doložená ještě 27. 7. 1746.

- bez rozdělení na dějství, údaje k jednajícím postavám prozrazují
dějovou zápletku, odehrává se ve Španělsku v královském prostředí,
téma milostných intrik s drastickými motivy typu hauptakce se šťastným
koncem
- německý překlad vykazuje častější použití nepravidelného rýmu;
v recitativech originálu se vyskytuje pouze v posledních dvou verších;
zpívané části překládá Rademin pomocí jiného schématu (it: abc acb X
ně: abc cab), ty jsou dle dobového zvyku tištěny větším písmem; ze
stylistického

hlediska

kombinuje

pěkné

lyrické

verše

s hrubšími

fraškovitějšími, anebo pateticky nafouknutými verši138
- nepravidelný rým, italsko-německý tisk, rozděleno na recitativy a árie
Hypermnestra. In einem Musikalisch-Italiänischen Zwischen-Spiel.
- Vídeň 1731
- dosud neznámý text k hudební partituře ve vídeňském Divadle U
Korutanské brány, v soukromé sbírce v Berlíně139
Die Römische Lucretia. Auf dem von Ihro Röm. Kayserl. und königl.
Cathol. Majestät privilegierten Theatro in Wienn Im Jahr 1731 In einer
sogenannten Teutschen Musica bernesca Vorgestellet Von inbenannten
Persohnen Aufgesetzt von Rademin, Wienn / gedruckt bey Andreas
Heyinger / Universitäts-Buchdruckern.
- Wien Bibl. A 140893
138

Schäffler, R., 1932, s. 25.

139

Sbírka Dr. Rainera Theobalda v Berlíně.
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- Vídeň 1731, operní parodie na operu Bertholda Feinda Die kleinmütige
Selbstmörderin uvedenou r. 1705 v Hamburku
- Rademin inspirován poetikou 1. vídeňské „Musica Bernesca Intitolata La
Fama dell´Onore e dell´innocenza, in Carro Trionfante. Typis Andreae
Heyiringer 1730“ s Hanswurstem dle benátského textu z roku 1727.
- hudba Frantz Pircker nebo Ignaz Beyer – nedochovaná
- na repertoáru vídeňského divadla do r. 1738 (14. 9.)
- dle Rademinovy metody napsal herec Andreas Weidner: Bajazeth und
Tamerlan, Vídeň 1732
Die

[un]schuldig

geglaubte

Unschuld.

L’innocenza

creduta

colpevole. Musikalisch-Italiänisches Zwischen-Spiel Vorgestellet auf dem
von Ihro Röm. Kays. und Königl. Cathol. Majest. Privilegirten Theatro in
Wienn. Verteutscht von Rademin 1731.
-

Vídeň 1731

-

Rastatt, Německo

-

bez

rozdělení

na

dějství,

spletenec

milenecký

vztahů

a

z toho

vyplývajících intrik a mocenských bojů o královskou korunu se šťastným
koncem
-

přírodní metafory, nepravidelný styl a metrum, italsko-německy

Die Königin der schwartzen Inseln. In einem Musicalisch-Italiänischen
Aus

denen

arabischen

Geschichten

gezogenen

Zwischen-Spiel

/

Verteutscht von Rademin 1731.
- Wien Bibl. A 139134
- 1731
- kouzelný námět začarovaného města a zakletí lidí v ryby poukazuje na
pohádku z Tisíce a jedné noci, 1. díl v Gallandově překladu: Histoire du
Pecheur et du Génie – Du jeune roi de Isles noires (pozn. tužkou
v Schäfflerově dizertaci, s. 26); zápletka je založena na podezření
z nevěry

a

následných

intrikách,

které

vedou

k veselému

konci;

netradičně však působí, že tato finální scéna vůbec s hlavním dějem
nesouvisí
- hlavní děj je proložen dějem vedlejším v podání nízkých postav (služka
a astrolog) na téma flirtování, přetvářky a neopětované lásky; dialogy
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komických postav stylisticky odkazují k tzv. komickým intermezzům oper,
vkládaným mezi jednotlivá dějství
- nepravidelný rým, italsko-německý tisk, rozděleno na recitativy a árie
Runtzvanscad,

König

deren

Menschen-fressern

/

oder:

Der

Durchläuchtigste Gärtner. In einem MUSICALIschen Schau=spiel / Mit
unterschiedlichen neuen Theatralischen Veränderungen / Täntzen / und
einem Combattiment, vorgestellet: Auf dem privilegirten Wienerischen
THEATRO. Aus dem Welschen in das Teutsche übersetzt Von RADEMIN.
Wien / gedruckt bey Johann Peter v. Ghelen / der Röm. Kays. und Königl.
Cath. Majestät Hof=Buchdruckern / 1732.
- Wien Bibl. A 139134
- Vídeň, uvedeno před 15. 6. 1732 (Wiener Diarium)140, musel napsat
během r. 1731
- Předlohou není Zacharia Valaresso/Cattuffio Panchianio: Rutzvanscad il
Giovine (1724).

3.

Rademinovy texty jako mezníky dramaturgie

3.1

Amor der Tyrann oder die bereüte Rache141 (Wien Bibliothek:

Ia 38.589, s. 540-576)
Tato typická hauptakce kočovných společností se zrodila již v 17.
století. Rok vzniku ani autora původní verze příběhu neznáme. Text
hauptakce dochovaný ve Wien Bibliothek je součástí sborníku čtrnácti
hauptakcí142 a vykazuje rukopis Heinricha Rademina. Spolu s texty Aurora
und Stella a Oronthea byl vídeňský rukopis zřejmě napsán někdy na

140

Schäffler, R., 1932, s. 31.

141

Vydal Scherl, A., 1999, s. 147-193. Do češtiny přeložil Balvín, B.: „Amor tyran aneb
Olitovaná pomsta.“ In: Divadelní revue 3 (2001), Praha 2001, s. 84.

142

Fürlinger, Leokadia: 14 handschriftliche Dramen der Wanderbühne des 17.
Jahrhunderts, dizertace, Vídeň 1948 – analýza celého svazku.
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začátku 18. století.143 První důkaz o uvedení této krvelačné hry pochází
z roku 1713, kdy vévoda Ernst August s nadšením okomentoval úspěšnou
inscenaci

v Hannoveru.

Na

základě

dochované

divadelní

cedule

z Hamburku je známé také uvedení hry Haackeho společností v roce 1719
pod titulem Der verliebte Tyrann Asphalides, König von Arabien, mit
Arlequin, einem in Kopf verrückten Juristen. Norimberský seznam her
z počátku 18. století zahrnuje hauptakci s názvem Ehrliche verräther, der
bereuente recher, oder blutige malzeit, která zřejmě odkazuje k téže hře.
V souvislosti s Prahou nutno zmínit, že zde byl tento kus s určitostí
zahrán minimálně dvakrát. Poprvé v produkci principála Antona Josepha
Geißlera († 1723 v Brně), který se v českých zemích pohyboval již od r.
1705 jako herec a principál ve službách hraběte Sporcka. Hru zvanou
Amor der Tyrann Oder: Der in Staats und Liebs Affairen verwickelte und
verwirte

König

von

Arabien

Asphalides144

uvedla

jeho

společnost

v Manhartském domě v Celetné ulici 25. 4. 1717. Podruhé uvedl hru
zvanou Amor Der Tyrann. Oder: Arlequin der lustige Advocat145 principál
Johann Kaspar Haacke (sám zřejmě v roli Harlekýna)146 ve Sporckově
divadle 15. 2. 1718. Z dochované divadelní cedule můžeme kromě
podrobného obsahu hry vyčíst i to, že jako dohra (Nachspiel) byla dávána
Moliérova komedie Scapinova šibalství a že představení v divadle ComödiHauß naproti kostelu sv. Josefa na Novém Městě pražském začínalo ve
čtyři hodiny odpoledne.
Za vzor Rademinova textu byla považována původně školská hra
gymnaziálního profesora a kazatele ve Weißenfelsu jménem Johannes
Riemer Amor der Tyranne, mit seiner lächerlichen Reuterey wider die
vermaledeyete Eifersucht, která vyšla tiskem roku 1685 v Merseburgu.147
Vedle vídeňského rukopisu se dochoval ještě jeden rukopis téhož kusu
143

Fürlinger, L., 1948, s. 83.

144

Divadelní cedule dochovaná ve sbírce Národního muzea, inventární číslo C 11653.
Scherl, A., 1999, s. 53.

145

Divadelní cedule dochovaná ve Wunschwitzově sbírce Státního ústředního archivu
v Praze. Otištěná viz Scherl, A., 1999, s. 60.
146

Benedikt, H., 1923, s. 125.

147

Scherl, A., 1999, s. 53. Srov. Fürlinger, L., s. 75. Fürlinger uvádí, že je oběma
textům společný pouze podobný název.
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nazvaný Die bereuete Rache148, uložený ve vědecké knihovně města
Gotha. Hru s podobným názvem Die bereuete Rache. Ein Lustspiel in
ungebundener Rede, in drey Aufzügen zmiňuje Gottsched ve své publikaci
Nöthiger Vorrat zur Geschichte der deutschen dramatischen Dichtkunst.149
Předlohou k této hauptakci však v žádném případě není italské libreto,
které napsal Giacinto Andrea Cicognini, Il tradimento per l’onore, ovvero il
Vendicatore Pentito (Benátky 1664).
Tři dějství v próze vyprávějí typicky barokní příběh králů z dvorského
prostředí v Theamě, v němž pomocí intrik bojuje o moc arabský král
Asfalides se svou manželkou Achiluší. Motorem děje jsou nedůvěra,
žárlivost a pomsta, k níž se král odhodlá po nařčení z nevěry a cizoložství
s mladou a krásnou dvorní dámou jménem Adigege. Král k cudné Adigege
sice chová láskyplnou náklonnost, ale k porušení před Bohem uzavřeného
sňatku s královnou nedošlo. Achiluše je však podezíravá:
Asphalides

Das menschliche Gemüth ist in der Liebe der Veränderung am
meisten ergeben.

Achilusche

So so! Ich höre schon, wohin die Pfeile Eüerer Gedancken
hinzielen.

Wen

Ihr

nur

soltet

nach

dem

Exempel

der

Solimannischen Nachbahren mein Frauenzimmer alle Monath
mit einer anderen Gemahlin verstärcken.
Asphalides

Und Ihr verlanget vielleicht wie Eüere Vorfahren, daß 30 Männer
sich nur mit einem Weibe behelffen sollen. Hingegen währe die
Gewohnheit eines Mannes mit vielen Weibern so schlimm nicht,
sondern ein Gebiß vor böse Weiber.150

Hádky dvořanů o přednost audience u krále zrcadlí a karikují tehdejší
situaci u dvora, a ta není zrovna nejrůžovější.

148

Forschungsbibliothek Gotha, Sammelband Poes. 4° 2169. Viz Scherl, A., 1999, s.

55.
149

Fürlinger, L., s. 75.

150

Scherl, A., 1999, s. 152.
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Messango

[…] Also haben Hoffdiener das Recht der Pomerantzen: große
Herren spielen damit, sie preßen den Saft heraus, und wen Sie
kein Geruch mehr geben, so werden sie weggeworffen.151

Věrnost a ctnosti nehrají příliš velkou roli, natož pak svědomí. Dobré
postavení

si

člověk

zabezpečí

lichotkami,

penězi

a

intrikářstvím.

Nejdůležitější je umět se přizpůsobit okolnostem podle hesla kam vítr,
tam plášť.

Strážce říšského pokladu Mesango a říšský rada Aramech

bojují o přednost audience u krále, předhánějí se v lichotkách a
argumentech, čí úřad je vyšší.
Aramech

[…] Ein Reichsrath hat viel zu überlegen, ehe er anfängt zu
reden, die Gelehrsahmkeit wirdt mit langer Mühe und spater
Zeit erworben.

Messango

Auch ein Schatzmeister des Reichß hat seine schlaflose Nächte,
alß der vielmahls unter den Sorgen dahin gehet, wenn der
gelehrte Rath zur Taffel sitzt und dem König eine Gesundheit
Bescheid thut.
[…]

Mesango

Mir gebühret der Vortritt.

Aramech

Mein ist die erste Audience.

Mesango

Ich habe von des Reichß Einnahme etwas einzutragen.

Aramech

und ich von des Reichß außersten Nohtdurft etwas zu reden.

Mesango

Ich bin der nechste.

Aramech

Wann ich erst vom König heraus komme.152

Král tentokrát upřednostní Mesanga a odmítnutý Aramech se běží
pomstít. Upozorní královnu, že se král s Adigege zavřel v kabinetu, a dá jí
klíč, aby se sama přesvědčila, čímž jen přiloží pod kotel její žárlivosti:
Achilusche

[…]

Was

Anblick!

Helleüchtende

Sonne,

die

du

überall

hinsiehest, wie mögen die Strahlen diesen Abscheu ertragen,
des Königs Haubt ruhet auf der Huren Schooß und beide

151

Tamtéž, s. 167.

152

Tamtéž, s. 154, pak s. 157.
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schlaffen. Was sündliches Beginnen muß sie so ermüdet und
eingeschläffert haben? […]153

Žárlivá Achiluše přikáže Aramechovi, aby zabil Adigege a vymýšlí
nejhrůznější způsoby, jak se zbavit svého chotě.
Achilusche

Lieber will ich die gantze Burg in Aschen alß meinen Man in
frembde Arme sehen.154

Lékař Elahor má přidat ostrý jed do léků krále, jenž mezitím ochořel
z lásky k Adigege a blouzní na loži. Královna zburcuje armádu a vybere
říšský poklad. Mesango se prořekne a chystaný převrat i spiknutí s jedem
vyjdou najevo. Na králově straně zůstane jen vojenský velitel Elgezill a
Mesango s Elahorem přebíhají na stranu královny a vzápětí zas ke králi.
Dvorní sluhové se vzájemně obviňují, královna i král zuří.
Aramech

Verrätherey, gnädiger König!

Elahor

Da komt der Urheber.

Aramech

Du Königs Mörder.

Elahor

Du böser Rathgeber.

Aramech

Du und dieser sind die Rechten.

Messango

Hastu nicht der Königin durch den anvertrauten Capitalschlüßel
das Cabinet eröfnet?

Aramech

Nachdem du die Vorschläge dazugethan.

Asphalides

Ihr Schelmen alle drey! Elgezill, führet sie hin, wo die Verräther
und Aufrührer sicher können behalten werden!155

Vojenský velitel Elgezill zavře všechny tři podvodníky do vězení. Král
Asfalides je odsoudí k smrti včetně královny, jejíž místo na trůnu má
nahradit Adigege. Jakmile se však dozví o tom, že ji Achiluše nechala
usmrtit, propadne sebeobviňování, lítosti ze ztráty nevinné duše a pomalu
začíná šílet.
153

Tamtéž, s. 160.

154

Tamtéž, s. 162.

155

Tamtéž, s. 173.
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Asphalides

[…] Asphalides hat Adigegen getödtet. Sehet mich an, ists nicht
so? Ich sehe grausahm! (raset)

[…]
Ich glaube, der König wird unsinnig156.

Elgezill

Teprve

ve

Představuje

20.

scéně

v hauptakci

druhého

komickou

dějství
postavu

poprvé

vystoupí

hanswurstovského

Fidel.
typu

inspirovanou též falešným učencem Dottorem italské komedie dell’arte.
Společná

je

jim

upovídanost,

nesmyslné

výrazy

a

věty

v latině,

vychloubání se a nekonečné přednášky na jakékoliv téma. Role komické
postavy je v tomto textu minimální a omezuje se na pár obrazů.

Hned

v úvodním monologu se prezentuje jako učený advokát, z jeho projevu
ovšem vyplývá, že je to podvodník, který se raduje z cizího neštěstí a
obohacuje na úkor druhých. Za peníze slibuje odsouzenému Mesangovi
odbornou právní pomoc, ale má co dělat, aby ho rozzuřený král na místě
nesežral, a tak raději bere nohy na ramena.
Asfalidovo šílenství, rozdmýchávané touhou po pomstě a zuřivostí nad
ztrátou Adigege, graduje.
Asphalides

Hier schreib ich dem Himmel Gesetze vor, wie er künftig seinen
Lauff einrichten soll. […] ich bin nicht der Menschen, sondern
der Sterne König. […] ich wil mein gantzes Königreich hinrichten
laßen. […] Geschwind bringe mir 3 Schüßeln her! (Elgezill hohlt
und übergibt selbige) Ja, sie sollen Gnade haben, ich will
meinen Schluß ändern, den bey Konigen soll die Güte der Rache
vorgehen,

daher

soll

es

auf

diesen

gnadigen

Ausspruch

bewenden: Siehe, hier in der Viertelstunde soll in dieser Schußel
der Königin Haubt hier auf meinem Tische stehn; in dieser
Aramechs rechte Hand, und die Zunge aus dem Halse; in dieser
Elahors Hertz, an diesen Balcken aber soll Messango hencken.157

156

Tamtéž, s. 177.

157

Tamtéž, s. 181-182.
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Třetí dějství začíná dialogem královny Achiluše s dvorní dámou
Adigege. V dějové struktuře působí tento rozhovor jako setkání dvou
přítelkyň, a ne úhlavních nepřítelkyň. Vždyť nebýt Adigege, neztratila by
královna náklonnost svého chotě a nemusela rozpoutat peklo v celém
arabském království.
Král už nepoznává nejen Adigege, ale ani svého věrného velitele
Elgezilla, který zinscenoval jako hru ve hře krvelačnou hostinu a obraz
krutosti přesně podle králova šíleného přání. Jako jediný si zachoval
chladnou hlavu, zdravý rozum a věrnost království. Zachránil život všem
odsouzeným, dokázal čelit královu šílenství a za pomoci Božího zásahu
znovu nastolil mír.
Asfalidovo rouhačství a pýcha byly potrestány slunečním paprskem a
ostatní postavy se začaly kát a litovat svých prohřešků. V poslední scéně
hauptakce zpívají všichni prosebnou árii za krále (lamento o třech slokách
ab ab cc), aby se probudil z mdlob. Nebesa všem odpustí, král se vrací ke
své manželce, Elgezill dostane za ženu Adigege a Aramech jeho sestru.
Závěr hry je veršovanou oslavou Boží dobroty, chytrosti a věrnosti
Elgezilla a především lásky, která zvítězila nad žárlivostí.
Achilusche

[…] Nun weicht die Eifersucht
der Gifft getreüer Liebe

Asphalides

die Rach ist in die Flucht
das Unthier böser Triebe
das alle Wolfahrt stürtzt
und Leben, Guth und Ehr verkürtzt.

[…]
Elahor

Gedult und Sanftmuth ist ein’edle Sache

Asphalides

sonst quählet und entseelt uns die bereüte Rache.158

Po formální stránce je text disproporční, druhé dějství má 25 obrazů,
první a třetí jen po devíti obrazech. Každý obraz je uveden jmény
vystupujících postav, někdy i popisem scény a akce postav. Ačkoliv občas
před replikou v rukopise chybí jméno hovořící postavy, vyskytují se zde
často scénické poznámky, pečlivě zapsané v závorkách. Stejně tak ani
158
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informace o odchodu postav není zanedbána a hercům se dostávaly
konkrétní pokyny (např. odchod stranou, rychle odejde, atd.).
Jazykový kontrast není tolik patrný jako v textech, kde je větší mírou
zastoupen komický element. Závěr hry je napsán v alexandrínech. Již
angličtí komedianti používali verše na dramatických místech v příběhu za
účelem zvýšení divadelního efektu. Nelze ovšem hovořit o umělecké
kvalitě těchto veršů, neboť jde spíše o naivní rýmovačky.
Obliba této hry spočívala zajisté ve vnějších divadelních efektech,
kterých záměrně využívá dramaturgie textu. Publikum požadovalo nejen
vyprávění příběhu a pobavení, ale hlavně podívanou. A čím bláznivější,
krutější a neobvyklejší podívaná to byla, tím lépe.
3.2

Die Verfolgung auß Liebe / oder Die grausame Königin

der / Tegeanten / ATALANTA / Mit Hanß Wurscht / Den
lächerlichen Liebs=Ambasadeur, betrognen Curiositäten-Seher,
einfältigen

Meichlmörder,

Intressirten

belohnten

Beederachsltrager,

Kammerdiener,

unschuldigen

übl

Arrestanten,

Intresirten Aufstecher, wohl exercirten Soldaten und Inspector
über die bey Hoff auf der Stiegen Esßende Gallantomo. / Im Jahr
1724, den 10 July. (rukopis: ÖNB Cod. 13502)159
Když začal Rademin 10. července 1724 psát Atalantu, byl zrovna
přechodně v Kuksu a nemohl ani tušit, že se tam jeho text po 280 letech
vrátí, a to hned na divadelní prkna.160
Hauptakci Atalantu tvoří tři dějství (I/13, II/10, III/15), každá scéna je
uvedena výčtem vystupujících postav a v případě změny místa údajem o
scénografii. Pokud to má význam pro inscenaci, je informace týkající se
postav rozšířena o směr, odkud přichází na scénu (např. zezadu),
rekvizity, které hrají roli ve vývoji děje (např. dopis), nebo o specifikaci
kostýmu (např. zbroj).
159
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HW alß Dragoner angelegt mit einen Carabiner auf der Achsl.161

Již samotný dlouhý název rozdělený na hlavní titul a dva podtituly
splňuje základní kritérium žánru hauptakce. V dramatu vystupuje osm
postav: Atalanta,
Hanswurst,

jejichž

Palamedes, Cleandra, Agenor, Isauro, Icilio, Hero a
postavení,

funkce

a

vzájemné

vztahy

detailně

odpovídají postavám z libreta Astarto, které se již na první pohled jeví být
italskou předlohou textu. Hauptakce dodržuje jednotu času, děje i místa.
Místem je království Tegeantů, královský palác nebo jeho bezprostřední
okolí. Královské postavy bojují o udržení nebo získání moci, podléhají
milostným vášním a snovají intriky. Ztělesňují binární opozice dobro a zlo,
čest a úklady, láska a nenávist, touha a žárlivost a další. Výsledkem je
šťastný konec a nalezení kompromisu, v němž jsou neřesti narovnány a
negativní postavy uznají své prohřešky a polepší se. Oproti italskému
libretu Astarto zde navíc vystupuje pouze Hanswurst, sluha Palamedův, a
několik komparzních rolí jako
Ein Spitzbub, nebst 2 Stumen. Soldaten der Atalanta. Zusamgeschworne Bürger
und Handwerger bey Agenor162.

Na téže straně následuje seznam scénických proměn, jak jdou za
sebou:
Ein königl. Saal nebst dem Thron. Item ein rundes Vorgemach, alwo man sich in
verschidene Zimmer verfügen kan. Item ein schöner Wald, in deßen Mitte der
Jupiter zu sehen. Item ein schöner Gartten mit Grottenwercke und anderen
Außzihrungen. Item ein Gefängnus. Item der Königl. Vorhoff.163

Samotnému textu ještě předchází „Inhalt der Materie“, neboli obsah
děje, resp. úvod do děje a popis událostí, které vedly k dramatické
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zápletce. Až na drobné rozdíly v časových údajích a jména postav jsou
tyto úvodní řádky doslovným překladem prvních dvou třetin argomenta
z Astarta. O předloze Atalanty již není pochyb.
Poměrně

často

jsou

v textu

zaznamenány

scénické

poznámky

v závorkách. Nejčastěji ohlašují odchody a příchody. Autor výrazně
pracuje s á part replikami. Postava v nich čtenáři nebo divákovi prozradí,
co si doopravdy myslí nebo jaký má tajný plán, zatímco svému partnerovi
odpoví

s přetvářkou.

K těmto

falešným

charakterům

patří

zejména

Cleandra a Icilio, kteří chtějí za každou cenu dosáhnout svého a
nezaleknou se žádné podlosti.
Cleandra

Ia, ia, ich verzeihe dir; eines allein hätte ich mir außzubitten,
(ist es möglich, daß ich mich des Lachens enthalte?) daß du die
Cleandra, wo du auff den Königlichen Thron sitzen werdest, wo
nicht eines verliebten, wenigstens eines mitleidigen Anblickes
würdigen wollest. …164

Á part projevy uvedené v závorkách jsou také typické v situacích
vnitřního zmatení, váhání, nejistoty nebo rozrušení, které nesmí být dány
najevo. Jako by se postava v tu chvíli chtěla poradit s publikem nebo si
mu postěžovat na krutý osud ve formě vnitřního monologu. Když je např.
Articio předvolán před královnu, aby přečetl dopis, který mu údajně měl
napsat Palamedes, je zmaten a nerozumí její zlosti.
Articio

Ich gehorche. (Liset:) „Den Feldherrn Articio: (- Was wird dieses
seyn? Eine unbekante Handt hat diese Buchstaben gesezet.) …
(Ich bin gantz verwirth.) …165

První dějství je zakončeno šestiverším (aa bc cb). Atalanta si myslí, že
ji Articio podvádí, a prožívá vnitřní rozpor mezi zlostí a stále trvající láskou
k němu. Druhé dějství uzavírá improvizovaný dialog mezi Hanswurstem a
Herem, který by ho nejraději nechal pověsit za jeho přelétavý charakter a
vypočítavost.
164
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situaci,

ale

dává

volný

prostor
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k improvizovanému ztvárnění celé scénky, v níž je nakonec Hanswurst
polapen a odveden. Tento pro scénáře komedie dell’arte charakteristický
způsob záznamu textu se v Atalantě objeví celkem osmkrát, a sice ve
dvou formách: Hanswurstovy sólové výstupy, jako např. v jedenácté
scéně prvního dějství, kdy vyrábí dřevěnou past, aby do ní chytil
Atalantu:
HW von hinten mit einen Schlachtschwerd und mit einen hilzernen instrument
etwa 2 Ellen lang, welches also gemacht wird: alß nemlich ein Breth von 1 ½
oder 2 Schuch, in diesen werden obenauf 2 Löcher aufgeschnitten, das in ein
iedes eine Handt beym Glied kann hineingelegt werden, in der Höhe wird ein
schmählers darüber gethan, welches gleich den untern etwas ausgeschnitten,
doch damit di Handt, so solches zugemacht, nicht heraus kan gezogen werden.
Auf einen Orth werden beede Brether zusamgehefft gleich einer Schere, damit es
auf und zu kan gemacht werden.166

nebo dialogy, např. scénka Hanswursta s Articiem (II/2):
Articio

will mit Gewalt, daß HW reden solle, HW aber ist iederzeit standhafft.

Er will ihm ermorden, er schmeiglet ihm durch Geben und durch noch mehr
versprechen, HW achtet alles nichts. Endlich erzürnet Articio und will ihm
ermorden. HW ruffet umb Hilff.167

Na závěr třetího dějství a zároveň celé hauptakce se Hanswurst
rehabilituje za své prohřešky a stane se z něho „gallantom Monsieur
inspector“168. Jeho slova jsou opět veršovaná podle schématu aa bb a
navazují na stejně rýmovaný hromadný happyend.
Verše najdeme mimo to i na začátku 2. dějství po úvodním proslovu
Agenora k davu věrných (aa bb). Dodávají bojovné a odhodlané řeči
slavnostní příchuť a vážnost. Působí zde jako heslo nebo pokřik k dodání
odvahy a dosažení spravedlnosti. O kousek dál mají verše z Agenorových
úst funkci modlitby nebo rituálního zpěvu (aa bb cc) a Hero odpovídá
166
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veršovanou přísahou (ab a? cd dc), kterou po něm verš za veršem všichni
opakují. Chtějí se pomstít despotické královně, svrhnout ji a na její místo
dosadit právoplatného dědice Palameda. V rukopisu zde chybí verš, který
by doplnil rým na „sterbe(n)“. Payer von Thurn navrhuje „So des Cosroes
Erbe“169. Čtvrtou scénu druhého dějství uzavírá čtyřverší (ab ab) zhrzené
Atalanty, která právě vyhnala Articia, aby mu nedopřála dosažení štěstí
v domnělé

lásce

s Cleandrou.

Krátkých

veršovaných

pasáží

v

alexandrínech, které jsou dědictvím operních árií původních libret (na
odchodnou), je v celé hauptakci devět.
V Atalantě najdeme klasický motiv „sluhy dvou pánů“, a to hned
v několika rovinách. Haswurst je opravdu sluhou dvou pánů, Agenora a
Articia, ale hlásí se vždy jen k tomu, kdo je ve výhodě. S tímto motivem
se pracuje zejména za účelem zamotávání zápletky. Když se Hanswursta
královna ptá, kdo je původcem zrady, ohrožujícím nejen její vládu, ale i
život, odpoví Hanswurst šalamounsky, že jeho pán. Má však na mysli
Agenora, zatímco královna se mylně domnívá, že jde o Articia, jenž se již
dostal do její nemilosti kvůli dvěma falešným dopisům. Napsali je jeho
nepřátelé, Icilio (miluje Atalantu) a Cleandra (miluje Articia), aby mu
uškodili. Proto královna považuje Articia za zrádce, jenž zklamal její lásku
i důvěru, a podle toho s ním chce i naložit. Místo trůnu a její ruky dostane
pouta a odmítnutí.
HW

(Iezt weis ich nicht, was ich sagen soll. Welchen wird sie
meinen, den Agenor oder den Articio? denn sie seid beede
meine Herrn. Eh, es ist alles eins, ich will sagen ia.)

Atalanta

Wilstu noch nicht gestehen?

HW

Alles will ich Euch sagen: mein Herr hat gesagt, wann ich Euch
heimlich umbringen kann, will er mich über eine gantze
Landschafft alß regenten setzen, und wegen diesen hab ichs
auch gethan.

Atalanta

Dieses

hat

dir

dein

Herr

befohlen?

(Der

meineidige,

verrätherische Schelm!)170
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Hanswurstova výřečnost není nijak překvapivá. Nejčastěji na ni ostatní
postavy reagují rozkazem „Mlč!“. Není to však pouze množství slov, které
charakterizuje Hanswurstovy projevy, ale také obhroublé výrazy, drzé
reakce, dvojsmyslné poznámky nebo klení. Typickým výrazem je „Potz
1000“ (= Potztausend), česky „hrom do toho!“, který kontrastivně
doplňuje patetická zvolání vážných postav jako např. „Ó, nebesa!“, „Ó
Bože!“, „Ach, vzdychám!“, „Ó milost!“ atd. Jazyk hauptakce pracuje
s kontrastem patetického, dvorského stylu vážných postav a hrubého,
jadrného projevu bez zábran, studu a ohledů Hanswursta.
Atalanta je třetí hauptakcí prvního dílu sbírky Wiener Haupt- und
Staatsaktionen z roku 1724. Jedná se o v posledních letech často
diskutované rukopisy, uložené ve Vídeňské národní knihovně. Těchto 14
textů spojuje nejen datum vzniku (pokud uvedeno) 1724 nebo 1725, ale
také obal ze stejných šedomodrých desek. Proto je v roce 1908 Rudolf
Payer von Thurn vydal jako sbírku ve dvou svazcích. Od jiných hauptakcí
se liší rolí Hanswursta, který zde nevystupuje v komických intermezzech,
jak bylo dosud zvykem, ale je součástí hlavního děje a jakýmsi
protagonistou na druhé koleji, který mnohdy zasahuje do vývoje děje a
splétá intriky.
Považovalo se za přirozené, že autorem textů je J. A. Stranitzky,
slavný otec vídeňského Hanswursta a jeho úspěšný představitel. Byly totiž
součástí jeho majetku. V souvislosti s posledními studiemi ovšem vyšlo
najevo, že hauptakce nenapsal Stranitzky, nýbrž jeho kolega, herec,
překladatel, impresário a literát Heinrich Rademin.171 Pro hovoří více
argumentů nežli proti. W. Lehr přináší celou řadu důvodů, např. srovnává
vídeňské rukopisy s rukopisem Engelberty (1725), o níž s určitostí víme,
že ji Rademin napsal, a nachází zde jistou podobnost. Dále cituje
chronogram z titulní strany hauptakce Der Tempel Dianae „Von eInen In
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VIenn anVVesenDen CoMICo“172. V době vzniku hauptakcí byl Stranitzky
již řádným vídeňským občanem a těžko by se takto podepsal. Citace
odkazuje spíše k Rademinovi, který se ve Vídni trvale usadil až v roce
1726. Na téže titulní straně je také ornament doplněný písmeny AIHR a
chybně interpretovaný jako A[nton] J[oseph] StR[anitzky], namísto
snadného výkladu A[uctor] I[llius] H[enricus] R[ademin].173 Lehr dále
upozorňuje na podobně znějící komentáře Hanswursta v hauptakcích a
jeho pozdějším Runtzvanscadu.174 Scénické poznámky pro Hanswursta
jsou nejednoznačné, volné a v konjunktivu. Kdyby je psal sám Stranitzky,
měl by jakožto představitel této postavy konkrétní a jasnou představu o
jejím chování a užil by indikativu.175 V hauptakci Cicero se na straně 92
objevuje poznámka „Es kan[n] nach eines Directors Belieben gemacht
werden“. Autor, herec a současně režisér Stranitzky by si tuto poznámku
sám pro sebe zřejmě nenapsal. R. Payer von Thurn zmiňuje v úvodu
k tištěnému vydání hauptakcí, že autor těchto textů neovládal rakouský
dialekt, vlastní vídeňskému Hanswurstovi, jímž byl Stranitzky. Text
naopak vykazuje středoněmecký charakter jazyka, který Rademin jako
Němec a kočovný komediant přirozeně používal.176
H. G. Asper (Spieltexte der Wanderbühne, Wien, 1975) se s touto
myšlenkou neshoduje, neboť autor (ruk)opisu ještě nemusí být autorem
hauptakcí. Role Hanswursta je v ostatních Rademinových textech podle
něho mnohem hůře napsaná a vyznačuje se jen malým počtem
křečovitých výstupů (lazzi), zatímco Hanswurst vídeňské série hauptakcí
je všestranná pružná postava plná energie. Asper se ani tak neptá na
autora textů, jako spíše na okolnosti vzniku hauptakcí. Formuluje tři
možné varianty vzniku:
1. rukopisy vznikly na základě divadelních cedulí a jejich autor je po
paměti nebo díky jiné inspiraci zfabuloval do podoby dramatického textu
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- pro hovoří věty na titulním listu 2 hauptakcí: „Daß Übrige wird die Action
selbsten vorstehlen“ a „Mehrers wird die Action selbst dem geneigten
Leser vorstellen“ (Pyrrhus, Cosroes)
2. rukopisy jsou opisy ztracených tištěných knih/textů
- pro: chronogram „Von eInen In VIenn anVVesenDen CoMICo (Ifigenia),
který v rukopise pro inscenační účely ztrácí smysl
- tzv. folio-formát používali divadelníci jen v případě zdobných rukopisů,
které věnovali mecenášům
3. rukopisy jsou dílem návštěvníka divadla, který neviděl do zákulisí a
neznal autora
Asper se domnívá, že autorů série hautpakcí bylo více a pocházeli ze
Stranitzkého ensamblu v Divadle U Korutanské brány ve Vídni. Z 26
uvedených jmen nabízí 5 kandidátů na autorství, kteří byli známí jako
dramatici

a

„upravovatelé“

dramatických

textů:

Heinrich

Rademin,

Ferdinand Felix Elenson, Franz Josef Gogola, Johann Georg Schilde a
Franz Anton Nuth.
Mimo jiné tvrdí, že působení opery na dramaturgickou výstavbu
repertoáru kočovných společností od 2. pol. 17. stol. nebylo jednostranné.
Také libretisté se inspirovali u kočovných komediantů a převzali např.
jejich komickou postavu hauptakcí. Komedianti zpětně sbírali náměty
z tištěných barokních libret, aby obohatili svůj repertoár.
Asper je přesvědčen, že byly hauptakce napsány pro Divadlo U
Korutanské brány a roli Hanswursta hrál Stranitzky. Toto tvrzení ovšem
zpochybňují W. Lehr nebo B. Rudin.
Pokud se pokusíme na základě dostupných pramenů a nových objevů
(Asper, Scherl, Rudin, Havlíčková) zrekonstruovat Rademinův životopis
v době vzniku hauptakcí, zjistíme, že se během r. 1723 nacházel jako
principál Hochdeutscher Comoedianten ve Vratislavi a 13. 12. 1723 přijel
do Brna, aby zde se svou společností hrál po Vánocích a o karnevalu.
V lednu 1724 se pravděpodobně již vrátil zpět do Vídně, kde se jeho
společnost rozpadla. Tento rychlý odjezd z Brna, zvláště když měl
povolení hrát i na masopust a Velikonoce, mohl být způsoben problémy
interního charakteru společnosti.
Když ho na přelomu března a dubna vyhledala ve Vídni vdova
Steinmetzová (dcera A. J. Geißlera, již zesnulého Rademinova přítele a
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kolegy, manžel jí právě zemřel v Bavorsku a ona měla na krku celou
společnost), aby ho požádala o pomoc, Rademin ji přijal a možná se (ať
už sám nebo s jinými členy své rozpadlé společnosti) k její společnosti i
přidal. V té době ovšem přijel do Vídně i Franz Albert Defrain, představitel
Hanswursta. Všichni zřejmě společně odcestovali do Brna, kde se
Rademin těšil dobré přízni a vždy bez problémů získal koncesi hrát
divadlo. Nejspíš na jeho přímluvu získala společnost Steinmetzové
povolení až do r. 1725. Rademin se svou druhou ženou (první zemřela
v Brně 1716) však v Brně nezůstal a odjel spolu s principálem společnosti
Compagnie

Teutscher

Comödianten

Defrainem

do

Olomouce

(květen/červen?) a odsud do Kuksu, kam dorazil koncem června.
V lázních Kuks, jak známo, strávila společnost celou letní sezónu a
Rademin zde napsal pět z hauptakcí, počínaje Atalantou, kterou zde začal
psát 10. 7. 1724. 21. 7. následoval Pyrrhus, 29. 7. Pelifonte, 3. 8.
Admetus, 7. 8. Cosroes. Po skončení letní sezóny odjela Defrainova
společnost, stále ve službách hraběte Sporcka, do Prahy, kde hrála
prokazatelně v Manhartském domě v Celené ulici. Lze předpokládat, že
zde strávila celou zimní sezónu, během níž Rademin pokračoval v psaní
hauptakcí inspirovaných librety oper z Benátek a okolí. V roce 1725
vyrazila společnost pod jménem Pragische Komödianten, vedená i nadále
principálem Defrainem na turné na západ. 1726 se Rademin vrátil do
Vídně, kde zřejmě zůstal až do své smrti dne 29. 11. 1731.
Když Rademin spolu s principálem Defrainem směřoval do Kuksu, nejel
tam poprvé. Víme, že zde pobýval již v létě 1717 s Geißlerem ve funkci
„Director Comicus“, vztahující se nejen na Comoedien-Haus v Kuksu, ale i
na Sporckovu pražskou scénu. Se svou oslavnou básní (Nie Verwesende
Gedächtnis der Gerechten) na počest vysvěcení kostela Nejsvětější trojice
v Kuksu (29. 8. 1717) se před Sporckem etabloval jako schopný básník.
Je pravděpodobné, že cestu do služeb hraběte Sporcka naplánoval
Rademin už ve Vídni v lednu r. 1724, v době, kdy se mu rozpadla
společnost, tím spíš, že byl nejpozději 1721 ve Sporckových službách
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zmiňovaný jako „dependent gewesener Comoediant“177. Možná Sporcka
požádal o přijetí do svých služeb, nebo ho Sporck sám od sebe angažoval.
Fakt, že se spojil s Defrainem a cestou využil příležitost hrát v Olomouci,
nevyvrací možnost cíleného směřování do Kuksu.
Pokud vyjdeme z této hypotézy plánované cesty do služeb hraběte
Sporcka, je možné, že chtěl schopný básník poctít svého mecenáše
darem, jímž by vyjádřil poděkování za vřelé přijetí (viz Asperovy varianty
výše). Touto pozorností mohla být klidně sbírka hauptakcí. Anebo mohlo
jít o zakázku ze strany hraběte, na níž Rademin začal pracovat už ve Vídni
- první z nich, Gordianus, nese datum 23. 1. 1724. Jednotlivé texty
vznikaly postupně během roku 1724 a možná se rovnou v Kuksu hrály.
To, že se objevily na repertoáru Stranitzkého společnosti U Korutanské
brány, nevylučuje výše nastíněnou hypotézu. Jak sám Asper uvádí,
dochované cedule představení obsahují pouze údaj dne a měsíce, nikoliv
roku. Hauptakce se zde tudíž mohly hrát 1726 a 1728 (inscenace Atalanty
doložená 1728 v Divadle U Korutanské brány178), když už byl Rademin
opět ve Vídni. Nešlo by tak o jediný případ, kdy se v případě divadelních
rukopisů uložených ve Vídni jedná o kopie pocházející původně z českých
zemí a dovezené sem kočovnými společnostmi (drama Romio und Julie
z r. 1688 přivezla do Vídně z Krumlova společnost Elenson-HaackeHoffmann, Baron Wurstelsprung, Die Betrügereyen des Hans Wurßts, Die
Taube a Das Zauberglöckel pochází ze schwarzenbergského dědictví,
odkud se do Vídně dostali ve 40. letech 18. stol.)179.
Pokud si znovu připomeneme Asperovy varianty určení Vídeňských
hauptakcí, teze Rudinové o jejich autorství, životní peripetie Heinricha
Rademina a vztah hraběte Sporcka k tomuto vzdělanému, uznávanému
dramatikovi a divadelníkovi, nezdá se být toto propojení až tak nahodilé.
Ačkoliv se jedná o nepotvrzenou hypotézu, nelze ji vyloučit. Nabízí
varianty nedořešených a již nedohledatelných peripetií (např. proč jel
177

Benedikt, Heinrich: Franz Anton Graf von Sporck (1662-1738): Zur Kultur der
Barockzeit in Böhmen, Wien 1923, s 124, pozn. 10. Seemanova korespondence z 2. 11.
1721, v níž je Rademin takto označen.
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1724 do Kuksu a nezůstal v Brně, kde by jistě dostal povolení hrát)
v dosud objevené faktografii kolem osoby Heinricha Rademina a možné
vysvětlení

vzniku

a

určení

jedinečné

série

Wiener

Haupt-

und

Staatsaktionen.
Hauptakce nejsou zcela originální nové hry, ale přepracovaná „Libretti
zumeist Wiener und venezianischer Provenienz aus dem Zeitfeld 16871723“180. Ve většině případů se italskou předlohu a jejího autora podařilo
identifikovat:
3.2.1

Wiener Haupt- und Staatsaktionen (1724)

I
1. Triumpf Römischer Tugendt und Tapferkeit oder Gordianus der Grosse
- Componirt In diesen 1724 JAHR, den 23 Jenner.
- D. Cupeda: Il Giordano pio (1700), hudba: A. Ziani
- Cod. 13.495
2. Die Enthaubttung des Weltberühmten Wohlredners Ciceronis
- Componirt in Jahr 1724, den 12 Junij.
-?
- Cod. 13.494.
3. Die Verfolgung auß Liebe oder Die grausame Königin der Tegeanten
Atalanta
- Im Jahr 1724, den 10 July.
- Zeno/Pariati: Astarto (1708), hudba: T. Albinoni, Venezia
- Cod. 13.502
4. Nicht diesem, den es zugedacht, Sondern dem dass Glücke lacht oder
der großmüthige Frauenwechsel unter Königlichen Personen (Pirrhus)
- Viennae Die 21 Julij Anno MDCCXXIV.
-?
- Cod. 13.492
5. Die Gestürzte Tyrannay in der Person deß Messinischen Wüttrichs
Pelifonte
- Wien den 29 July Ao. 724.
180
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- Zeno: Merope (1714), hudba: ?
- Cod. 13.497
6. Der Betrogene Ehmann (Admetus)
- Viennae den 3ten Augusti Anno MDCCXXIV.
- Cod. 13.499
7. Der Großmüthige Überwinder Seiner selbst (Cosroes)
- In Wienn den 7 August 1724
- ?: Cosroes (Leipzig, 1708), hudba: ?
- Cod. 13.501
II
1. Der Tempel Dianae (Ifigenia)
- Von eInen In VIenn anWesenDen CoMICo, AIHR, bez data a místa,
později dopsáno na titulní straně Monieur stranützßkü
- N. Minato: Il tempio di Diana in Taurica (1678), hudba: Antonio Draghi
- Cod. 13.496
2. Triumph der Ehre und deß Glückes oder Tarquinius Superbus
- In Jahr 1724
- Zeno/Pariati: Alessandro in Sidone, Wien 1721, hudba: Francesco Conti
- Cod. 13.493
3. Großmütiger Wethstreit der Freundschafft Liebe und Ehre oder Scipio
in Spanien
- bez data a místa
- Zeno: Scipione nelle Spagne (1722), hudba: Antonio Caldara
- Cod. 13.475
4. Der besiegte Obsieger Adalbertus König in Wälschlandt
- Componirt A° 1724 von einem Comico, R, bez místa
- D. Cupeda: Adalberto overo la forza dell’astuzia feminile (1697), hudba:
A. Draghi
- Cod. 13.476
5. Sieg der Unschuldt über Haß und Verrätherey oder Scepter und Cron
hat Tugendt zum Lohn (Alfonsus)
- Im Jahr 1724
-?
- Cod. 13.500
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6. Waß sein soll daß schickt sich wohl oder Die unvergleichliche
Beständigkeit zweyer Verliebten (Astromedes)
- bez data a místa
- Ant. Bernardoni: Tigrane, re d’Armenia (1710), hudba: Ant. Bononcini
- Cod. 13.477
7. Die allgemeine Treu (Cafena)
- bez data a místa
- D. Cupeda: La fede publica (1699), hudba: G. B. Bononcini
- Cod. 13.478
Vídeňské hauptakce nejsou doslovným překladem libret v dnešním
slova smyslu jako spíše jejich převodem či přepracováním označovaným
jako „Libretti-Verwurstungen“181, jehož výsledkem je integrace komické
postavy Hanswursta do vážného hlavního děje za účelem dosažení
kontrastního efektu díky koexistenci barokního patosu a směšných
výstupů. Drama tak získalo zcela jinou dimenzi a rozdílnou strukturu.
Takto přeložená italská operní libreta do němčiny byla uváděna jako
činohra v próze. Lyrické a původně zpívané pasáže árií byly převedeny do
živějších dialogů nebo monologů. Obvyklé zakončení dějství nebo celých
libret chórem nahradily verše všech shromážděných postav (alexandríny).
Větší dynamičnost dialogů byla dosažena rozbitím dlouhých popisných
replik pomocí otázek a zejména vstupy Hanswursta, který dění na scéně
neustále komentuje. Inspiruje se úspěšnými lazzi italské komedie dell’arte
a oddává se improvizaci (extemporieren), o čemž svědčí prázdná místa
v textu

některých

rukopisů

hauptakcí.

Přizpůsobení

italských

textů

vídeňskému publiku je vedle role Hanswursta zajištěno také narážkami na
škrobený jazyk barokních dvorů, známý z císařského dvora ve Vídni.
3.2.2

Hanswurst ve Vídeňských hauptakcích

Á part komentáře
Komická postava hauptakcí glosuje a vtipně komentuje jednání
ostatních herců na scéně a zcela otevřeně směrem k publiku říká, co si
181
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myslí (např. o věrnosti žen, podivuje se nad vším, čemu nerozumí, radí,
nebere si servitky, kritizuje). Komicky působilo samotné vyřčení takových
komentářů (zdravý lidský rozum X dvorské zvyky). Je zde evidentní
přináležitost komické postavy k „bláznům“ (Narren), kteří ničemu z toho,
co říkají, nerozumějí a jsou na hony vzdáleni od takových ideálů dvorské
společnosti.
Hanswurst ve Vídeňských hauptakcích připomíná, že jde jen o iluzi,
proto se např. při krvavém střetu není třeba bát o život nebo je povoleno
znovu se oženit, i když má člověk „extra Comoediam“182 ženu a spoustu
dětí. Komické jsou Hanswurstovy narážky na čas („A kdy už bude
konec?“) nebo kostýmy (bohatá postava je stejně bude muset po
představení

odevzdat,

tak

brechtovský

zcizující

efekt

si

může

využívá

odpustit
pouze

to

chvástání).

Hanswurst

Tento

Vídeňských

hauptakcí. Byl do textu zřejmě připsán až tehdy, kdy publikum znalo
osobní život a poměry jednotlivých komediantů. V 17. stol. se tento
princip neobjevuje, neboť je v rozporu s iluzorním pojetím barokního
divadla, které se snaží nevidět jakékoliv spojnice s realitou.
Hanswurstovy komentáře někdy slouží k tomu, aby uvedly spletitý děj
plný intrik, změněných jmen nebo převleků na pravou míru a zachránily
ubohého zmateného diváka, který se ve hře už dávno ztratil.
Atalanta

Hero, in dir mus der getreuste Vasal verehret werden,

HW

(Aber auch der gröste Schelm)183.

Selský původ
Ještě

před

příchodem

Stranitzkého

bývá

v hauptakcích

selský

venkovský původ Hanswursta vždy uveden. Tento vesnický buran je na
rozdíl od „chytrého blázna“ shakespearovských her nebo šibalského
Harlekýna francouzského typu bezelstný, jeho hrubé výpady proti
vznešeným postavám jsou přijímány s úsměvem na rtech a publiku tato
figurka, pravý opak urozené, chytré, krásné či vychované postavy připadá
velmi zábavná. Svět dvora se se světem sedláků nemísí. Blázen se
182
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zpočátku objevuje pouze v mezihrách, bývá pastevcem ovcí, sedlákem
nebo kleštičem. Ve Stranitzkého Reise-Beschreibung vystupuje Hanswurst
také jako salcburský sedlák, který kastruje svině a dle svého povolání je i
oblečen. Selský původ udává charakter komické postavě, jenž je zcela v
protikladu

s etiketou

barokního

dvora,

čímž

působí

komicky.

Jeho

původem se zdůvodňuje veškerá drzost, nevychovanost, lidový jazyk a
neslušné způsoby.
Materiální pohled na svět
Na rozdíl od ctností a vyšších hodnot vážných postav hauptakcí záleží
bláznovi pouze na materiálním štěstí. Za peníze je schopen prozradit
tajemství, nebo dokonce i vraždit. Pro své pány tak představuje
důležitého služebníka, čehož si je vědom, a za každou informaci požaduje
odměnu. Často se však nechá napálit a o svou výplatu snadno přijde
(Atalanta, s. 189, s. 141-142). Za své prohřešky bývá blázen obvykle
trestán výpraskem. Lidi rozděluje na dobré a zlé podle toho, jestli dávají
spropitné, nebo ne. Záleží mu pouze na výsledku – zda dostane peníze.
Tento motiv skýtal nekonečné množství variant komických situací, které
se dobře uplatňovaly v profesionální improvizaci.
Nenažranost a alkoholismus
Komická postava blázna se vyznačuje neskrývanými přízemními pudy.
Všemi prostředky usiluje o tělesné blaho, a to jak po stránce sexuální, tak
i gastronomické. Obdržené peníze utratí ihned za ženy, dobré jídlo a pití.
Hlad je jeho největším nepřítelem. Je velký žrout a dokáže pozřít
neuvěřitelné množství jídla. Odtud také jména bláznů jako z jídelního
lístku (Hanswurst, Leberwurst, Pickelhering atd.). Dlouhý seznam chodů
může být základem komického výstupu (lazzo) o bezedném bláznovi.
Bláznova absence jakékoliv míry v jídle a pití často vede k přejídání a
opilosti, někdy dokonce ve spojení s vylučováním právě pozřeného všemi
různými způsoby a na ta nejnevhodnější místa (sud s máslem, slanečky).
Zbabělec, chvástal a vojenské povolání
Jako voják nechybí blázen u žádné války či bitvy, ale není to velký
válečník. Vychvaluje vlastní vojenskou zdatnost a odvahu, ale ve
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skutečnosti jsou to jen prázdná slova zbabělce, který si jako první nadělá
do kalhot a ani netuší, jak vzít do ruky zbraň. V italské komedii se touto
vlastností vyznačuje Capitano. Vymýšlí si efektní historky vyprávěné s
neskrývanou samolibostí. Vojenská tématika poskytuje skvělou hereckou
příležitost a stojí na ní mnohé lazzi („nebezpečný“ dřevěný meč, vzdává
se boje, aby neublížil člověku bez ohledu na to, že je nepřítel, zbabělé
výmluvy všeho druhu).
Vedle statečnosti vychvaluje blázen vlastní učenost (italský Dottore).
Jako mávnutím proutku se však z namyšleného blázna stane pokorný
služebníček. Stačí trochu pohrozit šibenicí a hrdina je tatam184.
Pokud se blázen představuje, fantazíruje o svém urozeném původu a
vymýšlí si exotické země, z nichž údajně pochází.
Sexualita
Balancování na hraně morálky a nemorálních gest, mezi askezí a
necudnostmi

funguje

vždycky,

a

to

bez

ohledu

na

dobu

nebo

společenskou kastu. Pronese-li Hanswurst chytře promyšlenou aluzi nebo
velmi oblíbený dvojsmysl, bude se publikum vždy dobře bavit. Přísná,
prudérní doba a společenská tabu vybízejí k překračování povolených
hranic o to víc.185 Ačkoli někteří urození páni kritizují sprosté výrazy
Hanswurstova slovníku a pohoršují se nad nemravnými vtípky (dopis Lady
Mary Wortley Montagu186), ve skutečnosti se při představení náramně
baví.
Sexuálním objektem bláznů jsou pokojské, selské děvečky nebo
markytánky, to znamená ženské postavy ze stejné sociální kasty. Ideál
lásky vidí ovšem v mladých dvorních dámách, které ho samozřejmě
neberou vážně. Když dostane košem, nezbývá mu než se vrátit do
vlastního rajónu a dvořit se sobě rovným. Má zcela odlišnou představu o
lásce a kráse než jeho pán. Ženám slibuje manželství a věrnost jen proto,
aby dosáhl svého, a pak se rychle vypaří.
184
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Cosroes

Sage dann, was ist dann die Liebe?

HW

Wir Bauren können es zwar nicht beschreiben, aber wann
wir ein Mensch auf den Heuboden bekommen, so erzehlen wir
es historiweis, daß sie in dreiviertl Jahren ein lebendiges Exempl
bekombt.187

Fekální výrazy
Fekální výrazy jsou neodmyslitelnou součástí bláznova slovníku. Patří
k němu stejně jako bohatá slovní zásoba z oblasti gastronomie. Nejčastěji
jde o ustálená spojení a zavedené obraty („nadělal“ si do kalhot, na to se
„vyseru“, polib mi „prdel“ atd.). Dále se v souvislosti s komickou postavou
objevují také lazzi spojené s vylučováním a exkrementy. Vylít někomu
z okna nočník na hlavu je klasické lazzo známé již z italské komedie
dell’arte. Často se sluha na příkaz svého pána nemůže dostavit, protože
zrovna sedí na záchodě. Fekální výrazy a vulgární gesta se objevují ve
spojitosti s jinými narážkami (např. sexuálními):
HW

Ich aber wünsche viell Glück und Seegen und beyden Prinzesinen
einen steiffen Degen.188

Duchové, strašidla a mrtví
Motiv smrti a posmrtného života je ikonou celého baroka. Nadpřirozené
bytosti se však v dramatických textech objevují jen velmi zřídka. Zato
však postava převlečená za ducha za účelem skrytí vlastní identity,
zjištění nějakého tajemství nebo nejčastěji vystrašení jiné osoby v nich
vystupuje často. Jakmile se blázen setká s duchem, strašidlem, nebo
dokonce kouzelníkem či čarodějnicí, rozklepou se mu kolena. Kouzla a
čáry mohou být součástí reálných příběhů a mají rovněž dlouhou tradici.
Obvykle je však začarovaný blázen nakonec osvobozen.
Ještě obsáhlejší zdroj komických scének poskytuje vztah postav
k mrtvým. Blázen se jich nebojí, nechová k nim však žádnou úctu ani
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soucit. Naopak je pokud možno okrade nebo jinak využije k vlastnímu
prospěchu. Pokud se ovšem objeví na druhé straně barikády a hrozí mu
smrt za nějaký prohřešek, brání se zuby nehty, prosí, škemrá, slibuje a
nakonec vždy jen o vlásek smrti unikne. Někdy blázen sám vyhrožuje, že
se zabije, aby vzbudil v ostatních lítost. Když má dojít na věc, zbaběle se
vykrucuje.
Intriky
Na rozdíl od komické postavy mazaného francouzského sluhy není
německý Hanswurst původcem intrik, ale přebírá spíše jako přihlouplý
nešikovný

sedlák

funkci

poslů,

špionů

nebo

důvěrníků.

Díky

své

bezmyšlenkovité upovídanosti, nepozornosti nebo zmatkování bezelstně
spouští mechanismy, které ovlivní celý průběh děje. Charakteristickým
rysem této komické postavy je právě kumulace funkcí a úřadů, které musí
zastávat. Buď neúmyslně, anebo na příkaz svého pána zamění dopisy,
prozradí tajemství, poplete jména atd., čímž rozpoutá akci a nepřímo se
stává iniciátorem intrik. Hlavní postavy hauptakcí využívají blázna jako
nástroj k realizaci vlastních plánů. Potřebují-li odhalit zrádce, skrýt
spiknutí nebo někoho zabít a odstranit z cesty, obrací se vždy na
Hanswursta, který za slíbenou odměnu rád poslouží. Má všude oči, nebo
alespoň uši, hodně toho ví a zbytek si domyslí či upraví k obrazu svému, a
představuje tudíž potenciální nebezpečí pro ostatní postavy a zároveň
zábavnou „drbnu“ pro zvědavé a senzacechtivé diváky. V rámci jedné
zápletky je chvíli na straně toho a podruhé zas onoho (např. Atalanta, s.
148-185). Neustálé přebíhání sem a tam zajišťuje z dramaturgického
hlediska přesun komické postavy na místo, kde je jí třeba a kde může
uplatnit svoje lazzi. Je takřka všudypřítomná.
Intermezza
Intermezza jsou dvojího druhu. První typ odpovídá italským generici
komedie dell’arte – jsou to univerzální hotové komické scénky nebo
monology či dialogy na jakékoliv téma, které jsou v okamžiku potřeby
vloženy do děje libovolné hry.
Druhým typem intermezza je samostatné drama komediálního rázu,
které bývá vkládáno „na pokračování“ mezi jednotlivá dějství nebo
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výstupy vážného hlavního kusu. Obvykle jde o dialog dvou postav
z lidového prostředí, ženy a muže nebo například dvou sluhů na triviální
téma

vztahů,

lásky,

nevěry

atd.

Zabíhá

do

erotiky

a

obscenity,

zesměšňuje lidské špatné vlastnosti. S hlavním dějem nemívá společného
vůbec nic. Divák se během intermezza pobaví, zasměje a oddechne si od
zápletky hauptakce. Intermezzo nepřichází do německy hraného divadla
s anglickými komedianty, ale je známé již z renesančního divadla.
3.2.3

Další Atalanty189

Je vhodné uvést na tomto místě výčet všech dosud známých a znovu
objevených dramat a libret s názvem Atalanta. Většinu z nich se podařilo
prověřit a lze tvrdit, že nemají žádný vztah k Rademinově hauptakci. U
těch, které nebylo možno prolistovat, se omezujeme pouze na fakta ze
sekundární literatury. Výčet minimálně poslouží jako bibliografický odkaz
budoucím badatelům a zamezí záměnám a mystifikacím u děl se stejným
názvem, avšak zcela jiným obsahem, jak tomu bylo v případě mylného
určení předlohy u Rademinovy Atalanty.

-

Atalanta.

Comedia

del

Fisso

Academico

Sventato

(pseudonym).

Recitata da gli Academici Sventati. Sotto il Reggimento De l’Illustrissimo,
& Eccellentissimo Facile loro Prencipe. In Udine, MDCX. Appresso Pietro
Lorio. Con licenza de’ Superiori.
Komedie je věnována pánovi jménem Iacopo Antonino. Accademia
degli Sventati, později Accademia Udinese, byla založena jako skupina
učenců v roce 1606 v Udine. Jeden z jejích členů, Fisso, napsal tuto
komedii k příležitosti svatebních oslav váženého pána Iacopa Antonina a
paní Bianky Tonetti. Představení se konalo v jejich paláci a současně i
sídle Akademie. Herci byli učenci a členové Akademie. Ve hře o pěti
dějstvích vystupuje 14 postav, Atalanta je zde dívkou převlečenou za
Cleandra (sic!).

189

Martino, Alberto: Die italienische Literatur im deutschen Sprachraum. Ergänzungen
und Berichtigungen zu Frank-Rutger Hausmanns Bibliographie, Chloe, 17, Amsterdam –
Atlanta, 1994, s. 166-167.
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Z prologu ke komedii plyne, že se jedná o netradiční kus, ať už
z hlediska místa děje nebo vystupujících postav.
“Sò, che direte, che le Comedie si denno fingere nele Città & io dico, che si
posson fingere anco nele selve. Direte, che le persone introdotte eccedono lo
stato di persone Comiche. & io dico di nò; e farò buono a provarlo. Direte, che
mal si conviene vedere una Prencipessa, che è persona illustre, in Comedia. & io
dico, che ben conviene nela maniera che si fà.” 190

Za komedií následuje popis představení. Po setmění vystoupil Himeneo
del Vano a zarecitoval báseň oslavující novomanželé. Pak jsou uvedeny
texty čtyř intermedií s loveckou tématikou, v nichž se objevují i živá
zvířata.
Přesto, že děj neodpovídá Rademinově Atalantě, je možné, že ji znal a
inspiroval se jmény postav Atalanta a Cleandro. Ženskou variantu,
Cleandra, použil ve své hauptakci.

-

Niccolò Minato: Atalanta. Venezia 1669 (Vienna: Matteo Cosmerovio

1669).

-

L’Atalanta. Azione Drammatica consecrata all’alt.za Ser.ma Elett.le di

Ferdinando Maria Duca di Baviera Dal Marchese Ranuccio Pallavicino In
Monaco da Luca Straub, 1667.
Italský text uložený v ÖNB 40.T.154 Alt obsahuje pokorné věnování
autora a argomento, v němž je stručně popsán děj s pastorálním
námětem. V předmluvě se čtenář dozví, že se hraje bez obličejových
masek a koturnů. Je poctou lovkyni Atalantě a její ženskosti. Atalanta má
být ztělesněním savojské princezny Adelaidy. Drama bylo zinscenováno
pro zábavu na bavorském dvoře, kde tancem uchvátila šestiletá Marianna
Cristina v roli Clori. Text je napsán ve verších a předchází mu prolog, v
němž má Morfeo ve snu zjevení, že si princ Meleagro vezme ženu s
mateřským znaménkem na palci, a tou je nakonec Atalanta. Po šťastném
konci následuje ještě autorovo poděkování.
190

http://hal9000.cisi.unito.it/wf/BIBLIOTECH/Umanistica/Biblioteca2/Libri-anti1/Librianti/image433.pdf
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-

Opera Atalanta s hudbou J. C. Kerlla uvedená 30. 1. 1667 v divadle

Theater am Salvatorplatz v Mnichově. Libretista neuveden.

-

Atalanta, Oder Die verirrten Liebhaber, in einem Sing-Spiele, Mit

Churfürstl.

Sächsischer

gnädigster

Verwilligung

Auff

dem

Leipziger

Schauplatze, in der Oster Messe 1695 vorzustellen. Gedruckt im Jahr
1695.

-

Atalanta oder die verirrten Liebhaber / Singe=Spiel / Auf dem

Braunschweigischen

Schau=Platz

im

Jahr

1698

vorgestellt.

Dem

durchleuchtigsten Fürsten und Herrn / Herrn Albrecht Ernsten / Fürsten zu
Oettingen / etc. etc. Unterthänigst gewidmet von J. C. Bressand.
Toto libreto uložené v ÖNB 4.101-B Alt obsahuje argomento a oslovení
čtenáře, v němž upozorňuje na tiskové chyby. Následuje seznam
vystupujících postav a výčet tanců (lovců, zahradníků a zahradnic, sluhů
na lodi). Jedná se o děj velmi podobný libretu Die vereinigten Mitbühler
uvedeném v Hamburku v roce 1698. Kaledonský král Oeneus zapomněl
obětovat Dianě, ta sešle na zem divoké prase, které zničí úrodu. Králův
syn Meleager uspořádá lov a pozve i slavnou lovkyni Atalantu, která prase
skolí a dostane jeho hlavu jako trofej. Syžet doplňuje milostný vztah
Melagra s Atalantou.
Součástí libreta je i následující poznámka:
„Es ist zwar die Geschichte der Atalanta in einer italiänischen Opera unter
dem Namen Le rivali concordi auf einem andern Schau=Platze vorgestellet
worden; wie wenig Gleichheit aber die Erfindung dieser beyden Schau=Spiele mit
einander haben / wird aus deren Gegeneinander=haltung leicht zu ersehen
seyn.“

Toto tvrzení popírá následující údaj, v němž je za předlohu německé
verze z Hamburku považováno italské libreto Le rivali concordi.
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-

Ortensio Mauro: Le rivali concordi. Drama Per il Theatro d’Hannover.

M.DC.XCII. / Die vereinigten Mitbühler oder Die siegende Atalanta.
Hamburg 1698.
Libreto přeložil Gottlieb Fiedler, hudbu složil Agostino Steffani.
Text s pastorálním loveckým námětem o zdatné lovkyni Atalantě, která
skolí nebezpečného divočáka, seslaného na zem bohyní Dianou, aby vše
rozoral a zničil, protože nedostala oběti. Libreto se skládá z předehry a tří
dějství. Pouze německá verze je uložena v ÖNB 4264-B Mus.

-

Atalanta z repertoáru divadla v Teinfaltstraße, hraná po roce 1704

ještě s Pickelheringem. B. Rudin ji označuje jako „Urfassung“, tedy
původní zpracování.191

-

Attalanta overo La Costanza in Amor vince l’inganno. Drama pastorale

per Musica da rappresentarsi Nel Teatro Ducale di Salzthal Per il
felicissimo Giorno natalizio di Madama Sofia, Prencipessa Hereditaria di
Gran Britannia. / Attalanta oder Die über alle List siegende Beständigkeit,
In einem singenden Schäffer-Spiel vorgestellet. Wolfenbüttel: Bartsch o.
J. (um 1710).
Autor libreta je neznámý, hudbu složil pravděpodobně Antonio Caldara
a překlad zřejmě pořídil Friedrich Christian Bressand.

-

Atalanta, opera s hudbou F. Chelleriho o 3 dějstvích uvedená ve

Ferraře 1713.

-

Atalanta, o sia, La Costanza d’Amore negl’Inganni, rappresentato nel

nuovo Teatro in Fiera di Bergamo. Milano: Stamperia di Giuseppe
Pandolfo Malatesta 1714.

-

Atalanta, in einem musicalischen Schauspiel vorgestellt auf dem

Kayserl. privilegirten Wienerischen Theatro. Wien, bey Andreas Heyinger
1728.192
191

Rudin, B., 2002, s. 298.

192

Rukopis uložen v Miláně: Biblioteca Nazionale Braidense.
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-

Atalanta, jedna z nejslavnostnějších oper G. F. Händela z roku 1736.

Libreto, pastýřské drama z Arkádie, vychází z díla La Caccia in Etolia
(1715) Belisaria Valerianiho, ale libretista je neznámý. Zápletka se však
shoduje s Pallavicinovou Atalantou (1667). Premiéra se konala 12. 5.
1736 při příležitosti londýnské svatby britského prince Jindřicha z Walesu
a princezny Augusty ze Sachsen-Gothy.

-

Stefano Benedetto Pallavicino: Atalanta uvedená 26. 7. 1737 v

Drážďanech s hudbou J. A. Hasseho a intermezzi Don Tabarrano.

-

Atalanta oder Die bezwungene Sprödigkeit. Ein Schäferspiel in fünf

Aufzügen, von Joh. Chr. Gottsched.
Pastorální drama uložené ve Vídeňské národní knihovně ÖNB 440.778-A.
Analýza a rozbor hauptakce v tomto odstavci prokázaly, že předlohou
Rademinovy Atalanty nebyla zpívaná hra Atalanta z pera hraběte Niccoly
Minata, vydaná ve Vídni roku 1669, ale výše popsané libreto opery
Astarto z roku 1708, jehož autory byli Apostolo Zeno a Pietro Pariati.
Jestli to byl Rademinův záměr změnit název upraveného překladu, anebo
ne, není podstatné. Faktem však zůstává, že je to jeden z hlavních
důvodů, proč byla Atalantě přidělena chybná předloha, kterou věda dosud
přejímala do všech bibliografických údajů a studií.

3.3

Musicalisch=Italiänisches Zwischen=Spiel / Gezogen aus

ARALINDA. Vorgestellet Auf dem von Ihro Röm. Kays. und Königl.
Cathol. Majest. Privilegirten THEATRO in Wienn. Verteutscht von
Rademin. (ÖNB 629678-A.The)
Rademin Aralindu přeložil v roce 1730 nebo 1731. Text libreta je
anonymní a reprezentuje dvojjazyčné vydání hudebně-dramatického
textu, v tomto případě bez rozdělení na dějství. Je zapsán volným
veršem.

117

Německý překlad se striktně drží originálu, a to jak po stránce
obsahové, tak i formálně jazykové a stylistické. Vykazuje častější použití
rýmu i v místech, kde v italském originále chybí.
Evergete Non crederò Aralinda

Glaub / daß ich Aralind nicht lassen wolte

Se col fulmine in pugno

Und wenn sie mit dem Donner in der Hand

La chiedesse il Tonante;

Ein Jupiter begehren solte.

Hò un ferro al fianco,

Ich trag ein Eisen an der Seiten /

Che sua Raggion sostiene,

Daß wieder ungerechte Macht

Contro l‘ingiusta autorità de’Scettri.

Sein Recht zu schützen ist bedacht.193

Zpívané části překládá Rademin pomocí jiného schématu veršů (it: abc
acb X ně: abc cab). Ty jsou dle dobového zvyku tištěny větším písmem.
Ze stylistického hlediska kombinuje pěkné lyrické verše s hrubšími
fraškovitějšími, anebo pateticky nafouknutými verši.194
Jednotlivé

obrazy

jsou

nadepsány

jmény

vystupujících

postav,

výjimečně doplněny o specifické pokyny (např.: přijde později, zůstane
stranou, sama atd.). Repliky pronášené potichu, stranou a jakoby jen tak
pro sebe jsou v německém textu vloženy do kulatých závorek. V původní
verzi toto odlišení chybí, např.
Rosilda

Ah gelosia, t’intendo. / (Ach Eyfer ich verstehe dich).195

Scénické poznámky přímo v textu jsou spíše výjimkou (např. strana
32-33: scrive/schreibt), v německém překladu jich je o něco více (např.
geht ab na str. 32 nebo zu Cir. na str. 7).
Jména

vystupujících

postav

jsou

uvedena

na

titulním

listu

a

charakteristika jejich původu, funkce, postavení a vztahu k ostatním
postavám již dává tušit zápletku děje. Mimo hlavní postavy je zapotřebí
ještě vojáků a sluhů.

193

Aralinda, s. 18-19.

194

Schäffler, R., 1932, s. 25.

195

Aralinda, s. 10-11.
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Děj se odehrává ve Španělsku na dvoře krále Cirimera v Ellicante
(Alicante), jenž hned v první scéně vyzná lásku princezně Rosildě, dceři
bývalého krále v Ellicante. Milenci se láskyplně loučí před odchodem
Cirimera do boje proti nepříteli Altorodovi. Lidem povolaný Altorodo je i
s dcerou Aralindou zajat. Královský princ z Granaty (Granady) Evergete
(zcela nahodile v obou jazykových variantách textu nazývaný také
Vergete) i Cirimero jsou na první pohled zasaženi Aralindinou krásou a
oba se do ní zamilují.
Cirimero

O Sommi Dei!

Ihr höchsten Götter! Wie!

Qual beltà pellegrina,

Was seltne Schönheit gläntzt

Folgora sù quel volto?

In diesen Augen hie?196

Cirimero nabídne Altorodovi obchod: pokud mu dá Aralindu za ženu,
oba osvobodí ze zajetí a svou choť učiní královnou. Altorodo je rozzuřen
Cirimerovou

troufalostí,

protože

Cirimero

navíc

zabil

jeho

syna

a

Aralindina bratra Alarica. Proto Altorodo odmítá jeho žádosti vyhovět a
raději zemře, než by pošpinil své čisté svědomí. Cirimero se zatím snaží
vkrást do přízně krásné Aralindy, jež nepřestává plakat a trpět. Tato
náklonnost neunikne Rosildě. Naléhá na Cirimera, aby si ji co nejdříve
vzal, protože se bojí, že přijde nejen o lásku, ale i o královskou korunu.
Krásná Aralinda sice nenávidí Cirimera, nečekaně se však zamiluje do
druhého prince, Evergeta, a prožívá vnitřní dilema, jak jednat.
Aralinda

In Vergete m’adita,

In Evergete sehe ich /

Più, che il fiero nemico,

Mehr als der Feind / den

il caro amante,

Liebende mit Treue

Ed io no sò, se ad esso,

Und weiß nicht / ob ich

O a la mia fierezza io sia costante.

meiner Strenge /
oder Ihm beständig seye.197

196

Tamtéž, s. 4-5.

197

Tamtéž, s. 17-18.
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Náklonnost Aralindy k Evergetovi vyvolá několik dramatických a
dějových reakcí. Cirimero a Evergete se přou o Aralindu, dojde dokonce
na tasení kordů (v německém překladu chybí scénická poznámka Qui
snudano le spade198) a na soutěžení rivalů v láskyplných projevech, ale
Aralinda oba muže odmítne.
Aralinda

[…] Ma rifiuto il tuo dono, il tuo non voglio.

Doch dein Geschenck
veracht ich /

deins verlang ich nicht.199

Když chce Cirimero Aralindu potrestat za neposlušnost, zastane se jí
Evergete. Láska ho změnila a postavila na stranu dobra proti moci
chtivému tyranovi. Altorodo i Evergete jsou odsouzeni k smrti a Aralinda
naposledy vyzvána, aby se rozhodla a v případě poslušnosti zachránila
otce i milence.
Cirimero Pende sù le cervici
D’Altorodo, e d’Evergete, il giusto
Fulmine del mio sdegno: Amore ancora
Il colpo ne sospende, e chiede il tuo socorso,
Se tu la bianca mano stendi al mio nodo
La fatale Saetta,
cade avvoto di pugno alla Vendetta.
-----------------------Dem Altorodo und Vergete lieget schon
Der Blitz von meinem Grimmen auf den Hals
Die Liebe hält den Streich noch auf /
Und suchet Hülff bey dir: Wann deine Hand
Sich mir verbindet durch der Ehe Band /
So wird gleich einem Ballen
Der Pfeil der Rache aus der Hand entfallen.200

198

Tamtéž, s. 18.

199

Tamtéž, s. 20-21.

200

Tamtéž, s. 28-29.
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Aralinda je i nadále neoblomná, nechce ruku Cirimera, poskvrněnou
krví jejího bratra Alarica. Rozzuřený Cirimero přikáže služebnictvu, aby
uchystalo krvavou hostinu sestavenou z částí těl jeho odpůrců ve stylu
hauptakce Amor der Tyrann (viz výše). Pláč Aralindy ho však obměkčí a
Aralinda je vyzvána, aby napsala jméno jednoho z mužů, otce nebo
milence, který půjde na smrt. Druhý dostane milost. V hrozných mukách
pošle nakonec na smrt Evergeta. Jakmile se to Evergete dozví, s hrdostí
ortel přijme. Je pro něho čest zemřít pro lásku.
Evergete Vivi bell‘idol mio

Lebe du mein liebstes Leben /

E lieto moriro.

Als dann sterb´ich Freuden voll.201

Aralinda neunese tíhu zármutku, ze zoufalství se zblázní a chce se
zabít. Odvážná a sebevědomá Rosilda se slituje a přimlouvá se za život
Evergeta. Dále na Cirimera naléhá, aby ji už konečně učinil královnou a
vzal si ji za ženu. Krutý Cirimero se jí vysměje, ale v tu chvíli se objeví
ostatní a tyrana přepadnou a odzbrojí.
Aralinda

Aralinda.

Ich Aralinda.

Evergete

Vergete.

Ich Vergete.

Altorodo

Ed io Ribaldo.

Und ich / du Bösewicht allein.

Cirimero

Ah! Son tradito.

Ich bin verrathen.

Evergete

O là quell armi atterra.

Altorodo

Ah mostro!
Tempo è ormai, che tu rechi

Holla! Leg ab die Waffen.
Du Ungeheuer dich zu straffen
Ist es nun Zeit /
und daß auf den Altar

Soura l’ara di Nemesi quel teschio,

Der Nemesis dein Haubt
du gebest

Che al genio d’Alarico in voto offersi,

dar / Daß ich zum
Opfer meinem

Io di mia mano...

Sohn

versprochen
202

Ich selbst mit / Dieser Hand…

201

Tamtéž, s. 36-37.

202

Tamtéž, s. 42-43.
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/

Na prosbu Rosildy daruje Altorodo Cirimerovi život a nabídne mu
přátelství. Aralinda se přizná, že pouze předstírala bláznivou a láska i
věrnost

nakonec

zvítězí.

Aralinda

si

vezme

Evergeta

a

Rosilda

napraveného Cirimera.
Dějová složka dramatu se vyznačuje typickými prvky, tématy a motivy
mainstreamové barokní poetiky italského původu. Boj o moc doprovází
milostná vzplanutí vedoucí k dramaturgickým zvratům a překážkám.
Prostředky dosažení úspěchu jsou násilí, intriky, faleš a vydírání. Dvorský
svět je podán jako hnízdo krutosti a teprve závěrečný obrat ve šťastný
konec nabírá moralizující tendenci. Jednání postav, stejně tak jako jejich
černobílý charakter a povrchní vlastnosti bez psychologie, neodpovídá
mnohdy logice zdravého rozumu. Je evidentní, že v tomto díle byl kladen
důraz na hudební provedení spíše než na zápletku. Jistá schematičnost
děje byla zřejmě kompenzována vážně míněným hereckým patosem a
kvalitou zpívaných árií.
Jazykový styl i tisk libreta Aralindy ve dvojjazyčném provedení
napovídá, že byla uvedena ve stylu italské opery seria bez parodických
tendencí.
Inscenace Aralindy je doložená ve Wiener Diarium ještě 27. 7. 1746.
Tance

k představení,

které

jistě

prošlo

během

téměř

dvaceti

let

formálními změnami, vytvořil Phillelois.203
3.4

Römische Lucretia. Auf dem von Ihro Röm. Kayserl. und

königl. Cathol. Majestät privilegierten Theatro in Wienn Im Jahr
1731

In

einer

sogenannten

Teutschen

Musica

bernesca

Vorgestellet Von inbenannten Persohnen Aufgesetzt von Rademin,
Wienn

/

gedruckt

bey

Andreas

Heyinger

/

Universitäts-

Buchdruckern (Wien Bibl. A 140893)
Římská Lukrécie překvapí formálně již krátkým titulem bez dlouhých
podtitulů a detailně rozvedených podtextů. Rovněž v titulu nefiguruje
dosud tolik populární Hanswurst.
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Tato operní parodie dokládá své žánrové vymezení již výčtem
vystupujících postav. Je jich celkem osm a jména včetně titulu díla
odkazují k historické látce římské. Hned druhý údaj za jménem definuje
funkci a statut postavy a její vztah k ostatním. To však ještě není vše.
Následuje druhé jméno, odvolávající se ke komické tradici hautpakcí s
Hanswurstem a komedie dell’arte, které zesměšňuje předchozí údaje i
celou postavu a upozorňuje čtenáře na parodický charakter díla. Jednající
postavy jsou tyto:
Tarquinius Superbus, poslední král v Římě. Pan Hanns Wurst, virtuos u
neznámého dvora Utopie.
Brutus, generál, Tarquiniův tajný nepřítel. Pan Scapin, muzikant [vinných]
sklípků na celém světě.
Sextus, Tarquiniův syn. Pan Re, mi, re, ut, fa, ut, nevyučený instruktor
v trpasličím kabinetu.
Collatinus, římský vojevůdce. Pan bezejmenný, virtuos krále Nevímkde.
Lucretia, jeho manželka. Madam Výšinová, virtuoska pana Nikdedoma.
Lesbia, urozená Římanka, paní Hip Hap, tělem i ústy pěvkyně velkého
Mogula.
Camilla, hospodyně Lucretie. Paní Dlouhévedení, virtuoska starého světa.
Furio, Collatinův osobní kočí. Pan Bylbyrád, učenec na Nové Zemble.
V případě sestavování tabulky jednajících postav vycházel Rademin
z předlohy La Fama dell´Onore e dell´innocenza (viz níže), uvedené 1730
U Korutanské brány. Nechal se inspirovat nesmyslnými přízvisky a
postavami komedie dell’arte. Zcela netradiční a nové je spojení historické
vážné postavy Tarquinia s nízkou komickou postavou Hanswursta v jedné
osobě. Dosud stály tyto postavy na opačných pólech a v hauptakcích
představovaly doslova pravý opak. Dobový trend se tehdy nezalekl před
nejabsurdnějšími kombinacemi a spojení burleskních a vážných rolí je
důležitým charakteristickým prvkem německé operní parodie. Jako kdyby
byla každé postavě přidělena typizovaná role.
Podle italského básníka Francesca Berniho (1497-1536) bývá tento
žánr někdy označován jako musica bernesca a je podmíněn přítomností
nadsázky, ironie, parodie nebo satiry a komického prvku.
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Parodií

rozumíme

posměšnou

obměnu

obsahu

uměleckého

díla.

V divadelním kontextu chápeme parodii jako „burleskní divadelní hru
travestující hru vznešeného žánru“. V parodovaném textu dochází ke
zdvojení. Četba vybízí k neustálé rekonstrukci původního žánru a zároveň
poskytuje kritický odstup prostředky jako ironie. Výsledný text je vnímán
prizmatem převrácených hodnot, takže vznešené je nahrazeno hrubým,
vážnost posměškem a úcta neúctou. Parodie sleduje zmechanizování
určitých dramaturgických postupů a zároveň organizaci nové látky
zmechanizované starým principem.204
Typem předchozích zmechanizovaných dramatických struktur byly
hauptakce. V průběhu celého 17. století i počátku století 18. byl tento
žánr čím dál tím častěji a více doplňován kontrastními složkami (komická
postava, její charakter, projev, integrace do vážného syžetu), které
můžeme označit jako „převrácení znaků“ slovníkové definice (viz výše).
Tyto znaky nenahradily stávající hodnoty, ale koexistovaly s nimi a
postupně získávaly větší prostor a váhu, dokud hauptakci nepřetvořily
v komickou burlesku. Dá se tedy říci, že parodie 30. let 18. století byly
zcela přirozeným vyústěním principů dlouhodobějšího trvání.
Z úvodní strany se dále dozvíme, že se představení odehrává během
několika scénických proměn a je obohaceno dvěma balety: „kulhavých“ a
„slepců“.
Dílo je parodií opery Die kleinmütige Selbstmörderin, která byla
uvedena r. 1705 v Hamburku a jejímž autorem je Berthold Feind.
Rademina k tomuto revolučnímu počinu inspirovalo dílo „Musica Bernesca
Intitolata La Fama dell´Onore e dell´innocenza, in Carro Trionfante.
Dramma per musica da rappresentarsi nel Teatro Grimani di S. Samuele
nel carnovale dell’anno 1727... Venezia, Aloise Valvasense”, uvedené ve
Vídni roku 1730 s Hanswurstem dle benátského textu z roku 1727. Libreto
tohoto dílka prý vzniklo za půl hodiny a tři minuty.205 Rademinovo
přepracování se udrželo na repertoáru divadel ve Vídni, Berlíně, Řezně,
Frankfurtu či Norimberku až do 60. let 18. století. Ve Vídni je doložena
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repríza 14. 9. 1738.206 Žánrově bylo označováno jako Lust-, Sing- und
Trauerspiel, jako opera-comica nebo musica bernesca, někdy pièce
ridicule či operetta. V průběhu času docházelo k menším úpravám textu,
jména

postav

byla

změněna

ve

stylu

italské

komedie

dell’arte

(Schuchsche Truppe, 13. 5. 1749) nebo měšťanského lessingovského
Lustspielu (Walleroti, 1741207 a Lindsche Truppe, 1760208), samotná
opereta byla obohacena o předehru Peter Squenz dle Gryphia, jež
v některých provedeních splynula s hlavním dějem Lukrécie.209 Tyto
dochované informace dokládají dobový úzus předělávat, recyklovat,
propojovat a tím obnovovat stávající divadelní kusy.
Text je na rozdíl od hamburské opery o pěti dějstvích rozdělen na
dějství tři. První dějství má sedm obrazů, druhé dvanáct obrazů (chyba
tisku, dvakrát označení osmého a devátého obrazu) a třetí šest obrazů.
Každé dějství se odehrává v jiné scénografii. První dějství, které po vzoru
starých hauptakcí začíná uctíváním panovníka po vyhrané bitvě, se
odehrává na římském Campidogliu a poté v komnatách a na nádvoří.
Druhé dějství je zasazeno do římského polního ležení (Ardea), dále opět
do komnat a do vězení. Třetí dějství střídá polní ležení se smutečním
sálem Lukréciina domu.
Scénografie zřejmě pracovala se střední oponou a příliš se nelišila od
obvyklých prostředků a inscenačních metod hauptakcí. Dochovaný tištěný
text žádné údaje k dekoraci neposkytuje. Rekvizitám není věnována příliš
velká pozornost, pouze několikrát upozorní text v závorkách na potřebné
předměty. Ve většině případů se o rekvizitě mluví až v momentě, kdy ji
daná postava používá. Podobně jsou na tom informace o kostýmech,
takže dnes můžeme jen odhadovat, jak byly postavy oblečeny. Na
začátku jednotlivých obrazů jsou uvedena jména vystupujících postav
včetně rolí statistů (např. římští důstojníci a vojáci). Zatímco text uvádí
206
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vstupy postav na scénu, nelze totéž říci o odchodech, které jsou často
opomíjeny.
Tištěný exemplář byl určen v první řadě čtenáři, resp. publiku, nikoliv
hereckému ensemblu, což dokládá forma scénických poznámek. Gesta
jsou často a pečlivě rozepsána a přispívala zřejmě ke komičnosti dané
scény. Záměrně přehnaný patos, známý z hauptakcí, vyvolával komický
efekt v podobě karikatury. Místo napětí a strachu se dostaví odlehčený
humor.
Celý text je psán nepravidelným veršem. Árie jsou odsazeny a
jednotlivé sloky očíslovány. Právě árie zdobily celé drama, proto si na nich
nejen zpěváci, ale i autoři textu dávali nejvíce záležet. V Římské Lukrécii
je jich celkem osmnáct, hudba se bohužel nedochovala (Frantz Pircker
nebo Ignaz Beyer). Text je pevně fixován, staví na spisovné němčině a
neponechává žádný prostor k improvizaci.
Příběh začíná na římském Campidogliu v době vlády posledního krále
Tarquinia Superba. Na první pohled působí text jako vážně míněné operní
libreto rozdělené na recitativy a árie, ale záhy si čtenář uvědomí
parodický náboj některých pasáží. Vážné téma je zpracováno formou
úsměvných veršů, komických přirovnání z každodenního života a nízkého
stylu, připomínajícího hovorový jazyk pavlačových dam. Rebelie je
vylíčena jako rvačka starých bab, Brutus je mučen klystýrem a potrestán
zákazem pití piva, vína a kouření tabáku.
Tarquinius

se

chystá

potlačit

povstání

národu

vazalů

a

spolu

s ostatními muži odtáhne do války.
Tarquinius

Indessen geht der Marsch nach Ardea,
Dort wollen wir die Lorbeer sammlen ein:
An Marquetendern wird allda
Kein Mangel seyn /
Drum jeder sich der Tapferkeit bestrebe.

Alle

210

Tarquinius der grosse König lebe.210
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Collatinus odchází nedobrovolně, neboť je nucen zanechat doma
milovanou Lukrécii, která zůstane ve společnosti Brutovy ženy. Brutus je
klasickou zápornou postavou jagovského typu, jenž spřádá intriky, uctívá
lest a vždy má po ruce odpověď na dotěrné otázky. V závěru se ukáže i
pozitivní stránka této postavy. Zpívaná dueta zde již mají formu
populárních lidových Raimundových a Nestroyových duet.
Collatinus a Lucretia

Lebe/fahre wohl es muß geschieden
Ja es muß geschieden seyn.
Wirstu offt an mich gedencken /
Und mir deine Seufftzer schencken /
Ist mein Hertze schon zufrieden;
Stellet allen Kummer ein.211

Lesbia tajně miluje Sexta, ne Bruta, a při jejich loučení ho ujišťuje o
své lásce. Sextus je ve slovech lásky stejně falešný jako Brutus, Lesbii
nemiluje a tajně touží po Lukrécii. Vyruší je jeho otec, král Tarquinius,
který si činí nároky na Lesbii. Odežene s pohrdáním syna Sexta a sám se
postaví do role nápadníka. Vzájemné vztahy jsou zde plné falešných
projevů

lásky,

předstírání

i

podlých

úskoků.

Téměř

jako

podle

kombinatorické rovnice má každý něco s každým. To jsou motivy
charakteristické již pro svět hauptakcí. Jediná čistá láska plane mezi
Collatinem a Lukrécií.
Druhé dějství začíná konfliktem bratrů Sexta a Bruta (ve druhém
dějství je náhle bratrem Sexta). Pohádají se kvůli orákulu, které praví, že
nástupcem jejich otce Tarquinia se po jeho smrti stane ten, který nejdříve
políbí matku. Sextus políbí svou biologickou matku Tulliam, Brutus však
lépe pochopí poselství orákula a políbí matku Zemi. Tento motiv se opírá o
známou antickou legendu. Tarquinius uvězní Bruta, protože se obává
naplnění orákula ještě předtím, než zemře. Nechá Bruta předvést a
prohledá ho, aby našel důkazy o plánované vraždě. Nachází pouze
obvyklé předměty a považuje je za corpus delicti, což působí komicky.
Tarqinius
211
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(zieht einen Brieff Toback auß Bruti Schubsack)
Ein Stücklein Brod mich zu vergifften /
(zieht ein Sücklein Brod hervor)
Ein Feuer=Mörser mich zu bombardiren /
(zieht eine Toback=Pfeiffen auß)
Ein Messer meinen Lebens=Faden zu trenchiren?
(zieht ein Messer hervor)
Dies alles zeigt von deinem Durst
Nach meinem Bluth;
Wart / wart / ich werde dich clistiren.
Du dicke Plunzen sollst wie eine Wurst /
Die auf dem Rost bey starcker Gluth
Gebraten wird / crepiren...212

V textu jsou použity známé latinské citáty, ale i slova či celé verše
v italštině (s. 17, 20). To svědčí o tom, že i publikum mimo aristokratické
kruhy alespoň částečně rozumělo italskému jazyku a orientovalo se
v antice.
Sextovi je dovoleno zůstat na svobodě. A nejen na svobodě, je navíc
pověřen přítelem Collatinem, aby zůstal v královském paláci a dbal na
bezpečnost jeho milované Lukrécie, zatímco on se musí vrátit do
vojenského ležení. Sextus Lukrécii tajně miluje, zneužije její bezbrannosti,
vkrade se k ní pod rouškou noci a dožaduje se lásky. Při první příležitosti
je odmítnut, Lukrécie mu vyklouzne, ale podruhé ji násilím svede.
Lucretia

Ein schlechter Fürst /
Der nach der Ehre frembder Frauen dürst.

Sextus

Gestohlene Früchte schmecken süß.

Lucretia

Doch sind sie in dem Nachschmack bitter.

Sextus

Vergnüge mich.

Lucretia

Ich hasse dich.

Sextus

Bedencke was du thust /

(greift sie an)

Du bist allein; die Zimmer sind verspert.
Lucretia

Die Red ist keiner Antwort werth. (reist sich loß und entflieht)

Sextus

Flieh nur du wirst mir gleichwohl nicht

212
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Entfliehen / noch eh der Tag anbricht
Solstu zu meinem Lust=Vergnügen
In meinen Armen liegen.

(laufft ihr nach)213

Lesbia se o nevěře dozví a zpívá o zklamání a nestálosti mužů, na
kterou ve třetím dějství odpovídá Sextus árií o volné lásce bez závazků.
Sextus

[…] Weg mit dem gezwungnen Wesen /
Weg verhaster Ehestand /
Ich hab mir vor deine Band
Freye Liebe auserlesen:
Freye Lieb ich mir erwehl /
Mein Geburts=Ort ist von Flandern /
Von der einen zu der andern
Hin zu wandern /
Ist mein wahres Naturel.214

Lukrécie se svěří Collatinovi a prozradí mu Sextův zločin. Dává však
vinu i sobě, protože jeho nátlaku nakonec podlehla, a je připravena za
ztracenou čest zemřít. V přítomnosti nejbližších si probodne hruď. Tato
„tragická“ a zásadní scéna celé hry působí zcela opačným efektem komicky. Jen stěží si lze představit zinscenování tohoto výjevu, kdy si
Lukrécie napodruhé před zraky všech vrazí dýku do hrudi. Nejprve ve
svém kajícnickém monologu upozorní na chystanou sebevraždu a pak vše
završí umírajíc nedokončenou větou Ich sterbe, gute N[acht]. Následuje
neméně parodická reakce Bruta.
Collatinus

O weh! Jetzt ists mit ihrem Leben aus.

Brutus

Mit ihr ists aus / und ich geh fort nach Hauß.215

Collatinus a Brutus chystají pomstu a vyhrožují jménem krále pekel,
Radamanta. Když již bojem unavený Tarquinius povzbuzuje vojáky
213
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k útoku, přijde ho varovat Lesbia před římským senátem, který usiluje o
jeho život i život jeho syna Sexta za svedení a pošpinění čestné Lukrécie.
Lesbia ho dále informuje, že Collatinus a Brutus nahradí nejen Tarquinia,
ale celý královský úřad úřadem starosty. Tato nenápadná zmínka naráží
na historické události antického Říma a přetvoření společenského a
mocenského systému.
Lesbia

[…] Und / weil sie keinen König mehr verlangen /
Den Brutum nebst dem Collatin
Zum Bürgermeister=Ambt erkohren. […]216

Sotva Tarquinius s Lesbií dozpívají milostný duet, už jsou tu Brutus a
Collatinus, aby vykonali pomstu. Oba napadení prosí o milost a Tarquinius
navrhuje smířlivé vyrovnání. Je ochoten se všeho vzdát, požaduje pouze
Lesbii za ženu a uzákonění dvou bodů: V prvním zakazuje všem mužům
stěžovat si na své ženy, které byly napadeny jako Lukrécie Sextem, neboť
tím sami přichází o čest. V druhém zakazuje všem svedeným ženám
probodávat si hruď, aby si uchovaly vlastní čest. Tento moralistický závěr
a současně triviální řešení, typické pro operní parodii té doby, degraduje
smrt Lukrécie a posouvá tuto tragickou událost do parodické roviny, o
čemž svědčí Tarquiniovy verše.
Lucretia, hab Dank vor deine Ehr /
Inskünftige ersticht sich keine mehr.

217

Sextus je za svůj zločin zcela nepřiměřeně potrestán (Lesbia poradí
králi Tarquiniovi, aby ho nechal alespoň tři dny jezdit na oslu), všechny
hříchy jsou odpuštěny a nepřátelé usmířeni.
Rademinova Římská Lukrécie se zapsala do dějin jako historicky první
operní parodie a představovala první vrchol vídeňského singspielu.
Parodické přetvoření stávajících textů a syžetových schémat spočívá
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převážně v kontrastu vážného námětu a komicky nízkého vyjadřování
postav, jejich myšlení a jednání. V případě Rademina, činného od roku
1726 ve vídeňském Divadle U Korutanské brány, šlo o novinku po všech
stránkách. Dosud převáděl více méně věrně cizojazyčný text hauptakcí a
burlesek do němčiny. Tentokrát však vytvořil na základě textového
materiálu Feindova tragického, vážně míněného libreta pro Hamburskou
operu

dílo

vlastní.

Výborně

zapadalo

do

hudebně

orientovaného

dramaturgického plánu tehdejších italských ředitelů divadla (Borosini a
Sellier). Pravá opera byla ve Vídni k vidění pouze v italském jazyce na
dvorské scéně, německé divadlo nabízelo do té doby pouze tzv.
intermezzi musicali. Rademinovi se podařilo spojit operu, burlesku a
hrdinskou akci s parodií, čímž dosáhl vzniku nového divadelního žánru.
Parodie na operu je důležitým mezníkem ve vývoji hudební burlesky a
předchůdcem vaudevillu.218

3.5
Der

Runtzvanscad, König deren Menschen-fressern / oder:
Durchläuchtigste

Schau=spiel

/

Veränderungen

Mit
/

Gärtner.

In

unterschiedlichen
Täntzen

/

und

einem

MUSICALIschen

neuen

Theatralischen

einem

Combattiment,

vorgestellet: Auf dem privilegirten Wienerischen THEATRO. Aus
dem Welschen in das Teutsche übersetzt Von RADEMIN. Wien /
gedruckt bey Johann Peter v. Ghelen / der Röm. Kays. und Königl.
Cath. Majestät Hof=Buchdruckern / 1732 (Wien Bibl. A 139134).
Rademin musel napsat Runtzvanscad během posledního roku svého
života (1731). Podle údajů z Wiener Diarium byl uveden ve Vídni 15. 6.
1732219.
Vzorem mu nebyl Rutzvanscad il Giovine (1724) autora jménem
Zacharia

Valaresso.

fantastického

příběhu

Tato

domnělá

předloha

se

šťastným

koncem

končí

na

rozdíl

od

„arcisopratragichissima

tragedia“ smrtí všech. Autor s pseudonymem Cattuffio Panchianio a člen
218

219

Lehr, W., 1965, s. 198.
Schäffler, R., 1932, s. 31 a Schenk, E., 1969, s. 175.
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Arkádie v úvodu přiznává, že chtěl napsat něco pro zasmání, ale nakonec
mu vyšla tragédie. Chtěl si tak trochu vystřelit ze všech těch význačných
básníků jako Ariosto a Tasso, kteří ve svém díle reagují na války, jimiž
Itálie prošla, a napsat komedii v tragickém hávu inspirovanou perskými
příběhy. Jména postav působí komicky, ale příběhy, které prožívají,
evokují spíše antickou tragédii. Děj se odehrává v Nové Zemble ve městě
Tonzfeznprhzimk.220
V případě Rademinova Runtzvanscada se jedná o žánr musikalisches
Wandertruppendrama221, tj. hudební činohru kočovných

společností,

určenou Divadlu U Korutanské brány jako „náhražka“ zakázané operní
produkce. Rademinův text má blíže ke komickým intermezzům ve stylu
komedie dell’arte, které tvořily repertoár Divadla U Korutanské brány ve
třicátých letech, než k operní parodii ve stylu Římské Lukrécie. V
Runtzvanscadovi používá Rademin stará schémata hauptakcí a vzbuzuje
dojem, že byl napsán o pár let dříve. To dokládá i zdvojený název
dramatu, rozdělený na první, exoticky znějící část, a druhou, naznačující
děj intrik a motiv převleku za zahradníka. Žánrově jde spíše o
kontaminované hudební drama kočovných společností s kouzelnými a
nadpřirozenými prvky, jakoby na hranici mezi hauptakcí a burleskou. Čím
více těchto prvků dobové texty obsahují, tím častěji se začíná užívat
scénických efektů a mašinérie (Frisesomoro přiletí na drakovi, s. 9, nebo
kouzelný zlatý roh, jejž Hanswurst dostane od Frisesomora, s. 9,
Hanswurst se promění v osla, s. 27). Kouzelné rekvizity jsou však
novinkou pouze v lidovém divadle, v opeře se objevují již mnohem dříve
(od 1662222).
Formálně text odpovídá zápisu italské libretistiky, není však rozdělen
do dějství. Přesto lze rozeznat tři dějství, každé z nich končí árií a mezi ně
jsou vloženy baletní výstupy (I: s. 3-14, II: s. 14-23, III: s. 23-35).
V úvodu

je

stručné

shrnutí

děje,

seznam

postav

se

základní

220

Cattuffio Panchianio (Bubulco Arcade) = Zaccaria Valaresso: Rutzvanscad il giovine.
Arcisopratragichissima Tragedia, Elaborata ad uso del buon gusto de’ Grecheggianti
Compositori, Bologna 1724. ÖNB 60.B.49 Augustinerlesesaal, Josefsplatz.
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Schenk, E., 1969, s. 164.

222

Lehr, W., 1965, s. 233.
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charakteristikou a vzájemnými vztahy. V samotném textu, členěném na
recitativy a árie, vystupuje také sbor (zahradníků, námořníků), sestavený
z vedlejších postav dle momentální lokality děje. Chorus celou hru
uvozuje i zakončuje. Označena jsou také dueta, zpívaná obvykle
zamilovanými páry. Libreto obsahuje celkem 35 árií velmi dobré kvality.
Mnoho z nich bylo i nadále využíváno v dalších hrách. Vyskytuje se
dokonce i jeden tercet. I zde hudební vložky zpomalují rychlost děje.
Hudba se bohužel nedochovala.
Vstupy na scénu odpovídají starému zvyku ohlášení, takže divák musel
již předem vědět, kdo se co nevidět objeví. Jednotlivé hlavní postavy
bývají doprovázeny skupinou statistů (barbaři, Tataři, vojáci, lid, kněží a
sluhové). Scénické poznámky jsou stručné, odchody ze scény nebývají
označeny a postavy nejčastěji odchází po zazpívané árii. Přítomnost
patosu v podobě deklamací ukazuje směrem k burlesce a zesměšnění
předchozích modelů.
Herectví se dle scénických poznámek opíralo v tomto dramatu o
patetický afektovaný projev ve stylu hauptakcí.
29. 5. 1741 byla uvedena hra s podobně znějícím názvem ve
Frankfurtu, ale zda vychází z Rademinova textu není doloženo.223
Hlavní vystupující postavy pocházejí z královského prostředí Tatarů
nebo z fantastického světa kouzelníků, dále jsou to sluhové (Babiccia,
Merillo, Hanns-Wurst). Jména naznačují reálné propojení světa komické
postavy německého divadla Hanswursta s postavami italské komedie
v rámci jedné syžetové struktury. Hanswurst si uchovává hrubý drsný
charakter, který se projevuje i ve stylistické rovině textu. V dialogu
se vznešenějšími postavami je mírně zdvořilejší. Jinak nijak nevybočuje
z funkce sluhů harlekýnského typu. Vedle vlastních radostí i starostí je
oddaný svému pánovi, jemuž v případě potřeby spěchá na pomoc. Role
Hanswursta připadla ve Vídni G. Prehauserovi, jenž převzal štafetu od J.
A. Stranitzkého.
223

Eine gantz neue sinn-reiche mit einem guten Moral sowohl, als geziemenden
Lustbarkeiten, wie nicht weniger verschiedenen wohlgesetzten Arien, durchaus
vermischte Hof-, Liebes- und Staatsaktion, Betitult: „Der Durchlauchtigste Gärtner“
Oder: „Die auf den Thron erhobene Weisheit und Tugend.“ Mit Hanß Wurst einem von
Hunger und Liebes-Grillen geplagten philosophischen Famulo… In: Schäffler, R., 1932,
s. 31.
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Clotinghes, syn konžského krále převlečený za zahradníka, se zamiluje
do Ernelindy, dcery tatarského krále Sifacea. Současně se i Clotinghesův
sluha a prostořeký blázen Hanswurst zamiluje do Ernelindiny služky
Babicci. Oba nápadníci jsou zprvu odmítáni, Ernelinda se však záhy nechá
obměkčit pěknými slovy a milým chováním Clotinga a pozve ho do svých
komnat. Zato mezi sluhy probíhá ostrá slovní přestřelka.
Babiccia

Was schönes Gsichtel?
Was liebes Früchtel?
Seht ihn von unten an / seht ihn von oben an /
Solt euch die Liebe nicht alle verführen?
Garstiges Thier / verwegner Narr /
Nichts hat die Natur fürwahr
So gar schlecht als dich gemacht:
Lehrnt von ihm ihr arme Gimpeln /
Wie man Damen soll tractiren.

Hanns=Wurst

Wer gar zu viel den Weibern traut
Der ist ein Narr in seiner Haut.
Sie seynd bald so bald so.
Wer sich auf ihre Wort verläst
Der sind ein läres Gimpel=Nest
Und dreschet nichts als Stroh224.

Hanswurst si na pomoc zavolá kouzelníka Frisesomora, jenž mu daruje
zlatý kouzelný roh, díky němuž se může proměnit v nejrůznější tvory a
dosáhnout nemožného. Zároveň se od kouzelníka dozví, že královská
dcera Ernelinda uprchla na kouzelné lodi se svým milým Clotinghem, aby
si nemusela vzít starého krále z Indostanu. Rozzuřený král Siface proklíná
uprchlíky, jeho druhá dcera, Rosmene, truchlí nad unesenou sestrou a
před
HW

krále

je

předveden

Hanswurst,

aby

vše

vysvětlil.

Ach habt Geduld!
Und traget Erbarmen
Mit einem Armen /
Ich bi bi bi bitt.

224

Runtzvanscad, s. 8.
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Seyd nicht so streng /
Sonst macht euch mein Zorn /
Durch dieses Horn
Zum Hermaphrodit.225

Jakmile se Siface dozví o pravé identitě Clotinga, přestane ho proklínat
a vydá se za zbloudilými milenci, aby je zachránil a povolil zprvu
odmítaný sňatek. Mezitím bouře zanesla milence do spárů lidožroutského
krále Runtzvanscada, který se do Ernelindy zamiloval a chystá se zabít
Clotinga. (Motiv lidožroutství byl v 18. století velmi oblíbený, ale setkáme
se s ním již dříve na francouzských jevištích Théâtre Italien.)
Runtzvanscad

Soldaten schliest das eigensinnige Weib
Zu dem Verrähter in getheilten Kerker /
Dort nemmet ihm das Haupt vor ihren Augen /
Last sehn ob dann die Treue viel wird taugen.226

Za pomoci kouzelného rohu přispěchá na pomoc nejprve Hanswurst
proměněný v labuť. Prozradí Babiccie, v níž se díky odloučení konečně
probudila láska k Hanswurstovi, že otec Ernelindy s Rosmenou jsou již na
cestě, aby je zachránili. Babiccia věří, že vítězství není daleko a jistě ji
brzy její paní Ernelinda učiní hraběnkou. Zasní se a představuje si sama
sebe

jako

dámu.227

Její

monologické

verše

připomínají

třetí

část

komického intermezza Hajdalák a Bumbalka z opery O původu Jaroměřic
na Moravě228, kde se Bumbalka podobně vžívá do vlastní představy o
společenském povýšení.
225

Tamtéž, s. 13.

226

Tamtéž, s. 18.

227

Tamtéž, s. 26.
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Giovanni Domenico Bonlini: L’Origine di Jaromeriz | in Moravia | Dramma per
Musica | Fatto produrre a perpetua memoria di detta città | Da sua Excellenza, il Signor
Giovanni Adamo Conte di Questenberg | Signor della Medesma e Cantato da Suoi
Musici | di Cà oriundi, Sul Teatro del di lui Castello, | Per l’autunnale Consueto
divertimento nell’ | Anno XXX | La Poesia e di Nicodomo Blinoni. | La Musica e del
Signor Francesco Mitscha | Patrizio, e Maestro di Capella di Jaromeriz. ÖNB sig. 17952.
Německý překlad pořídil na příkaz hraběte Jana Adama Questenberka právě Heinrich
Rademin (1730).
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Mezitím se Ernelinda pokouší pomocí lsti obměkčit Runtzvanscada, aby
Clotinga ušetřil. Ten je však nemilosrdný a vyzývá Ernelindu, aby vlastní
rukou zasadila svému milému šíp do hrudi. V nejdramatičtějším momentě
příběhu, kdy má být Clotinghes obětován, se v textu objeví scénické
poznámky, vyznačené závorkami, v nichž je popsán průběh Ernelindina
lstivého manévru, vpád jejího otce s doprovodem a následné odzbrojení
Runtzvanscada.229 Ernelinda lidožroutskému králi odpustí a daruje mu
život. Nakonec dá král svolení k sňatku Ernelindy s Clotinghem a Babicci
s Hanswurstem.
Stručný nástin děje připomíná scénáře komedie dell’arte ze Scalovy
sbírky.230 Král Siface by se klidně mohl jmenovat Pantalone. Mladí
zamilovaní Innamorati komedie dell’arte se na útěku často dostávají do
zajetí sultánů východních exotických zemí. Posluhovačka Babiccia a veselý
Hanswurst představují klasický komický pár v rovině sluhů. Ale také
jednotlivé

motivy

(únos,

útěk

před

svatbou,

převlek,

nápomocní

sluhové…) a kouzelné či fantastické prvky vedou zápletku ke zdárnému
happyendu ve stylu italské komedie. Pokud zobecníme příběh na základní
strukturu děje, nalezneme jediné dva rozdíly, kterými se Rademinův
Runtzvanscad liší od scénářů komedie dell’arte, a sice způsobem zápisu
textu a zařazením zpívaných árií a duetů. Jinak jde v podstatě o identický
žánr se shodnými dramatickými postupy, stejnými překážkami, které jsou
kladeny proto, aby umožnily zápletku, stejnými principy překonávání
překážek i stejným veselým koncem v podobě dvojité svatby.

229

Runtzvanscad, s. 30.

230

Scala, Flaminio.: Il Teatro delle Favole rappresentative, Benátky 1611. Poslední
desítka sbírky.
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IV.
1.

Astarto versus Atalanta
Typologie Rademinova převodu

Šestnáct let po uvedení opery Astarto v Benátkách roku 1708 napsal
podle jejího libreta Heinrich Rademin německou hauptakci s Hanswurstem
s názvem Atalanta. Na první pohled nemají tyto dva texty nic společného.
Název, jména postav, jazyk i styl se liší. Oba jsou poplatné době a
prostředí,

v němž

v Benátkách

a

vznikly.

Astarto

reprezentuje

její

dokumentuje
vážnou

rozmach

formu,

opery

odkazující

k aristotelovským pravidlům, která propagoval jeden z autorů libreta,
Apostolo Zeno. Jeho rukopis je v díle dominantnější, protože jeho kolega
a spoluautor, Pietro Pariati, byl v té době ještě pod silným vlivem
zkušenějšího

libretisty.

Naproti

tomu

Atalanta,

pocházející

z pera

německého učence, ale i herce a překladatele H. Rademina, je jednou ze
čtrnácti reprezentativních Vídeňských hauptakcí s Hanswurstem, které
charakterizují zrod vídeňského lidového divadla a slavné komické postavy
jménem Hanswurst v císařském městě. Pouhých šestnáct let a necelých
šest set kilometrů stačilo k přetavení italského libreta v německou
hauptakci a výraznému posunu divadelní dramaturgie.
Při bližším porovnání obou textů však vyjde najevo, že jejich vazba
přesahuje pouhý námět děje:
Po formální stránce jsou oba dramatické texty složeny ze tří dějství,
ale počet scén se liší. Italské libreto je rozdrobeno do více scén (I/16,
II/15, III/20) nežli německá hauptakce s Hanswurstem (I/13, II/10,
III/15). U obou však platí, že nejméně scén má druhé a nejvíce třetí
dějství. Také stručný obsah děje a událostí, které předcházely zápletce
dramatu (Inhalt der Materie), je poměrně věrným překladem z italštiny
(argomento). Rademin zvýšil pouze počet let vlády starého krále z devíti
na dvanáct a tyrana z dvanácti na patnáct. Originál je v této úvodní části
na samém závěru výřečnější a vyjmenovává důvody jednotlivých postav,
které se staví proti vůli královny vzít si za muže a učinit králem
Clearca/Articia. Dále prozrazuje vzory a předlohy. Německý text navíc
nabízí výčet scénografických proměn v průběhu celé hry. Popis postav,
jejich postavení a vzájemných vztahů se až na pár slov shoduje. Kromě

137

Hanswursta, nejmarkantnějšího rozdílu obou dramat, jsou v německém
textu vyjmenovány ještě i komparzní postavy. Astarto se odehrává
v Týru, Atalanta v království Tegeantů. Následující schéma znázorňuje
základní linku děje se jmény postav obou porovnávaných textů a jejich
vztahy:
Astarto
Atalanta
Abdastarto: Týrský král (9 let vlády)
Cosroes (12 let vlády)
zavražděn tyranem
Sicheo: tyran (vládl 12 let)
Tegeo (vládl 15 let)
po smrti ho na trůně nahradila jeho dcera
Elisa: královna v Týru
Atalanta: královna

Clearco = Astarto
láska

Articio = Palamedes:

Tegeantů

syn Abdastarta/Cosroa,
právoplatný dědic trůnu

miluje

miluje
sourozenci

Agenore: velmož království

Sidonia: dvorní
intrikáři

Icilio

dáma
Cleandra

přítel
miluje
Nino: velmož království

domnělý
otec

Isauro

138

tajné přátelství
Geronzio

Fenicio

Hero:

Agenor: velmož království

velitel vojsk

tajný nepřítel Elisy/Atalanty

Elisy/Atalanty
+ Hanswurst
Všechna jména postav byla převodem z italštiny do němčiny změněna.
Autoři libreta pojmenovali své dílo podle hlavní mužské postavy, jejíž
identita je odhalena až v závěru a představuje tajemství příběhu. Divák je
do poslední chvíle držen v napětí, kdo je ten záhadný Astarto, čímž je
zvýšena dramatičnost zápletky. Naproti tomu Rademin nazval svou
hauptakci podle královny Atalanty, hlavní ženské postavy děje, a proto
zůstala příbuznost obou textů dosud neznámá. Jediné jméno, které se
objevuje jak v předloze, tak i v překladu, je Agenore/Agenor, přičemž
nejde o tutéž postavu. V Astartovi je to intrikánský velmož a bratr Sidonie
zamilovaný do královny Elisy, v Atalantě starý velmož království, domnělý
otec Articia a tajný nepřítel královny Atalanty.

1.1

Věrný překlad

Ačkoliv převládá volnější překlad replik po smyslu a na nějaké to slovo
se příliš nehledí, zachoval autor Atalanty na některých místech někdy až
doslovný text italského originálu. Převzal vysoký styl, poetický jazyk,
básnické obraty i figury.
Clearco

Io t’amo:
T’amo, e tu scorgi ’l più fedel vassallo
Nel più fedele amante.
L’amor mio ti fa fede
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Dell’innocenza mia. Che se da questo
La pena mia ...
Elisa

Basta, Clearco, basta.
L’ombre son dileguate,
Spento è il furor. Dove l’amor è forte,
L’odio è breve, o impotente;
E reo che fa piacer, sempre è innocente.231

---------------------Articio

Ich liebe dich, meine Göttin, und in den getreusten Buhler
ersihestu auch den getreuesten Untergebenen; wann ich durch diesen
süsßen Fähler aber eine Straffe verdiene ----

Atalanta

Articio, es ist genuch, der verdächtige Schatten ist schon
verschwunden und der Zorn gäntzlich erloschen. Wo die Liebe mächtig
ist, kann der Haß nicht lang dauern, oder er ist ohne Kräfften. Ein
Verbrecher, welcher gefahlen kan, ist allzeit unschuldig.232

Nebo:
Elisa

Appressati, e quì leggi:

Gli dà un foglio.

Leggi, se giusta si
La tua sciagura e la vendetta mia.
Clearco

Leggo. “Al Duce Clearco.”
Che sia? Le ziffre ignota mano impresse.

Elisa

Ma ignoto non ti sia di Astarto il nome.

Clearco

Di Astarto? Io potrei forse? ...

Elisa

Eh, tempo avranno
Le tue discolpe. Leggi.

Clearco

(Io son confuso.)
“Duce, fra noi diviso
Il regno avrem. Tu la Fenicia: io Tiro.
Tu hai la mia fede, ed io la tua.” La mia?

Elisa

Segui, segui.

Clearco

“Sol resta
Che per te cada in mia possanza Elisa.

231

Astarto, I/13, 1786, s. 126.

232

Atalanta, I/10, 1724, s. 153.
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Tanto giurasti a me. Tanto a te chiede
Astarto, i regio Erede.”
Tu impallidisci, e taci, e ti confondi?233

Elisa

--------------------Atalanta

Kome herbey und lese diesen Brieff; (gibt ihm einen Brieff) sage
alsdann, ob dein Unglück und meine Rache billich sey oder nicht.

Articio

Ich gehorche. (Liset:) „Den Feldherrn Articio: (- Was wird
dieses seyn? Eine unbekante Handt hat diese Buchstaben gesezet.)

Atalanta

Aber der Nahm deß Palamedes wird dir nicht unbekant seyn.

Articio

Des Palamedes? Kunte ich villeicht ----

Atalanta

Lese anjetzo, du wirst schon noch Zeit haben, dich zu
entschuldigen.

Articio

(Ich bin gantz verwirth.) (Liset:) „Feldherr, wie werden das
Königreich unter uns zertheillen, du werdest über Lacedemonien und
ich über die Tegeanten herschen, du bist meiner Treue versichert und
ich der deinigen.“

Atalanta

Fahre forth.

Articio

„Nun übriget nichts anders, als daß die Atalanta durch dich in
mein Gewalt gerathe. So viel hastu mir geschworen und so viel
begehret von dir Palamedes, der rächtmäsige Cronerb.“
Du erblichest, schweigest, und bist gantz verwirth?234

Atalanta

Podobných příkladů téměř doslovného překladu najdeme v celém textu
velké množství. V každé scéně je minimálně jedna taková replika, často
se jedná o dlouhé pasáže nebo kompletní scény, které jsou téměř
identické (Atalanta: I/1, 3, 5, 9, 10, 12; II/3, 4, 5, 6, 9; III/3, 6, 7, 11,
12).
Věrný překlad najdeme jak v dialozích, v nichž mnoho replik italských
odpovídá přesně replikám německým, tak v monolozích, které vycházejí
z původních textů árií a jsou veršované.
Sidonia

Veggo, begli occhi, in voi
(Non parlo, no, de’ tuoi,)

Forte a Nino.
Piano a Nino.

Di amor le faci.
233

Astarto, I/13.

234

Atalanta, I/10.
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(Tu accender non mi puoi. Soffrilo, e taci.)
Da voi lo strale uscì.
(Finger convien così:)
Lumi vivaci.
(Per te non mi ferì. Tu non mi piaci.)235
------------Cleandra

Schöne Augen, in Euch erscheinen
Ich rede nicht von deinen - (etwas stille zu Isauro)
die Liebesstrahlen (zu Isauro). Leide es nur und
schweige.
Von Euch verwund bin ich,
(So mus ich stellen mich)
Ihr thut mir gefallen. (Das aber du mir nicht gefalst,
hab ich dir längstens gezeigt.)236

Další podobné veršované překlady do němčiny jsou v II/1, a sice hned
dvakrát, jednou z úst Agenora, podruhé Hera, dále v I/13 (Ast. I/14), II/4
(Ast. II/5), II/7 (Ast. II/10) nebo v III/12 (Ast. III/16).
Naproti tomu velmi střízlivým až hovorovým

jazykem

překládá

Rademin původní květnatou, ač falešnou repliku Sidonie/Cleandry, v níž
před královnou předstírá lásku ke svému ctiteli Ninovi/Isaurovi, kterého
ve skutečnosti ponižuje a odmítá.
Sidonia

E Nino parli;
Nè dissimuli un solo
Di que’ nomi soavi, ond’io lo chiamo,
Caro ben, dolce ardor, luce gradita,
Vezzo, gioja, speranza, anima, vita.237

----------------Cleandra

Rede dann, Isauro, erholle dich, ansonst möchte dich die Liebe
gar entseelen.238
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Většinou však překlad zachovává stylistickou i jazykovou úroveň
originálu, aby lépe vynikl kontrast vůči projevu komické postavy.

1.2

Rozšíření

Rademin zpravidla volně přeložil repliky do němčiny a rozvolnil verše
tak, že postavy hovoří bohatou kultivovanou prózou. Jejich projev je o pět
tisíc slov kvantitativně obsáhlejší, a to nejen díky přidané roli Hanswursta,
ale také rozepsáním stručnějšího, avšak obraznějšího básnického jazyka.
Nejedná se tedy o překlad v dnešním slova smyslu, ale spíše o převedení,
případně rozšíření textu. Například:
Sidonia

(Giovi schernirlo.)
Signor.239

je

přeloženo

mnohem

popisněji,

bohatším

způsobem

s tendencí

vysvětlovat:
Cleandra

(Hier ist mein verdrüßlicher Liebhaber, ich will seiner spotten,
doch mit einer Statslist, damit ers nicht begreiffe, vielleicht kan es mir
einen Nutzen verschaffen.) Mein Herr und Gebiether!240

Anebo pouhé jedno slovo je rozvinuto do věty:
Nino

Pietà.241

----------------------------------Isauro
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Erzeuge dich, o Schöne, doch einmahl gegen mir mitleidig.242
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Rozšířené repliky Atalanty dávají prostor k vyjádření reakce postav na
právě

řečené

nebo

na

poslední

události,

zatímco

strohé,

někdy

jednoslovné věty Astarta podají fakta a dále situaci nepsychologizují.
Básnické obraty a metafory ukryté ve stručných replikách jsou však
mnohdy schopny sdělit daleko více než spousta slov. Stejně poetické
německé projevy jsou rozvedeny do šíře, a buď jen tautologicky opakují
vyřčené, nebo prozrazují hlubší myšlenky a niternější pocity postavy,
případně budoucí plány. Cílem těchto popisných dodatků je snaha o
vysvětlení, přiblížení děje a usnadnění porozumění. Čtenář má příležitost
nahlédnout do myšlenkových pochodů postav (co se jim honí hlavou),
sledovat detailněji pohnutky, které je vedou k jednání. Postavy toho tím
na sebe více prozradí.
L’impegno accetto. Or segui.243

Sidonia
----Cleandra

Ich nehme deine Verpfändung an, folge mir, unter nächsten
Baum wollen wir uns in etwas der Ruhe bedienen und fehrner in unsern
Gespräch fortfahren.244

Replika v německém překladu je tedy rozšířená díky větší výřečnosti
postav,

způsobené

prozaickou

formou

textu

i

jeho

uplatněním

v činoherním divadle. Zatímco v opeře je libreto vedle hudby jen jednou
ze složek inscenace, stojí činoherní hauptakce především na textu. Také
proto je scénář obsáhlejší, protože nepočítá s da capo áriemi, v nichž se
text několikrát opakuje, a musí sdělit i to, co by jinak vyjádřila hudba.
Nino

Io son perduto. Un gran favor si chiama
Il dir, ch’io mi disperi.
E disperar convien. Beltà che vanta
All’amante altro amore,
Altre piaghe, altre fiamme, altri legami,
Vuol dir ch’ei più non viva, o più non ami. [...]245
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--------------------------------------Isauro

Ich bin verlohren, ich bin des Todtes, ich verweis mich nicht
mehr. Für eine grosße Gunstgewogenheit haltet man es, da man mir
saget, daß ich verzweifflen solte. Diese Betrügerin entdecket mir so
kühn ihren Buhlen, rühmet die Liebe, die Wunden, die Flammen und
Fesel, so sie für ihm traget, und ich müste solches noch für eine
Hochachtung halten? O verdambte Weiberlist! Doch warumb entristest
du dich also, Isauro? Verzihe noch etwas mit deiner Gägheit, vielleicht
wird sie dir noch ehe werden, als du dirs einbildest. Articio ist der
Königin, auch mit all seiner Verrätherey, die doch erdichtet, angenehm,
und so Articio der Königin Gemahl, wirstu, grausame Cleandra, meine
Gemahlin seyn. Ich hoffe einen besßeren Ausgang als der Anfang war.
(Ab.)246

Často je replika delší o á part komentář, o poznámku, povzdechnutí
nebo vysvětlení, v němž postava publiku sdělí pravdivé city a postoje.
Clearco

Padre.

----------------Articio

(Vor Zorn weis ich kaum zu andwortten.) Mein Erzeuger!247

Dokonce scénické poznámky odpovídají předloze. V Atalantě jich je
ovšem celkově více a jsou podrobnější. Je ohlášen každý příchod i
odchod, směr pohybu postavy, popis duševního rozpoložení atd. Umožňují
konkrétnější představu o dění na scéně při četbě hauptakce a udávají
přesnější pokyny k inscenování.
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1.3

Vynechané scény

V rámci úprav překladu vynechal Rademin celé scény italského libreta.
Scéna I/7, v níž Agenore a Nino vyjadřují falešnou věrnost a úslužnost
Clearcovi, zatímco jeho domnělý otec Fenicio ho varuje před jejich
pokrytectvím, je poměrně krátká. Nesděluje nic nového, jen zdůrazňuje
již popsané vztahy a nečestné jednání postav. Ve scéně I/ 10 rozmlouvá
Fenicio s Geronziem, domlouvají se na svržení Elisy a místě setkání.
V navazujícím monologu scény I/ 11 nastiňuje Geronzio vlastní složitou
situaci. Na jedné straně nechce zradit královnu, které sliboval věrnost, na
druhé straně touží po spravedlnosti a chce bojovat za práva prince
Astarta. Obě vynechané scény jsou v Atalantě jen stručně shrnuty do
jedné z Hanswurstových replik v dialogu s Herem:
HW

[…] Herr

Hero, der Agenor hat gesagt, daß ihr geschwind zu

ihm kommen solt, er hat gar was Nothwendiges.
Hero

Der Agenor? Weistu nicht, was er verlanget.

HW

Zu Euch geredt, er möchte die Königin gern stechen.

Hero

Was sagstu?

HW

Ia, ia, entweder erstechen, oder ins Loch stecken.

Hero

Ich verstehe dich, er ist entrüstet wegen seines Sohns, kome,
ich will ihm getreulich beystehen. (Ab.)248

Na začátku I/15 se Sidonia na chvíli pozastaví nad intrikami, které
spřádá. Schválně upustila Clearcův dopis určený královně na zem a
předstírala, že vyznání lásky patří jí. Vzbudila tak v královně nejen
žárlivost, ale také zuřivost. Teď má strach a špatné svědomí kvůli tomu,
že zradila Clearca, kterého miluje. V zápětí však opakovaně klame Nina a
pokrytecky mu slibuje věrnost, přitom k němu necítí nic než pohrdání.
Nino

všemu

uvěří

a

raduje

se

z naplnění

vlastních

přání

ještě

v následujícím monologu scény I/16. Tyto dvě scény nemají v Atalantě
ekvivalent a jsou zcela vynechány. Opakují de facto totéž jinými slovy
jako v I/3.
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Elisa se dozvěděla, že jí hrozí svržení z trůnu a že původcem povstání
je

Fenicio,

domnělý

otec

Clearca.

Obviní

Clearca

ze

zatajení

připravovaného útoku a ze spoluviny a vyžene ho pryč. Clearco se brání,
ale je odmítnut, označen za zrádce a vyhnán. Falešná Sidonia přizvukuje
královně s cílem vzbudit v ní odpor ke Clearcovi. Nino je logicky na straně
Sidonie (II/10). V Atalantě je Clearcovo obvinění a odmítnutí shrnuto do
monologu Articia (II/7) zakončeného osmiverším, v němž si zoufá nad
neblahým osudem a bezvýchodnou situací.
Královna si na základě podhozeného dopisu chybně myslí, že Clearco
Sidonii miluje, a proto na ni žárlí. Ona se ji snaží přesvědčit o lhostejnosti
vůči němu tak, že opět slibuje lásku Ninovi a v přítomnosti královny ho
zahrnuje lichotkami a zamilovanými slůvky (II/ 11). Tato scéna je
v Atalantě vynechána a shrnuta do jedné věty, kterou pronese Isauro na
začátku následující scény:
Isauro

Nun, meine Schöne, bin ich vergnügt, nachdem du mir in
Beysein der Königin deine Liebe zugesagt.249

Poslední kompletně vynechaná scéna III/17 obsahuje dialog Elisy se
Sidonií, v němž královna prozradí, že Clearcovi odpustila, protože ho stále
miluje. Pomocí lsti se pokusila odstranit nebezpečného Astarta a zajistit si
vládu spolu s milovaným Clearcem. Netuší však ještě, že jde o tu samou
postavu. Sidonia musí tudíž na Clearca rezignovat.
Obecně

lze tedy říci, že

Rademin

vynechal nedějové a

méně

dramatické repliky a pasáže, které jinými slovy opakují to, co již bylo
řečeno. Jedná se zejména o dialogy nebo monology vedlejších postav
(Fenicio + Geronzio nebo Sidonia + Nino). Pokud byly vynechány scény
hlavních postav (II/10, 11), je alespoň shrnut jejich obsah do několika
vět.
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1.4

Přidané scény

Nejobsáhlejší

textový

materiál

výlučně

Rademinovy

invence

představují výstupy s Hanswurstem. Avšak i ostatní scény jsou navzdory
některým vynechaným pasážím a menšímu počtu scén obsáhlejší. Tyto
repliky navíc, organicky zakomponované do stávajícího textu, jsou buď
rozšířené výpovědi ve smyslu 1.2, nebo celé přidané repliky, které
detailněji popisují situaci a opakovaně nebo konkrétněji reagují na status
quo. Např. hned první scéna dramatu je rozšířena o jednu repliku každé
z hovořících postav. Agenor, domnělý otec Articia, se dozví královnin plán
vzít si ještě téhož dne Articia za muže a učinit ho spoluvládcem. Agenor
na to nereaguje příliš nadšeně, ale spíše ustaraně, protože jako jediný zná
pravou identitu Articia a nenávidí Atalantu. Vztah obou postav a jejich
přístup k současnému dění je pro lepší pochopení znovu zdůrazněn
v přidaných replikách:
Agenor

(Ich mus schweigen, aber mit der Zeit werde ich reden, wo dir
ein ewiges Stillschweigen wird ausserlegt werden.)

Atalanta

Waß muret man? Agenor entfehrne dich oder schweige! Der sich
mir widersetzen will, soll den Zorn einer ergrimbten Königin zu spätt
bereuen; ich weis schon, was in der Sache zu thun, und habe keinen
Lehrmeister mehr nötig. […]250

Podobný princip přidaných replik se objevuje i v I/3, 9 nebo III/4, 7,
13, 15.
Na začátku druhého dějství promlouvá Fenicio/Agenor ke svým
věrným, popisuje podlý způsob, jakým se Elisa/Atalanta dostala na trůn, a
vyzývá je k věrnosti Astartovi/Palamedovi, ctnostem a odvaze. Rademin
téměř doslovně přeložil tuto poměrně dlouhou úvodní repliku a přidal za ni
navíc čtyřverší, v němž zdůrazňuje nepřátelský vztah ke královně:
Agenor

[…] Nein, ich will nicht, daß man sie verschone,
Wann das Reich in Schaden grath.
Der dem König zurückstelt die Crone,
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Auch den Ruhm von der Grausambkeit hat.251

V německé hauptakci je, jak již bylo řečeno, mnohem více scénických
poznámek pro konkrétnější představu při četbě a jasnější instrukce pro
inscenování. Některé scénické poznámky jsou rozšířené, jiné zcela
přidané, jako např. před vtrhnutím rozzuřených povstalců do královského
paláce:
(Man höret von ihnen ein Waffengetös und Trommelrühren. Es komet Icilio und
HW, der auf eine artige Weis mit Leichtern behangen.)252

Přidaná je rovněž závěrečná série veršovaných replik z úst všech
vystupujících postav, které se objeví na scéně, okomentují výsledné
rozuzlení děje a nahradí šest veršů v podání chóru, jimiž končí libreto.

1.5

Autorské zásahy překladatele

Německý

překlad

zachovává

lineární

scénosled

libreta.

I

přes

vynechávání replik, nebo dokonce celých scén zůstává posloupnost
neporušená a děj se vyvíjí stejně v obou textech. Zajímavé jsou však
autorské úpravy jako např. v závěrečných áriích Clearca a Elisy na
odchodnou v III/6. Clearco již v tuto chvíli ví, že je ve skutečnosti Astarto,
a slibuje královně prozradit v soukromí, kdo je jejím nepřítelem. Ona mu
to umožní a přesto, že ho stále miluje, má pro něho jen slova pohrdání a
odmítnutí. Clearco je nešťastný a v sedmi verších si přeje, aby na něho
královna nehleděla tak opovržlivě, a naříká si nad těžkým osudem. V
následujícím šestiverší vyjadřuje Elisa smutek nad domnělou nevěrou
Clearca a přání, aby nebyl tak proradný. Tyto dva nezávislé monology
přebásnil Rademin tak, že je rozsekal po verších do zdánlivého dialogu.
Přesto nejde o dialog v pravém slova smyslu, protože postavy vzájemně
nereagují a mluví jakoby mimo sebe, ale o do sebe vklíněné monology.
251
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Clearco

Occhi vezzosi,
Meno sdegnosi
Vorrei mirarmi;
Ma non so, se lo farete.
Il mio fato
Troppo, troppo è dispietato:
Troppo barbari voi siete.

Elisa

Alma crudele,
Meno infedele
Vorrei vederti;
In amore
Troppo, troppo ho fido il core,
Troppo perfido tu l’hai.253

-------------------------Articio

Ach! Schönes Augenlicht, welches mein Hertz durchstrallet.

Atalanta

Untreue Seele, welche mir zur Folter lebet.

Articio

Deine Blicke seind allzu grausam vor einen Verliebten.

Atalanta

Und dein Hertz allzu untreu für eine brenende.

Articio

Ach, ich übe alle Treu, allein du wilst sie nicht erkehnen.254

Spíše jako výjimka působí přehození vět v jedné replice. Sidonia
nejprve vysloví obecné přísloví a pak popisuje konkrétní situaci mezi ní a
Ninem, jenž ji slepě miluje. V Atalantě je stejná replika nejprve uvozena
scénickou poznámkou, pak následuje zhodnocení Isaurovy naivity a vše
uzavře lidová moudrost.
Sidonia

Chi ben ama, ben finge: e chi ben finge,
Si fa strada al piacer. Nino deluso,
Servir pensa al suo affetto, e serve al mio.
La sorella di Agenore in me trova:
L’amante di Clearco in me non vede; […]255

--------------------------
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Cleandra

sihet ihm nach und lachet.) Der betrogene Isauro gedencket
seiner Liebe zu dienen und dienet der meinigen. Er findet zwar in mir
die Schwester seines Freundes, des Icilio, aber auch [nicht!] die
Liebste des Articio. Wer recht liebet, weis sich recht zu verstellen, und
wer sich recht verstellet, der bannet den Weeg zu seiner Vergnügung.
(Ab.)256

V této replice je buď tiskařská, nebo překladatelská chyba. Namísto
„aber auch die Liebste des Articio“ by zde mělo být spíše „aber nicht die
Liebste des Articio“, jak by správně odpovídalo italskému originálu a
logice děje. Ubohý Isauro totiž zatím ještě neví, že Cleandra svou lásku
k němu pouze předstírá a ve skutečnosti miluje Articia.
Jednou z dalších autorských úprav při překladu Astarta je záměna
postav, které vysloví kompletně a doslovně přeloženou repliku. Například
v I/9 odsoudí Clearco každého, kdo by nebyl věrný královně, aniž by tušil,
jaký ortel si tím předepsal. V zápětí ho podle krutého návodu chce
potrestat královna, protože se domnívá, že ji zradil a podvedl. Clearco
hledá oporu u přítomných dvořanů, Agenora a Nina, avšak oni jen
s výsměchem zopakují krutý ortel a odejdou. Rademin z neznámých
důvodů prohodil výroky dvořanů (Agenora/Icilia s Isaurem/Ninem):
Clearco

Principi, un grand’esempio
Non son io di miseria, e di dolore?

Agenore

Chi ad Elisa potè mancar di fede,
Non attenda da me, ch’odio, ed orrore.

Clearco

Si parte.

Sempre s’insulta all’infelice. Io Nino
Spero più giusto in sorte sì tiranna.

Nino

Complice è dell’error, chi nol condanna.

Si parte.257

-------------------------------------Articio

Bin ich nicht ein grosßes Beyspill der Müßelichkeit und der
Betrübnus? Saget, ihr Fürsten, bin ich nicht der Unglückselichste dieser
Erden?

Isauro

Wer der Atalanta hat in der Treu ermanglen können, hat von
mir nichts alß Hass und Todt zu gewarten. (Ab.)
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HW

Das ist ein Bernheuter, warumb gebt ihr ihm nicht ein bar
Orfeigen? ich wolt Euchs gleich wieder geben.

Articio

Schweige, HW, ein Unbeglückter wird allezeit verspottet; ich
verhoffe, daß sich Icilio mir in so grimigen Zufällen gerechter erzeigen
werde.

Icilio

Wer dir minder aufferlegen wurde, wäre doppelter Straffe
würdig. (Ab.)258

Dalším zajímavým principem překladu je vyškrtnutí postavy z celé
scény a její nahrazení komickou postavou Hanswursta, který pronese
kompletně všechny repliky. V II/2 se objeví Clearco, propuštěn z vězení a
potká se s Geronziem, jenž ho informuje o připravovaném útoku na
královnu a nabádá ho, aby se přidal k povstalcům a bojoval za krále
Astarta. Clearco striktně odmítne postavit se proti milované královně a
poručí Geronziovi, aby mu prozradil všechny rebely. Geronzio mlčí.
Rademin nahradil v této scéně Geronzia Hanswurstem a nechal ho říct
tytéž informace, avšak po svém:
Clearco

Amico, in onta ancora
Dell’invidia, e dell’odio,
Eccomi fuor ceppi, e più che mai
Formidabile oggetto a’ miei nimici.

Geronzio

Vieni, e unisci, Signor, l’invitto brando
Alla comun vendetta.
Già nell’ombre vicine
Aprir dessi il teatro
Dell’eccidio di Elisa.

Clearco

Dell’eccidio di Elisa?

Geronzio

Al figlio di Fenicio...
(Oimè, per troppo zelo ove trascorsi!)

Clearco

Più non giova il tacer. Tutti mi svela
Dell’infame congiura
I complici, l’autor, l’ordine, i mezzi.

Geronzio

Tu troppo udisti: io troppo dissi. Invano
Cerchi di più.
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Clearco

Rispetta in me chi ancora
Tuo giudice esser puote, e tuo sovrano.

Geronzio

L’imprudenza del labbro
La costanza dell’alma emendi, e taccia.

Clearco

Perfido, tu morrai.

----------------------------------Articio

HW, mein lieber HW, mein getreuer Diener, bistu allhier? Sihe,
trutz allen Neidern bin ich wider aus der Gefängnus loskomen und
finde, daß ich anjetzo noch mehr angefeindet werde.

HW

Just recht, daß ihr kommen seyd. Ihr müst uns auch helffen, wir
haben uns schon zusammengeschworen die Königin umb zubringen.

Articio

Wen? die Königin? meine Atalanta?

HW

(Potz 1000, was hab ich gesagt! iezt soll ich mir nur selbst eins
aufs Maul geben, ich hab ihms nicht sagen sollen.)

Articio

HW, rede weiter, ich habe dich schon verstanden; wer ist der
Urheber und wer sind die Mitschuldige dieser ehrlosen Verrätherey?

HW

Partonomai Monsieur, ich hab zu viel geredet, und ihr habt zu
viel gehört, ich darff nichts mehr sagen.

Articio

Du, du, rede geschwind, ich als dein Herr gebiethe es dir!

HW

Und wenn ihr mich zu Kudelfleck zusamenhauen wolt, so darff
ich doch nichts mehr sagen, es ist mir Angst genuch, daß ich so viel
gesagt hab.

Articio

will mit Gewalt, daß HW reden solle, HW aber ist iederzeit
standhafft. Er will ihm ermorden, er schmeiglet ihm durch Geben und
durch noch mehr verstrechen, HW achtet alles nichts. Endlich erzürnet
Articio und will ihm ermorden. HW ruffet umb Hilff.259

Dokonce již před začátkem této scény prohlásí Fenicio/Agenor: „E tu in
breve quì attendi ’l mio ritorno./[…] du aber warte meiner allhier.“
Identické věty jsou však určeny jiným postavám. V italském libretu se
Fenicio obrací na Geronzia, jenž v následující scéně hovoří s Clearcem (viz
výše), v německé hauptakci patří tato slova Hanswurstovi, který dělá
společnost Articiovi, svému pánovi.
Podobný příklad najdeme ve scéně II/9 (Atal. II/7). Repliky Nina
(Isauro), který zde vůbec nevystupuje, převezmou Hanswurst s Iciliem.
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První z nich je navíc jen nepřímo opsaná a Hanswurst ji improvizuje.
Podstatné je pouze sdělení, jeho způsob záleží na individuálním ztvárnění
představitele komické postavy. Poslední dvě repliky řekne Icilio. Postava
Nina je v Rademinově překladu celkově podstatně zkrácena, ať už
vynecháním jeho výstupů, nebo nahrazením jinými postavami.
Nino

Regina, empie, ed inonda il ferro, e il foco
La Reggia mal difesa. Ivi i nimici
Plaudon di Astarto al nome,
E rea di tirannia, si cerca Elisa.

[…]
Nino

Il padre di Clearco.

[...]
Nino

Resti quì custodita.

Clearco

E dall’onte la salvi ’l mio valore.

Nino

Non si affidan Regine a un traditore.260

--------------------------------HW

[...] Alsdann gehet er zu der Königin, ihr sagendt, das ein
gantzer Bluder Leuth mit allerhandt Gewöhr schon in der Burg; sie
ruffen nichts als: es lebe Palamedes, es sterbe die Tyranin, die
Atalanta. …

[…]
HW

Da, des Articio sein Vatter.

[…]
Icilio

Nein, nein sie, soll verbleiben, dieser Arm wird sie beschützen.

Articio

Und meine Tapferkeit soll alle Verräther verdülgen.

Icilio

Einen Verräther pfleget man keine Königin anzuvertrauen.261

2.

Role Hanswursta
Zakomponování

komické

postavy,

typizovaného

vídeňského

Hanswursta, do hauptakce s vážným dějem a typickými barokními
mechanismy jako láska, boj o moc, intriky, zrada, zdvojená identita a
260
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šťastný konec představuje výrazný posun od vážného klasického textu
k činohernímu dramatu se silným komickým nábojem. Jeho výstupy se
neomezují

na

improvizované

herectví

mezi

dějstvími

bez

vztahu

k hlavnímu ději, ale jsou integrovány přímo do hlavní zápletky tak, že
Hanswurst nejen vystupuje vedle ostatních postav dramatu a většina jeho
replik je textově fixovaná, ale dokonce se stává jedním z protagonistů a
svým chováním vědomě či nevědomě výrazně ovlivňuje a posouvá děj.
Vedle přidaných monologických výstupů nebo rozpustilých dialogů s cílem
získat nějaké peníze či jiný profit od svých pánů přebírá i některé zásadní
repliky

jiných

postav

z předlohy

a

jeho

úloha

se

tak

stává

nepostradatelnou. Rademinovy hauptakce integrují Hanswursta natolik
organicky, že je těžké uvěřit okolnostem vzniku textu. Vzbuzují pocit, že
byl odjakživa součástí dramatické zápletky, a ne dodatečně přidanou
postavou

do

uzavřené

formy

libreta.

Rademin,

autor

Vídeňských

hauptakcí s Hanswurstem, uplatňuje dva základní kompoziční principy,
podle nichž píše roli Hanswursta a vkládá ji do hotového textu.
2.1

Samostatné improvizované monology

První a evidentně jednodušší princip integrace Hanswurstovy role
představují na ději nezávislé nebo méně závislé monology nebo dialogy.
Jsou zpravidla umístěny v samostatných scénách nebo na začátku či konci
scén a nemají žádný ekvivalent v předloze. Jejich text je buď částečně,
nebo zcela fixovaný, nebo jen popisující a určený k improvizaci. Tyto
výstupy

dávají

Hanswurstovi

dostatečný

prostor

k předvádění

(extempore).
Zcela improvizovaná scéna mimo hlavní děj je v Atalantě pouze v I/4,
v níž Hanswurst přijde o svůj měšec dukátů, jejž krátce předtím
vyškemral na královně. Nechá se napálit mazaným šibalem, který
předstírá žebráka a chová se k němu jako k urozenému pánovi, nakonec
mu ukáže dřevěného trojského koně. Hanswurst zjišťuje, zda by bylo
možné vyrobit kopii, která by upoutala pozornost každého natolik, že by si
ani nevšiml, jak by ho jiní dva šibalové okradli o měšec. Zatímco barvitě
líčí svůj plán, stane se mu, že ho opravdu dva šibalové okradou z vnitřku
koně. Tato komická scéna, která jako by z oka vypadla lazzu z komedie
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dell’arte,

nepřináší

žádnou

zásadní

informaci

z děje

hauptakce.

Představuje postavu Hanswursta, mazaného i hloupého chlapíka zároveň.
Jinak jde jen o ten měšec dukátů, který chvíli předtím lehce nabyl a nyní
lehce pozbyl.

2.2

Integrované repliky

Hanswurst se čtenáři i Atalantě poprvé představí v I/2 jako sluha
svého pána Articia a posel lásky. S královnou mluví bez poklon, až velmi
neurvale a vědomě tak stírá společenské a stavové rozdíly, což působí
komicky. Vypráví o problémech, jaké měli při tažení s koňmi, vysvětluje,
proč je třeba nosit holiny, a na všechno zná odpověď. Nejen jeho historky,
ale i způsob podání je kuriózní a směšný. V téže scéně se hned domáhá
dukátů, protože za každou službu nebo informaci chce být ihned
odměněn. Jeho poslušnost je podobně jako u postav italské komedie
motivována odměnou. Atalanta Hanswursta obdaruje a využije ho k tomu,
aby k ní přivedl Articia.
V I/6 sděluje Hanswurst Articiovi, že má na daném místě počkat na
královnu. Chystá se tak první setkání s Atalantou poté, co se jako vítěz
z bitvy vrátil domů. V italské předloze jde Clearco za královnou Elisou sám
od sebe, hned jak se dozví, že si ho chce vzít za muže a usednout spolu
s ním na trůn. Agenor nepřestává Articia před takovým krokem varovat,
neboť co se na venek jeví krásné, je uvnitř shnilé. Na tato slova ihned
naváže Hanswurst s historkou o trojském koni, která se mu nedlouho
předtím přihodila a při níž byl napálen. Articio ani Agenor netuší, o čem
Hanswurst mluví, a nechají si celou záležitost s ukradeným měšcem
vysvětlit. Tato část Hanswurstova projevu je opět improvizovaným
extempore, v jehož závěru Hanswurst požaduje nový měšec.
Zcela jinou polohu má Hanswurstova přítomnost v I/7. Jeho repliky
jsou vesměs komentáře děje na scéně směřované k publiku za účelem
jeho pobavení. Zde nejvíce bourá čtvrtou stěnu mezi diváky (čtenářem) a
postavami hauptakce. V zápise jsou tyto repliky v závorkách, to znamená,
že je postavy na scéně nemají slyšet. Pokud jsou řečeny nahlas, je
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Hanswurst zpravidla okřiknut za nemístnou poznámku. Pro vývoj děje
jsou naprosto zanedbatelné, shazují pouze vážnou atmosféru děje.
HW

(Wie geschnäpig ist sie doch!)

[…]
HW

(Ich weis nicht, wie mir die Königin für kombt, sie schaut aus
wie ein abgestochner Gaißpock und schmeiglet wie ein Katz mit den
Schweiff.)

[…]
HW

(Hui, daß an mich auch das Rathfragen kombt!)

[…]
HW

Ich selbsten wolt ihm ein gantzen Metzen Arbeshilschen ins
Gesicht schei=schiesßen, damit er seiner Kalbsaugen besßer
aufmachte und die Guttathen erkente.

Atalanta

Du schweige! (zu HW.)

[…]
HW

(Das gehet auf einen anderen Fas; daß ich kein Narr wäre und
einen Beutl Ducaten begehrte.)

[…]
HW

(Hat der Alte auch eines auf die Nasen bekommen!)

[…]
HW

Foemina grande malum, ein Weibsbild ist wie ein Cameleon, der
alle Augenblick seine Färben verändert. Kurtz vorher hat sie
gesprungen und getanzt vor Freuden und hat mich so schön
getäschlet, daß ich fast in Verzuckung

gekommen, iezt brumbt sie

trotz dem ältesten Beren.
[…]
HW

Das ist ein Bernheuter, warumb gebt ihr ihm nicht ein bar
Orfeigen? ich wolt Euchs gleich wieder geben. […]

Celá scéna je zakončena Hanswurstovým improvizovaným výstupem
pro libitu. Nejprve škemrá peníze na beztak zoufalém, smutném a
opuštěném

Articiovi,

ale

je

odmítnut.

Pak

improvizuje

v dialogu

s Agenorem, jenž ho vyleká z myšlenek na to, jak zabít královnu, za což
je pochválen. Dostane za úkol poslat k Agenorovi Hera. Nakonec se ještě
těší z vydělaných penízků. Na tuto scénu hned navazuje scéna I/8, v níž
Hanswurst Herovi sděluje, že se Agenor chystá svrhnout královnu a že se
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k němu

má

Hero

ihned

dostavit.

Tyto

informace

jsou

proloženy

hanswurstovským vtipem a komentáři.
I/11 patří opět Hanswurstově improvizovanému výstupu, v němž se
pokouší sestrojit speciální dřevěné zařízení na uvěznění rukou ve smyslu
pout, aby do nich lapil královnu, což se mu samozřejmě nepodaří a jeho
lest je prohlédnuta. Královna nevěří tomu, že zařízení vydává libozvučné
tóny, když se do něho vloží ruce. Naopak donutí Hanswursta, aby je tam
strčil sám, a nechá ho zatknout.
Ve scéně I/13 povolá královna Hanswursta znovu k sobě, aby jí
prozradil, kdo stojí za plánem svrhnout ji z trůnu a nechat ji zabít.
Hanswurst v doprovodu stráže se všelijak vykrucuje a improvizuje. Teprve
pod hrozbou násilí a za měšec zlata po chvilce váhání přizná, že mu jeho
pán za odstranění královny slíbil post regenta. Ačkoliv má na mysli
Agenora, nevysloví jeho jméno a královna se domnívá, že jde o další
Articiovu zradu. Atalanta mu za informace věnuje nový měšec a slíbí mu
ochranu. Některé Hanswurstovy repliky jsou rozepsané, část jeho výstupu
je určená k improvizaci.
Hanswurstův oportunistický charakter ve smyslu „kam vítr, tam plášť“
se projevuje ve střídavé věrnosti znepřáteleným stranám vždy podle toho,
jak se mu to hodí a jaká nastane situace. Sotva vyfasoval od královny
peníze a vyzradil chystaný převrat, už už běží zpátky za Agenorem, aby
se přidal k rebelům. Hanswurstovo heslo zní:
HW

[…]man mus sich verstellen können, bey der Zeit weinen und
lachen in einen Sack beysam haben, einen in daß Gesicht schmeiglen
könen und ruckwerths den Todt schwören, so kombt man in der Welt
forth, sonst wird man nur eine Einfalt genehnet.262

V téže scéně II/2 zpochybňuje Hanswurst schopnosti boha Jupitera, u
něhož se Agenor s věrnými modlí za úspěšné povstání. V tomto dialogu
dochází k typickému střetu urozeného královského světa hauptakce
s přízemním materiálním a bezprostředním světem Hanswursta. Tento
charakteristický kontrast vytváří snaha Agenora vysvětlit Hanswurstovi
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své počínání a vzbudit v něm respekt a pokoru vůči božstvu, zatímco
Hanswurst uvažuje zcela materiálně, ač ne nelogicky, a celou situaci
shazuje:
HW

Wartet ein wenig, Herr Agenor, mein sagt mir doch, was hat
den der Kerl dorth gesagt? (Auf Jupiter deutendt.)

Agenor

Du bist nicht gescheidt: nichts hat er gesagt.

HW

So könen wir auch nichts rauffen.

Hero

Einfalt, ihm ist unser Hertz schon bekant, genuch daß ers gehört
und nichts darwider hat.

HW

Wie solt ers dann gehört haben, er hat keine Ohren, als die ihm
der Mahler auffgesezt, welcher auch Eselohren hätte machen können.

Agenor

Seye nicht so vermesßen, oder er wird dir seine Keule
dermasßen auf den Kopf werffen, daß du nimermehr hören noch
sehen werdest.

HW

Ey, Posßen! Was solt ich mich vor dem Geisbarth fürchten, er
sizet dort, als wann er junge Hüner ausbritten wolt.

Agenor

Schweige und spöttle nicht der Gottheit, oder ich werde den
Spott mit meiner Handt an dir rächen.

HW

Ey last es bleiben, ich bin es schon zufrieden.263

Ve scéně II/2 přebírá Hanswurst po svém repliky Geronzia z Astarta
(viz kapitola 1.5). Hanswurst pobízí svého mladého pána Articia, aby se
rychle přidal k rebelům, kteří se chystají zabít královnu. Jakmile se podaří
odstranit Atalantu, bude ji moci nahradit právoplatný dědic trůnu,
Palamedes. Hanswurst se prořekne, protože si v nadšení a zapálení
neuvědomí, že ji Articio vlastně miluje. Scéna končí improvizovaným
výpadem Articia proti Hanswurstovi, z něhož chce hrubou silou vymlátit
jméno iniciátora povstání. Dozví se ho přímo od Agenora v následující
scéně, v níž Hanswurst figuruje opět jen jako komentátor dění (viz výše,
I/7).
Hanswurst si ve scéně II/7 stěžuje Iciliovi na korporála, který s ním
ošklivě jednal v pluku při přípravě svržení Atalanty. Improvizované lazzo
v úvodu této scény dokonce několikrát podle libosti opakuje. Opět otáčí
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kabát a běží za královnou, aby ji upozornil, že rozzuřený dav již vstoupil
do hradu a ve jménu Palameda se na ni chystá zaútočit. Netuší však, jak
tím uškodil svému pánovi Articiovi, což ho ovšem nijak netrápí, protože
dostal od královny za věrnost drahý prsten. V dialogu na závěr téže scény
chce nechat rozhněvaný Articio za zradu Hanswursta pověsit. Hanswurst
se přizná, že královně vyzradil původce nápadu nechat ji zabít, a vysvětlí
mu, jak došlo k záměně jednoho pána za druhého. Zatímco měl na mysli
Agenora, královna pochopila, že to byl Articio, kdo všechno zorganizoval.
Articio se chystá Hanswursta za způsobení tolika problémů potrestat, ale
pak mu odpustí a pošle ho za Atalantou, aby ji přesvědčil o vlastní nevině.
V poslední scéně druhého dějství II/10 je Hanswurst přítomen vtrhnutí
davu v čele s Agenorem ke královně, která má v moci Articia. Agenor ho
obviní ze zrady, ale Hanswurst spustí vodopád slov, myšlenek a teorií a
z Agenorova vzteku si nic nedělá. Jeho kuráž přímo úměrně roste
s počtem lidí, na jejichž straně se zrovna nachází. Vybízí Agenora, aby se
odvážné královně vzdal, a žádá na něm výplatu dokonce i v momentě,
kdy ho odvádí stráž do vězení. Hanswurst však také nemá vyhráno a za
svůj přelétavý charakter je uvězněn.
Třetí dějství Atalanty začíná scénou ve vězení (III/1), do něhož byli
uvrženi Agenor s Hanswurstem. Každý ve své věži-cele pronáší nahlas
myšlenky, aniž by reagoval jeden na druhého. Formálně se jedná o
dialog, jde však o dva překryté monology, jako v III/4.
Agenor

Ist dieses die Belohnung meiner treu geleisteten Dienste für
dieses Reich? Belohnet man also die Sorgfältigkeit eines getreuen
Vasaln? Ketten und Bande, Kercker und Todt wird mir angetragen
statt der Erkentlichkeit! O ungerechte Götter, warumb verdamet ihr ein
aufrechtes Hertz zu solchen Spott, zu solcher Niederträchtigkeit?

HW

So gehet es, wann man meinet gar zu wohl zu dienen; hättestu,
mein Wurstl, das Abwechseln sein bleiben lasßen, würdestu jetzo ein
guttes Glas Wein ausstürzen, wo du jetzo nicht genuch Wasßer hast.
Die Mäus und Ratzen visitiren alle meine Säck, ob ich nicht
verproviantirt bin, aber sie finden so viel als ich; meine Inwohner in
Hosßen suchen auch ihr ordinari, und weil sie nicht nach Gebrauch
tractirt werden, so blagen sie mich ärger als die Weiber die Flehe, wans
regnen will; o tempora! o mores!
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Agenor

Doch Gedult, es mus der vermeinte Erzeuger durch seine Leiden
den rechtmäsigen König erhalten; der Himmel, welcher gerecht, wird
ihm auf den Thron setzen und mich meiner Fesel befreuen.

HW

Beißt und stecht wie ihr wolt, ich will alles großmütig leiden; ein
schlechter Held, der nicht etliche Regimenter Leus kan ausfüttern.
Aber dem Hero will ichs merken; was daß für ein falscher Schelm ist!

Agenor

Das aber mein so treu vermeinter Freundt mich meiner Waffen
beraubt und mein Todt gefordert, schmerzet mich.

HW

(Ich kann sie nicht mehr trostlos lasßen.) […]264

Paralelně probíhající monology obou postav přejdou v dialog mezi
Agenorem a Herem, jeho tajným přítelem, jenž čeká na správnou
příležitost, aby ho vysvobodil z vězení. Hanswurst přizvukuje nemístnými
komentáři a snaží se ospravedlnit před Agenorem. To se mu nepodaří, ale
přichází královna a přikáže Herovi, aby Hanswurstovi sundal pouta (III/2).
Jakmile Hanswurst pocítí zastání královny, začne se opět naparovat a
vrací se mu kuráž. V přítomnosti ostatních postav opět komentuje jejich
postoje a výroky.
Na konci scény III/4 je Hanswurst tajně svědkem propuštění Agenora
z vězení, aby mohl zaútočit na královnu Atalantu. Stále ještě rozzloben na
Agenora se rozhodne královnu varovat. V III/5 nejprve nahlas vyřkne
takovýto plán a pak následuje improvizovaná scénka, v níž se ho Hero
s Agenorem pokouší zadržet pod hrozbou smrti. Hanswurst se nejprve
vzpírá, ale když mu Agenor něco pošeptá do ucha, je rázem jako beránek.
Buď mu slíbil měšec dukátů či jinou odměnu a Hanswurst opět převlékl
kabát, nebo mu prozradil velké tajemství o pravé identitě Articia.
Také scéna III/8 je napůl textově fixovaná a napůl improvizovaná.
Hanswurst přiběhne královně oznámit, že má jeho pán nepřítele v moci a
že sedí uvězněn v kleci. Za poskytnuté informace však nejprve žádá
peníze. Královna mu dá měšec, ale když se dozví obsah sdělení, lstí mu
ho opět sebere a ještě se mu vysměje. Slovy „Victoria, Frau Königin,
Victoria in Saltzburg, in Schelen Victoria, und überall Victoria“265 naráží
Rademin na nedávné události v souvislosti se španělskou válkou o
264

Atalanta, III/1.

265

Atalanta, III/8.

161

nástupnictví, konkrétně se odvolává k vítězným bitvám císařského a
britského vojska na Schellenbergu poblíž Donauwörth a Höchstädt 2. 7. a
13. 8. 1704 (bavorsko-švábská hranice).266 V následující scéně III/9 však
královně sám Articio potvrdí, že je Palamedes v jeho moci. Hanswurst
tudíž žádá zpět měšec, který mu náleží. Doráží tak dlouho, dokud mu
Articio kapesníkem nezacpe hubu. Tentokrát je Hanswurst pro změnu na
straně Articia a zlobí se na Atalantu, neboť mu sebrala zaslouženou
odměnu. Po zbytek scény komentuje hanswurstovským stylem dialog
Atalanty s Articiem a nepřestává požadovat měšec, dokud ho královna
nevyžene.
Hanswurst se znovu objeví až v poslední scéně hauptakce III/15, kdy
pod ochranou svého pána Articia na poslední chvíli přeruší Agenorův útok
na Atalantu. Po závěrečném usmíření všech postav, vzájemném odpuštění
křivd a intrik a při všeobecném veselí se i Hanswurst raduje, že místo
vody teď jako sluha krále bude nosit a pít víno. Když vidí, že Articio dostal
Atalantu a Isauro Sidonii, prosí také o nějakou nevěstu. Na obhajobu z
obvinění, že o ženách nic neví, Hanswurst prozradí, že má již spoustu dětí
a ženu rovněž, ale jen na všední den, a proto by chtěl ještě jednu na
svátek. Za své věrné služby si po závěrečném extempore vyškemrá funkci
inspektora, jenž se sice stravuje u dvora, avšak na schodech.
Poslední slova hauptakce, jak bylo zvykem, patří opět Hanswurstovi:
HW

Nach Kercker, Gold und Brügl und vill bößen Wortten
Bin ich der gallantom Monsieur inspector worden.
Nun hab ein ieden acht, das er kein Sup verschit,
Sonst ich ihm ohne Gnad zu einen Strudel drit.267

Připsáním role Hanswursta do vážného děje hauptakce dosáhl Rademin
zajímavého ozvláštnění již upadajícího divadelního žánru a oživení
ohraných příběhů. Po jazykové stránce způsobil rozbití stylistického i
dějového patosu hovorovým až hrubým a nemravným projevem komické
postavy. Na jevišti zrušily Hanswurstovy komentáře a poznámky směrem
266

Rudin, B., Heinrich Rademin, Hanswursts Schattenmann, 2002, s. 292.

267

Atalanta, III/15.
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k publiku pomyslnou stěnu mezi hledištěm a jevištěm, a tím i divadelní
iluzi

dramatu.

vzdáleného

Příběh

světa.

tak

Naopak

ztratil

auru

získal na

exotiky

a

nedosažitelnosti

komičnosti

a

vtipu.

Tragická

hauptakce se šťastným koncem napsaná podle italského libreta se stala
spíše tragikomedií, v níž je relativizován vážný námět a shozen vznešený
svět králů. Výsledkem obohacení textu o Hanswursta je celkově lidovější
charakter dramatu. Tato postava je karikaturou neřestí a špatných
lidských vlastností té doby, zejména pak obyvatel Vídně. Je zárukou
úspěšnosti, že pro ni má publikum pochopení, rozumí jí, identifikuje se s
ní a její svět je mu blízký a sympatický.
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V. Závěr
Předložená disertační práce je výsledkem kompilačních, rešeršních a
komparatistických analýz v oblasti hudebního a dramatického divadla
habsburské monarchie na počátku 18. století. Výzkum obou jazykově a
kulturně

odlišných

entit

prokázal

jejich

vzájemnou

provázanost

a

podobnost. Hranice říše, měst, ba dokonce Alpy byly propustnější víc, než
by se dalo čekat, a italská libretistika se rychle šířila do centra monarchie
ve Vídni a odtud na jednotlivé šlechtické dvory v celé německojazyčné
oblasti.

Spolu

s libretisty,

komponisty,

hudebníky,

scénografy

a

komedianty cestovaly i texty a náměty, které sloužily jako vzory jiným
uměleckým žánrům a přepracováním.
Důkazem této migrace i vlivu a zároveň hlavním přínosem této práce
je objevení a potvrzení předlohy Rademinovy hauptakce Atalanta (1724),
kterou začal psát ve východočeském barokním Kuksu. Touto předlohou je
benátské libreto Astarto (1708), jehož autory jsou slavní libretisté a
pozdější básníci císařského dvora ve Vídni, Apostolo Zeno a Pietro Pariati.
Shromáždění dostupných Rademinových dramatických textů navíc
vedlo k dalšímu poznatku: Autorův individuální dramaturgický výběr
zpracovávaných látek i jejich forma dokládají neobyčejně rychlý vývoj a
proměnu divadelních žánrů na repertoáru divadel. Zejména ve 20. letech
18. století dokumentuje jeho dílo aktuální nabídku a poptávku divadelní
produkce a umožňuje sledovat postupnou genezi dramatických textů.
Porovnání Astarta s Atalantou ve třetí kapitole této práce je konkrétním
příkladem

přerodu

italského

libreta

v německou

hauptakci

s Hanswurstem, sledovaným v přímém přenosu. Hanswurstovy repliky
jsou zcela integrovány do původního textu, stává se protagonistou hry a
častou přítomností posouvá poetiku původních hauptakcí směrem ke
grotesce. Svými obhroublými lidovými komentáři odlehčuje příliš vážný a
patetický děj a přibližuje ho divákovi (čtenáři). Převodem hudebního textu
v činoherní se zpravidla vytrácí básnický jazyk a ubývá veršovaných
monologů (árií). Rademin vynechává celé scény a naopak prodlužuje
repliky

s tendencí

vysvětlovat

a

popisovat.

Některé

pasáže

jsou

doslovným překladem, jiné rozšiřuje a formuluje vlastními slovy. Nejedná
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se tedy o překlad z italštiny do němčiny v dnešním slova smyslu, ale o
transformaci textu a jeho přizpůsobení době, lokálnímu koloritu a publiku.
Rademinova Atalanta dokládá přímý vliv benátské libretistiky na
činoherní

divadlo

dramaturgická

v německých

inovace

zemích.

nedramatických

Zásluhou

textů

pozdní

Rademina
italské

je

operní

libretistiky, tzv. neapolské školy, pomocí integrace komické postavy.
Výsledkem byly dramaticky funkční, vysoce aktuální a zábavné německé
hauptakce s Hanswurstem, které položily základy vídeňskému lidovému
divadlu.
Pro úplnost je práce doplněna edicí italského libreta, německé
hauptakce i jejího dosud prvního překladu do češtiny.
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VI.

Přílohy

1. A. Zeno/P. Pariati: Astarto (1708)
Poesie drammatiche di Apostolo Zeno composte insieme con Pietro Pariati.
Tomo decimo. In Orleans, Da’ Torchj di L. P. Couret De Villeneuve,
Stampatore Regio. Con Licenza, e Privilegio. 1786. S. 97-198.
ASTARTO
Pubblicato per la prima volta in Venezia. 1708.
ARGOMENTO.
L’anno del mondo 2972, giusta il computo di Seto Calvisio, Abdastarto Re
di Tiro, dopo nove anni di regno, restò ucciso da Sicheo figliuolo di una
sua nutrice, il quale occupò dopo la congiura lo scettro, e lo spazio di
dodici anni tirannicamente lo tenne. Lui morto, gli successe la figliuola
Elisa, che niuna cosa ebbe maggiormente a cuore, che conservarsi sul
trono, benchè usurpato; e perchè correva fama, che ancora vivesse
Astarto, figliuolo legittimo de Re Abdastarto, vedendo essa, che questo
nome era ben accetto al popolo, mossa da gelosia di comando, usò ogni
maggior diligenza per venire in cognizione, ov’egli si ritrovasse. Questo
Principe intanto, ch’essendo fanciullo era stato occultamente salvato da
Fenicio, uno de’principali del regno era cresciuto, ignaro della sua real
condizione, sotto il nome di Clearco, e in qualità di figliuolo dello stesso
Fenicio. Il suo valore, e la sua virtù lo misero ben tosto in grazia della
Regina, della quale egli era divenuto anche amante; cosicchè questa lo
innalzò alle prime cariche della corona; e finalmente determinò di farlo
suo Re, e suo marito. Da questa sua risoluzione nasce tutto il sviluppo del
Dramma: perchè da una parte la contrasta Agenore, pretendente
anch’egli delle nozze di Elisa; la contrasta Sidonia, sorella di Agenore, per
l’amore da lei sgretamente conceputo verso Clearco; la contrasta Nino per
l’amicizia di Agenore, e per gl’impulsi di Sidonia da lui amata; e
finalmente la contrasta Fenicio per l’odio, che porta ad Elisa, e per non
poter sofferire, che il figliuolo del Re Abdastarto prenda in matrimonio la
figliuola del parricida.
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Con tali disposizioni principia il Dramma, in tempo appunto che Clearco
Generale del regno, ritorna vittorioso dalla Fenicia, la quale si era ribellata
ad Elisa. Il suo fondamento istorico è preso dal Libro decimo di Gioseffo
contra Appione; ed all’idea favolosa ha dato qualche motivo il Tragico
Francese Quinault, nelle sue Tragedie intitolate: l’Astarto, e l’Amalasunta.
ATTORI.
Elisa, Regina di Tiro, figliuola del già tiranno Sicheo, amante di Clearco.
Astarto, figliuolo di Abdastarto, già Re di Tiro, creduto figliuolo di Fenicio,
sotto nome di Clearco, amante di Elisa.
Sidonia, sorella di Agenore, amante in secreto di Clearco, e in palese di
Nino.
Fenicio, Grande del regno, creduto padre di Clearco, nimico nascoso di
Elisa.
Nino, Grande del regno, amico di Agenore, ed amante di Sidonia.
Agenore, Grande del regno, ed amante di Elisa.
Geronzio, Capitano delle guardie di Elisa, e confidente secreto di Fenicio.
La Scena è in Tiro.
ATTO PRIMO.
Luogo magnifico con Trono reale nel mezzo.
Scena prima.
Elisa, Fenicio, Nino, Agenore, Popoli, Sodati, etc.
Elisa

Non più. Così risolvo. Oggi in Clearco,
Il cui braccio, il cui zelo

Scendendo dal Trono.

E’ pubblica salvezza, e mio riposo,
Abbia Tiro un regnante, Elisa un sposo.
Agenore

L’abbia; ma un breve indugio...

Elisa

E’ un gran periglio
Sinor l’idra rubella
Fu senza capo; or l’ha in Astarto.

Nino

Astarto
Giacque sin dalle fasce.
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Elisa

E pure in lui
Sogna fama bugiarda, e cieco sdegno
L’aure alla vita, e le ragioni al regno.

Nino

Un nome vano è tuo terror?

Elisa

De gli empj
Ei dà pretesto all’armi. Un Re che io scelga,
Rompe le trame, ed in Clearco io il voglio.

Agenore

(Misero cor! sposa tu perdi, e soglio.)

Elisa

Fenicio, e tu sì mesto
Nella sorte del figlio?

Fenicio

Temo ne’tuoi favori il suo periglio.
Sposo di Elisa, e possessor del trono,
Mille rivali avrà, mille nemici.

Elisa

Gli avrà, ma suoi vassalli. Invan contrasti.
Abbia l’amor di Elisa, e quel gli basti.

Scena 2.
Geronzio, i suddetti.
Geronzio

Regina eccelsa, il vincitor Clearco
Riede a’ tuoi lidi. Empiono l’aure amiche
Le trionfanti vele; e intorno al fianco
De’ gloriosi abeti
L’onda fa forza all’onda,
Per vaghezza di trarli
O sola, o prima ad afferrar la sponda.

Agenore

(Perfide stelle!)

Nino

Il duolo affrena, e soffri.

Elisa

Venga, Geronzio, il sommo Duce; e primo

Ad Agenore.

Il genitor lo incontri
Col lieto avviso. Ei gli dirà qual merto
Lo porti al trono, e per qual man lo innalzi.
Gli dirà...
Fenicio

Sì, Regina,
La sua grandezza, i doni tuoi; ma insieme
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A lui dirò, che ambizion nol tragga
Le sue rovine ad accettar: che al fasto
Ponga confin, moderi i voti, e sappia
Ben ravvisar la donatrice, e il dono.
Elisa

Sì ardito...

Fenicio

Col mio labbro
Il buon suddito parla.

Elisa

Ma non parla il buon padre. Eh, ti sfavilli
Men guardingo da gli occhi ’l cor festoso.
Va: Clearco è tuo Re.

Fenicio

(Non mai tuo sposo.)

Elisa

Speranze, godete.

Si parte.

Vedrete sul mio trono,
Chi regna sul mio cor.
Più degno fassi il regno,
Allor che uniti sono
La maestà, e l’amor.
Scena 3.
Nino, Agenore.
Nino

A chi arride la sorte,
Agenore, si applauda, e si rispetti,

Agenore

Rispettare un rival? Può consigliarlo
L’amante di Sidonia,
Non quel di Elisa. Altri pensieri io volgo.
Odimi, e fido sii.

Nino

Te ne assicuro
Su l’amor di Sidonia, a te germana.

Agenore

Nino, l’avrai, bel guiderdon di fede.

Nino

E di tenero amor dolce mercede.

Agenore

Sai che vera, o bugiarda
La fama sia, vive di Astarto il nome
Nel cieco volgo. Elisa
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Ne ha tema, e pena. Offre, minaccia, ascolta,
E di tutti diffida.
Nino

Grandezza, e gelosia van sempre unite.
Ma in che ti serve il suo timor?

Agenore

Diretto
Finsi un foglio a Clearco, ove di Elisa
Si decreta l’eccidio. A piè vi è scritto
Di Astarto il nome, e regio impronto il chiude.
L’avra ben tosto la Regina; e in lei
Spenti gli affetti, accenderà lo sdegno.
Tradimento sì enorme,
Cadrà l’indegno, e forse
Non vil frutto trarrò dalla mia frode.

Nino

Ti assista amor; ma temo.
Reo che al giudice piace, è già innocente.

Agenore

Cesserà di piacer, s’è traditore,
Preval sempre in chi regna,
Ragion di stato a tirannia di amore.
Senza core, e senza ingegno
A goder mai non si va.
Io dal core attendo un regno;
Dall’ingegno una beltà.

Scena 4.
Nino, poi Sidonia.
Nino

(Gioite, o mie speranze... Ecco la bella.
Ben mi arride il destin...)

Sidonia

(Giovi schernirlo.)
Signor.

Nino

Qual novo ossequio?

Sidonia

A quella fronte, onde il real diadema
Spargerà di grandezza
Vestigie luminose,

179

Reca il guardo, ed il piede
Di vassallo respetto i primi omaggi.
Nino

Sidonia...

Sidonia

A quella man nata a gli scettri,
Dal cui cenno temuto
Penderà riverente
Il destino de’ popoli, e de’ regni,
Ossequioso labbro i primi voti
Reca del fausto impero, e i primi baci
Dell’umile servaggio in essa imprime.

Nino

(Resto confuso) In me tu vedi ancora
Quel Nino...

Sidonia

Egli è il mio Re. Lo aspetta il trono.
Il talamo lo invita.

Nino

Eh, quel non sono.

Sidonia

(Anch’io lo so.) Tu quel non sei? Si [n]asconde
La tua sorte a Sidonia? Hai forse tema,
Ch’io vegga con dolor le tue fortune?
Che far si può? Cedo al destin. Sidonia
Non piange con invidia il ben di Elisa.
E con pace perdona
Un’amore infedele al suo regnante.

Nino

(Godi, o mio cor. Beltà gelosa è amante.)

Sidonia

E’ però ver, ch’io mi aspettava almeno
Da Nino coronato
Qualche discolpa udir di Nino infido.

Nino

(Che bel dolor!)

Sidonia

(Di sue lusinghe io rido.)
Pur tutto a te perdono:
Sol vorrei, che talor dal seggio augusto
A Sidonia volgessi,
Se non amante, almen pietoso un guardo.
Lo mertan queste luci, onde si accese
La tua fiamma, che or manca.
Lo merta questo labbro, e questo seno,
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Che tua gloria chiamasti, e tuo conforto.
Lo merta... Ah, dove andate, o voti miei?
Quella che fui per Nino, ancor son io;
Quel che fosti per me, tu più non sei.
Nino

Io diverso da me! Perchè? Rispondi.

Sidonia

Elisa...

Nino

Non la bramo.

Sidonia

E sei suo sposo?

Nino

Nino sposo ad Elisa!
Io spergiuro a quel volto esser potea?

Sidonia

Semplicetta che sono! Io mel credea.

Nino

No, mia delizia. Al sol Clearco è data
La contesa corona.

Sidonia

Oh Elisa ingrata!
E un rifiuto di Elisa in te mi porti?

Nino

Rifiuto non soffrì, chi non pretese.

Sidonia

Si concorre ad un ben senza bramarlo?

Nino

Mi comprese il Senato
Ne’capaci del trono;
Ma l’amistà di Agenore, e il tuo amore
Fece, che in me fosse innocente il core.

Sidonia

A si bella amicizia
Poco deve il germano.

Nino

La sventura di lui non è mia colpa.

Sidonia

Potria la sua grandezza esser tuo merto.

Nino

Come?

Sidonia

Va: rompi ’l nodo,
Per cui regna Clearco.
Agenore dal soglio
Può renderti contento.
Va: pende dalla sua la tua speranza:
Sempre ha ingegno l’amor. Dissi abbastanza.

Nino

Intendo. E qual mercede a me prometti?

Sidonia

Qual mercede prometto? Ancor nol sai?

Nino

Ma pur...
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Sidonia

Brami di più? Tu mio sarai.

Nino

Care labbra, amati rai,
Vostro un giorno mi giurai
Per comando del mio cor.
Or più lieta è la mia brama,
In sentir, che tal mi chiama
La pietà del vostro amor.

Scena 5.
Sidonia.
Sidonia

Chi ben ama, ben finge: e chi ben finge,
Si fa strada al piacer. Nino deluso,
Servir pensa al suo affetto, e serve al mio.
La sorella di Agenore in me trova:
L’amante di Clearco in me non vede;
E pur sol per Clearco
La mia speme lusingo, e la sua fede.
Vi sento, sì, vi sento,
In onta del timor,
O di un fedele amor
Lusinghe care.
Inganno è il godimento:
Ma così tempro almeno
Le angosce del mio seno.
Ahi, troppo amare.

Porto di mare con navi.
Scena 6.
Clearco che sbarca con seguito, poi Fenicio.
Clearco

Spiagge amate, a voi ritorno
Con più fasto, e con più amor.
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Ho di lauri il crine adorno;
Ma in catene ho schiavo il cor.
Fenicio

Figlio, le tue vittorie
Son la base fatal di tue rovine.
Sott’ombra di favori
Ti si tramano insidie. Intera fede
Trovi un padre che t’ama.
E nel vicin periglio
Non sia amor, no sia fasto il tuo consiglio.

Clearco

Ad un padre che parla, e ad un tal padre
Tutti impegna Clearco i suoi rispetti.

Fenicio

Elisa, odi... Ma giura
Pria di abborrir dono che uccide. Il tosco
Offerto in tazza d’oro è ancor letale.

Clearco

Giuro. Ma Elisa... (Il cor sta in pena.)

Fenicio

Elisa
Ti vuole... Ah, senza orror dirlo non oso.

Clearco

Segui. Che vuol?

Fenicio

Suo Re ti vuole, e sposo.

Clearco

Padre, io sposo di Elisa!

Fenicio

Ah! l’empie nozze
Ti fann’ira, e spavento. Il cor ti leggo
Sul nobil volto.

Clearco

E creder posso?

Fenicio

Io stesso.
Per tirannico cenno a te ne reco
L’infausto avviso... Ove, o Clearco?

Clearco

A’ piedi
Corro di Elisa.

Fenicio

Intendo. Impaziente
E’ il magnanimo cor di un’atto illustre.
Vanne, e col gran rifiuto un novo lume
Aggiungi alla tua fama.

Clearco

Fama a tal prezzo?

Fenicio

E che?
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Clearco

Beltà regnante
Non è facil rifiuto a saggio amante.

Fenicio

(Me sventurato!) Ascolta.

Clearco

A lei mi affretta
Gratitudine, e amor. Tropo le deggio.

Fenicio

Meno forse le dei di quel che pensi.

Clearco

Che più dar può dopo se stessa, e il regno?

Fenicio

Non prevalga alla gloria un cieco amore.

Clearco

Per me gloria maggiore
Non v’ha che l’imeneo di una Regina.

Fenicio

Di una Regina, aggiungi,
Colpevole, tiranna, empia, odiosa:
Che de’ nostri Monarchi entro le vene
Colorì il manto, e che sul trono asceso
Non tiene altri diritti,
Che i domestici esempj, e i suoi delitti.

Clearco

Altro delitto Elisa
Non ha, che il suo natal. Sicheo suo padre
Fu che uccise Abdastarto. Ella è innocente.

Fenicio

La figlia di un tiranno è sempre rea,
E rea del comun odio.
Temi una man, che seco
Al disonor ti tragga, e alla rovina.

Clearco

Non tragge al disonor man di Regina.

Scena 7.
Nino, Agenore, i suddetti.
Agenore

Principe, al tuo valore
Dei la tua sorte.

Nino

Alla tua sorte io deggio
Omaggi di rispetto.

Clearco

Qualunque siasi il mio destino, amici,
Vi ricevo, e vi abbraccio.
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Agenore

Umil vassallo
Ha tutto il suo piacer nel suo servaggio.

Nino

E di un tal Re l’alma si pregia, e gode.

Fenicio

Maschera del livor, figlio, è la lode.

A Clearco.

Scena 8.
Elisa, Guardie, e suddetti.
Clearco

Donna real, de’ perfidi Fenicj
Domo è l’orgoglio, e mosso
da quel destin, che ti vuol lieta, e grande,
Vinsi...

Elisa

Vincesti, il so: qui a noi precorse
De’ tuoi trionfi il grido,
E al degno oprar degna mercede scelta.

Clearco

Già dal labbro paterno
L’onor ne intesi. In bacio umil concedi...

Elisa

Serbinsi a miglior tempo
Si grati uffizj. Un tuo consiglio or chiedo.

Clearco

E qual deggio lo avrai fido, e sincero.
tal fu sempre Clearco.

Elisa

(Oh menzognero!)

Nino

(Sembra turbata.)

Agenore

(Andò lo strale al segno.)

Fenicio

(Più che di amor, que’ lumi ardon di sdegno.)

Elisa

Con qual occhio, Clearco,
Vedresti un disleal, che de’ miei doni
Empio abusò, sino a voler tradirmi?

Clearco

Chi ad Elisa potè mancar di fede,
Non attenda da me, ch’odio, ed orrore.

Elisa

Applaudo al giusto voto.
Ma qual pena imporresti al traditore?

Clearco

La morte, e cruda morte.
Complice è dell’error, chi nol condanna.
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Elisa

Lodo il consiglio, e in testimon di assenso,
Tosto a me la tua spada.

Clearco

la spada mia?

Elisa

Si, disleal.

Fenicio

Qual colpa? ...

Elisa

Ubbidisca: chè or tempo
E’ di pena per lui, non di discolpa.

Clearco

Mi è legge il cenno. Ecco l’acciar.

Elisa

Ti serva
Di carcere la Reggia. A voi, miei fidi,
Consegno il reo: te al tuo rimorso.

Clearco

Almeno
In che, dimmi, ti offesi? in che peccai?

Elisa

In che peccasti? in che?
Chiedilo, iniquo, a te:
Al perfido tuo cor chiedilo, ingrato.
Se dirlo il tuo non sa,
Il mio te lo dirà,
Troppo ingannato.

Scena 9.
Clearco, Fenicio, Nino, Agenore.
Clearco

Principi, un grand’esempio
Non son io di miseria, e di dolore?

Agenore

Chi ad Elisa potè mancar di fede,
Non attenda da me, ch’odio, ed orrore.

Clearco

Si parte.

Sempre s’insulta all’infelice. Io Nino
Spero più giusto in sorte sì tiranna.

Nino

Complice è dell’error, chi nol condanna.

Clearco

Vanne, turba infedele:

Si parte.

Fortuna mi ti diede, e mi ti toglie;
Ma non mi tolga il genitor.
Fenicio

Clearco,
Al tuo carcer ti affretta.
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Clearco

Elisa, oh Dio! ...

Fenicio

Ivi ’l soglio, ivi ’l letto a te destina:
Ne tragge al disonor man di Regina.

Clearco

Stelle ingrate,
Sfortunato voi mi fate,
Ma non son pero infedele.
No: non è per colpa mia,
Ma per vostra tirannia,
Che il mio ben mi sia crudele.

Scena 10.
Fenicio, Geronzio.
Geronzio

Signor.

Fenicio

Geronzio, il colpo,
Ond’Elisa cadrà, più non si tardi.
Il rischio di Clearco
Stimoli aggiunga all’opra.

Geronzio

Altro non manca,
Che il tuo cenno a compirla.

Fenicio

Il fido stuolo
Vado a raccor: tu pur raccogli i tuoi;
E pria che giunga al nero Occaso il giorno,
Verrai, dove al gran Nume
Verdeggia il bosco.

Geronzio

Ivi mi attendi, ed ivi
Disporremo alle insidie il tempo, e i mezzi.

Fenicio

Almi Dei,
Che in difesa i regni avete,
Proteggete la mia fè.
Fate voi, che su quel soglio,
Che un reo sangue empie di orgoglio,
Io riponga il vero Re.

Scena 11.
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Geronzio.
Geronzio

Geronzio, tu tradisci.
La tua Regina, e la tua fede... Ah, taci,
La figlia di un tiranno
Non è la tua Regina; e la tua fede
Ad Astarto tu devi, il regio erede.
Dell’amico Fenicio
Servasi al zelo. Ei meco
Vuol la grand’opra in pari onor divisa.
Sì: per noi regni Astarto, e pera Elisa.
Bella fede, a te consacro
La mia vita, e la mia fama.
Rischio, e morte orror non fa
A un dover, a un’amistà,
Che ben serve, e che ben ama.

Anticamera alle stanze di Clearco.
Scena 12.
Clearco ad un tavolino scrivendo, poi Sidonia.
Clearco

(Sì, sì: l’odio di Elisa
O si plachi, o si mora. In voi depongo,
Fide note di amor, l’anima mia.)

Sidonia

Scrive.

(Ora è il tempo. Clearco,
Che può Elisa tradir, non è suo amante:
E s’ei non ama Elisa, a questo volto
Sarà facil trionfo un cor disciolto.)

Clearco

(Io perfido! Io sleale! Amor, tu il sai.)

Sidonia

(La sfera del mio foco arde in que’ rai.)

Clearco

(Ecco Sidonia; e forse

Levandosi.

Non inutile giunge al mio pensiero.)
Sidonia

(Tacendo io peno, e non tacendo io spero.)
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Clearco

Qual bontà, o Principessa! A reo infelice
Troppo onor tu comparti.

Sidonia

Mal conosci, o Clearco,
Di Sidonia gli affetti.
De gli acerbi tuoi casi ho tutto il senso;
Ma più di quel ch’esprimo, e quel ch’io penso.

Clearco

la tua bella pietà mi fa coraggio;
E il timor di abusarne...

Sidonia

A me fa oltraggio.
Parla. Di che paventi?

Clearco

Ah Sidonia!

Sidonia

(Oh sospiro!)

Clearco

Io peno, ed amo.

Sidonia

(Egli ama; e s’io son quella, oh me felice!)
Compisci.

Clearco

Amo.

Sidonia

Ma chi?

Clearco

Su questo foglio

Sidonia prende la lettera, e la guarda.

Amor te lo dirà:
Chè sul mio labbro ei tanto cor non ha.
Sidonia

Quì della bella al nome
Avido corre il guardo, e nol ravvisa,
Più nol tacer. Dimmi chi adorì?

Clearco

Elisa.

Sidonia

Elisa?

Clearco

E se, qual mostri, Sidonia legge destramente il foglio.
Hai pietà del mio duol, dalle in quel foglio
Un testimon di mia innocenza, e dille,
Che reo dell’ira sua languisco, e moro;
Ma che sono innocente, e l’adoro.

Sidonia

(Mie deluse speranze!) Io questo foglio
darò ad Elisa? Io le dirò che l’ami?

Clearco

E che? di tua pietà già sei pentita?

Sidonia

Ma ...

Clearco

Promettesti ...
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Sidonia

Taci,
Vien la Regina; e da te stesso or puoi
Dir tua ragion, giustificar tua fede.

Clearco

Oh Dio!

Sidonia

Fa cor. Si tratta
Di talamo, e di soglio:
Dille il tuo amor, ma non parlar del foglio.

Clearco

Tanto farò.

Scena 13.
Elisa, i suddetti.
Elisa

Sidonia;
Al suo giudice solo il reo favelli.

Sidonia

Intendo il cenno, e ad ubbidir mi accingo.
(La mia speranza in questo foglio io stringo.)

Elisa

Appressati, e quì leggi:

Si ritira.

Gli dà un foglio.

Leggi, se giusta si
La tua sciagura e la vendetta mia.
Clearco

Leggo. “Al Duce Clearco.”
Che sia? Le ziffre ignota mano impresse.

Elisa

Ma ignoto non ti sia di Astarto il nome.

Clearco

Di Astarto? Io potrei forse? ...

Elisa

Eh, tempo avranno
Le tue discolpe. Leggi.

Clearco

(Io son confuso.)
“Duce, fra noi diviso
Il regno avrem. Tu la Fenicia: io Tiro.
Tu hai la mia fede, ed io la tua.” La mia?

Elisa

Segui, segui.

Clearco

“Sol resta
Che per te cada in mia possanza Elisa.
Tanto giurasti a me. Tanto a te chiede
Astarto, i regio Erede.”

Elisa

Tu impallidisci, e taci, e ti confondi?
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Clearco

(Oh inganno! oh scelleraggine!)

Elisa

Rispondi.
Ma ti fa pena, iniquo,
Veder la tua perfidia
Sì immatura abortir. Più ti addolora
Del commesso delitto il non commesso.
Sù: parla; e fa ch’io vegga in quel pallore,
Se non la tua innocenza, il tuo dolore.

Clearco

Quest’alma, o mia Regina,
Perchè s’abbia a pentir, rea non si sente.
Sa d’esser innocente; o d’altro errore
Rea non è , che d’amore.

Elisa

Piacesse al Ciel, che amore
Fosse sol la tua colpa. Io l’amerei
Più della tua innocenza;
Nè accusarti saprei senza rimorso.
Il sai, perfido, il sai,
(Ahi duol!) s’anch’io ti amai. Ma quando vedi,
Che in disprezzo di tanti
E Principi, e Monarchi,
Te mio Re, te mio sposo acclamo, e scelgo;
Quando a me non riman, che più donarti,
A te che più bramar, co’ miei nimici
Cospiri a’ danni miei.
Vuoi regnar con Astarto,
Anzi che regnar meco;
E divisa con lui la mia corona,
Vuoi più doverla (oh Dio!)
Alla perfidia tua, che all’amor mio.

Clearco

(Rimproveri crudeli!)

Elisa

Or dì le tue discolpe. Ingrato, parla.

Clearco

A che cercar discolpe, ove tu stessa
Mi accusi, e reo mi vuoi? Temo scolparmi
Per timor di spiacerti, o di accusarti.
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Sì, mia Regina augusta,
Il mostrarmi innocente è un dirti ingiusta.
Elisa

No, no: mostrami ingiusta,
Purchè reo tu non sia:
Amerò l’error mio, ch’è tua discolpa.
Innocente ti voglio: altro non bramo.
(Ma sia innocente, o reo, sento che l’amo.)

Clearco

Tu comandi: ubbidisco.
Tutte de’ miei nimici in questo foglio
Riconosci le insidie. Essi l’han finto,
Dacchè tu m’innalzasti. E avran più fede
Quest’empie note dal livore impresse,
Che l’opre mie, che le mie piaghe istesse?
Io, che pur tante volte
I tuoi nimici, i tuoi ribelli ho domi,
A te farò nimico? a te rubello?
E il farò allor che più mi onori, ed ami?

Elisa

(Care discolpe!)

Clearco

Quando,
Quando in me ravvisasti
Sensi sì ingiusti, alma sì vil? Ma dove
I mezzi sono? i complici? Ombra ignota,
Questo Astarto dov’è? Come piacermi
Può seco un mezzo regno
Con infamia ottenuto,
Più che teco un’intero,
Meritato con gloria? Ah, sol mi accusi,
Chè non sai quant’io t’ami, o mio bel Nume.

Elisa

(Più non resisto.)

Clearco

Io t’amo:
T’amo, e tu scorgi ’l più fedel vassallo
Nel più fedele amante.
L’amor mio ti fa fede
Dell’innocenza mia. Che se da questo
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Dolce error mi sovrasta
La pena mia ...
Elisa

Basta, Clearco, basta.
L’ombre son dileguate,
Spento è il furor. Dove l’amor è forte,
L’odio è breve, o impotente;
E reo che fa piacer, sempre è innocente.

Clearco

Tanta bontà ...

Elisa

Maggiori
Sien del perdono, e dell’amor le prove.
Guardie, rendasi al Prence
L’illustre acciar. Tu all’imeneo reale
Le pompe affretta. Oggi sarai mio sposo.

Clearco

Oh favori! oh contenti!

Elisa

Non tardar più. I momenti,
Che doni al tuo piacer, rubi al mio bene.

Clearco

Teco resta il mio cor.

Elisa

Teco il mio viene.

Clearco

Care pupille;
Tra mille, e mille
Più fido core
Del mio non v’è.
No, non trovate,
Se lo cercate,
Più saldo amore,
Più pura fè.

Scena 14.
Elisa, poi Sidonia.
Elisa

In alma così bella
Come potea covar vil tradimento?

Sidonia

(Lessi, ed udii.)
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Elisa

Tu, che mi fossi ognora
E sì cara, e sì fida, or tutta intendi
La mia felicità.

Sidonia

Che sia, Regina?

Elisa

Innocente è Clearco, e pochi istanti
Mancano al mio riposo.
Oggi Re lo avrà Tiro: io l’avrò sposo.

Sidonia

Oimè! (l’arte mi giovi.)

Elisa

Qual turbamento, e qual pallore?

Sidonia

Perdonami, Regina... Entro del seno...
Non inteso dolor... Convien, ch’io parta.

Mostra di partire,

e si lascia cadere la lettera di Clearco.
Elisa

Sinchè l’alma riprenda
Il perduto vigor... Le cadde un foglio.
Sarà di amor: chè a giovenil beltade,
Come non manca amor, non manca amante.

Sidonia

Che fec’io? qual disgrazia?

Cerca con affanno la
lettera.

Elisa

Sidonia.

Sidonia

Ah mia Regina!
Per quanto hai di più caro,
Rendimi ’l foglio, e non l’aprir, se m’ami.

Elisa

Ch’io non l’apra? Il divieto
Sprona il desio.

Sidonia

Ti pentirai, se leggi.
Il mal non è mai mal, finch’egli è ignoto.

Elisa

Siasi; ma leggerò.

Sidonia

(Questo è il mio voto.)

Elisa

(Che rimirò!) Le note

Aprendola.

Son di Clearco.
Sidonia

Ei scrisse.

Elisa

T’ama egli forse? E forse
Della mia fiamma in onta, e del mio soglio
Ei mi manca di fè?

Sidonia

Tel dica il foglio.
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Elisa

“Men grave, o mio bel Nume,
Il destin mi faria, senza il tuo sdegno,
Reo chi vuol mi condanni;
Ma il tuo bel cor mi assolva.”
Clearco a te così?

Sidonia

Così Clearco.

Elisa

“Deh, se giusta sei tu, come sei bella,
Pensa al mio amor: non condannarmi a torto.
La tua giusta pietà sia mio conforto.”
Che! l’infedel t’ama cotanto? Oh Dio!

Sidonia

Presaga del tuo duol, non tel diss’ io?

Elisa

E tu ancor l’ameresti?

Sidonia

Io quell’ingrato amar, che può tradirti?

Elisa

Tu il soffri; e questo foglio...

Sidonia

E’ vero: il serbo;
Ma sol per suo rossore, e per sua pena.

Elisa

Quì a lui venisti...

Sidonia

A rinfacciar l’iniquo,
Che a sì bella Regina è tanto ingrato.

Elisa

All’amor mio perchè celar l’arcano?

Sidonia

Le angosce rispettai di un cor tradito.

Elisa

Tradito? e il crederò? Sì: troppo è chiaro
In queste note il tradimento enorme.
Oh spergiuro Clearco!
Il secondo tuo fallo
Or del primo fa fede; e scorgo omai
Nell’amante infedele il reo vassallo.

Sidonia

(Più bell’inganno ove s’intese mai?)

Elisa

Lasciar d’amar conviene:
Tradita è la mia speme,
E la mia pace.
Ma il traditor sento che ancor mi tiene
Co’ suoi begli occhi tra le sue catene:
E quant’odio la colpa, il reo mi piace.
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Scena 15.
Sidonia, poi Nino.
Sidonia

Purchè mi cada in seno,
Cada il mio ben dal soglio. Io lo tradisco
Per troppa fè. Ma, oh Dio! forte con esso
Tradisco la mia speme. Esser crudele
Puote all’amante ingrato
Colei, che fu pietosa al reo vassallo.
Temo l’ire di Elisa.
Di Clearco in difesa amor mi chiama;
E gl’indugj non fa cor che ben ama.

Nino

Giunge Nino, e tu parti?

Sidonia

(Simulerò, perch’ei mi lasci.) E Nino
Qui ferma i passi miei? Da me che brami?

Nino

Mi chiedi ancor che bramo? Il tuo bel volto
Per me tel dica.

Sidonia

Io lo sapea. Di amore
Favelli ad ogni istante.

Nino

Sempre parla di amor chi è sempre amante.

Sidonia

(La dimora è mia pena.)

Nino

Un guardo almen...

Sidonia

(Finger mi giovi.) Ascolta.
Non son crudel, qual tu mi credi. In petto
Sento anch’io le mie vampe. Anch’io sospiro,
Quanto può sospirar tenero core.
Quello che brami tu, bramo ancor io;
Nè minor del tuo foco è il foco mio.

Nino

(Me felice!) E sia ver, che da que’ lumi...

Sidonia

Escon d’amore i dardi.

Nino

Che il tuo core...

Sidonia

Infiammò di amor la face.

Nino

Che quel bel seno...

Sidonia

Amor ferì con l’arco.

Nino

(Più non so che bramar.)
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Sidonia

(Ma per Clearco.)

Nino

Meco sì generosa?

Sidonia

A Nino il dice
L’alma sul labbro, e a Nino il giura. Eterne
Saran le mie catene; e tanto piace
La cara prigionia, che per uscirne
Nè saprei, nè vorrei trovarne il varco.
Amo: che più?

Nino

(Oh destin!)

Sidonia

(Ma il mio Clearco.)
Amo, e bramo. Di più non dirò.
Peno, e moro. Ti basti così.
Tu sai ciò che ho nel cor, se ben l’intendi.
Pur col dirti, che amor m’infiammò,
Col giurarti, che amor mi ferì,
Saprai qual fu l’amor, se lo comprendi.

Scena 16.
Nino.
Nino

Sì: quel bel core intendo; ed è mia sorte,
Che con egual desio,
Anch’esso intenda il favellar del mio.
Benchè tarda, è sempre un bene,
Quando viene
A gli amanti la speranza.
Ed allor che più si aspetta,
Più consola, e più diletta,
E più merto ha la costanza.

Il fine dell’Atto primo.
ATTO SECONDO
Luogo solitario dietro al palazzo reale, e vicino alla casa di Fenicio,
ingombrato da palme.
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Scena prima.
Fenicio, Geronzio, Congiurati.
Fenicio

Amici, Astarto vive, Astarto il figlio
Di chi già sopra noi, sopra di Tiro
Tenne scettro, ed impero.
Voi lo sapete. Il regnator suo padre
Dal tiranno Sicheo cadde tradito.
Il diadema rapito
Passò ad Elisa in su la fronte: Elisa,
Le cui vene riempie
Del fellone uccisore il sangue iniquo.
Fora empietà, non che viltà sul trono
Soffrirla ancor. Per noi si renda, o fidi,
Al legittimo Re la sua corona.
Questa not[t]e il grand’atto
Dee maturar. Si chiede
Alla vostra virtù coraggio, e fede.

Geronzio

Fede, e coraggio avrem, Fenicio. Avremo
Braccio a punir dell’altrui fallo Elisa,
Zelo a ripor sopra il suo trono Astarto.
Ma questo Astarto, questo illustre erede
Dov’è? perchè si asconde all’amor nostro?

Fenicio

Pria compiscasi l’opra, e poi si sveli.

Geronzio

Offendi col tacer la nostra fede.

Fenicio

Non si teme di voi, ma della sorte.

Geronzio

Se sicura è l’impresa, invan si teme.

Fenicio

Lo scoprirlo che giova innanzi al tempo?

Geronzio

Chi ci assicura poi, che non sia frode?

Fenicio

Giove, ch’è quì presente, e il ciel che m’ode.

Ristringendosi i rami delle palme, danno luogo alla vista
di una grand’Ara con la Statua di Giove Fulminatore,
e quelle d’altre Deità.
Giuro a te, sommo Tonante,
E a voi, Menti eterne, e dive,
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Vive Astarto, Astarto vive,
A noi Duce, a noi regnante.
Io farò che in trono assiso
Leggi a Tiro ei dar si scerna,
Vendicata che sia l’ombra paterna.
Geronzio

Compagni, armisi il braccio
Del punitore acciar. L’ara si cinga;
E per mia bocca oda, chi tutto intende,
Impegno al zelo, e sprone all’ardimento,
Anche del vostro core il giuramento.

Si accosta all’ara,

snudando la spada, e facendo lo stesal gli altri Congiurati.
Torni Astarto, il degno erede
Torni al soglio, e cada l’empio.
Giuro a questo eterno scempio,
A quel giuro eterna fede.
Scenda, Giove, a incenerirmi
Il tuo fulmine tremendo,
Se manco all’opra, e il giuramento offendo.
Fenicio

Andiamo, amici. A’ Numi
Già sali ’l voto, e solo manca al colpo
Il momento opportuno. Infin ch’ei giunga,
V’offro ne’ tetti miei fido soggiorno;
E tu in breve quì attendi ’l mio ritorno.

Scena 2.
Clearco, Geronzio.
Clearco

Amico, in onta ancora
Dell’invidia, e dell’odio,
Eccomi fuor ceppi, e più che mai
Formidabile oggetto a’ miei nimici.

Geronzio

Vieni, e unisci, Signor, l’invitto brando
Alla comun vendetta.
Già nell’ombre vicine
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Aprir dessi il teatro
Dell’eccidio di Elisa.
Clearco

Dell’eccidio di Elisa?

Geronzio

Al figlio di Fenicio...
(Oimè, per troppo zelo ove trascorsi!)

Clearco

Più non giova il tacer. Tutti mi svela
Dell’infame congiura
I complici, l’autor, l’ordine, i mezzi.

Geronzio

Tu troppo udisti: io troppo dissi. Invano
Cerchi di più.

Clearco

Rispetta in me chi ancora
Tuo giudice esser puote, e tuo sovrano.

Geronzio

L’imprudenza del labbro
La costanza dell’alma emendi, e taccia.

Clearco

Perfido, tu morrai.

Geronzio

D’incauto errore
Sarà pena la morte al nobil core.

Clearco

Non l’aspettar con gloria
Da questo acciar. Sotto la scure infame
Verrà, ma preceduta
Da’ tormenti più orribili, e spietati.
Ad Elisa già corro. Ella in udirlo
Punisca il tuo delitto,
Prevenga il suo periglio.
Tremane, o traditor.

Scena 3.
Fenicio, i suddetti.
Fenicio

Fermati, o figlio.

Clearco

Padre.

Geronzio

(Oh sciagura!)

Fenicio

Vanne,
Vanne ad Elisa, e tutta
Della fatal congiura apri la scena.
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Per te sangue civile, e sangue amico
Corran le vie di Tiro;
E per te sotto il ferro
Del carnefice vil, gemano tronche
Le comuni speranze, e i giusti voti
De’ mariti, de’ padri, e de’ nipoti.
Clearco

Ad ogni costo, amato padre, Elisa
Serbisi, e regni.

Fenicio

E con l’arcano accresci
Merito alla tua fè, grido al tuo zelo.
Vanne; ma prima intendi
Qual capo scellerato
Concepì l’empie trame, e qual le mosse.

Clearco

Sì: me lo addita. Ov’è l’iniquo? L’empio
Qual è? Con la sua pena
Lascia, ch’io rassicuri
Ad Elisa la vita, a me il suo trono.

Fenicio

Riconoscilo, e trema. Io quello sono.

Clearco

Tu, genitore?

Fenicio

Io quello,
Io quel son, che per zelo
Di vendicare il mio buon Re trafitto,
Dell’empia usurpatrice armo in rovina
Il popolo, e il Senato. Io quel, che all’ire
Del tiranno Sicheo
Tolsi in Astarto il regal figlio, e il solo
Della Tiria corona illustre erede.
Or va: scopri l’arcano.
Perdi ’l tuo Re: perdi gli amici: perdi
Del cittadino sangue il miglior fiore.
Che più? Vattene, e perdi ’l genitore.

Clearco

Ma se non parlo, la Regina io perdo.

Geronzio

E un vano amor...

Fenicio

Taci, Geronzio, e lascia,
Che vengano in quel seno

201

A più stretto cimento
La natura, l’amore, e la ragione.
E tu resta a te stesso, e segui ’l giusto.
Se il dover ti consiglia, è tuo Re Astarto;
Se l’amor ti fa forza, io ti son padre.
Già conviene, ch’Elisa
O rovini, o mi opprima.
Addio. Prova sarà del tuo consiglio,
S’abbia in te più poter l’amante, o il figlio.
Scena 4.
Clearco, poi Elisa.
Clearco

Fronda a due venti esposta, onda a due nembi,
Di te, misero core,
è meno combattuta, è men percossa.
La natura, l’amore
Ti tragge, ti rispinge. Ove salvarti,
Ove perir risolvi?
Che fai? sù: fra due mali
Temasi ’l più vicin. Dal rio preriglio
L’amante or salvi Elisa:
Al padre poi sarà difesa il figlio.

Elisa

(Quì l’empio.)

Clearco

Mia Regina, omai le tede
Son de’ nostri imenei...

Elisa

Perfido, ancora
Ti presenti a’ miei lumi, e la mia tenti
Offesa sofferenza?

Clearco

Qual novo error? ...

Elisa

De gl’imenei sien tosto
Spente le tede; o solo
Diventino per te lugubri faci.

Clearco

Per me!

Elisa

Sì, traditor. Vattene, e taci.
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Clearco

Andrò; ma...

Elisa

Ma per sempre
Lontan da gli occhi miei: lontan da queste,
Troppo da’ tuoi malefici respiri,
Aure contaminate.

Clearco

Sol pria concedi al labbro...

Elisa

A bastanza quel labbro
Falso, spergiuro, ed infedel mi fu:
Vattene, iniquo, e non parlarmi più.

Clearco

(Cieli!) Il silenzio mio saria tuo rischio.
Regina, ascolta.

Elisa

No: più non avrai
Il piacer d’ingannarmi. Ah! troppo ancora
M’hanno sedotto i tuoi perversi accenti.

Clearco

(Misero cor!) Parlarti
Non vo’ per mia discolpa.

Elisa

E qual discolpa
Finger potresti, ove convinto sei
Dal testimon delle mie luci istesse?

Clearco

Vuol la salvezza tua...

Elisa

Vuol, che lontano
Da questo ciel tu vada, e dal mio core.
Il peggior de’ nimici è il traditore.

Clearco

(Oh Dei! Chi udì giammai sciagura eguale?)
Se parto...

Elisa

E’ mio risposo.

Clearco

Se taccio...

Elisa

E mio comando.

Clearco

Ora il disubbidirti è per me fede.

Elisa

E l’ascoltarti,iniquo, è per me pena.

Clearco

Che far deggio?

Elisa

Ancor tardi?
Ubidisci.

Clearco

E vuoi tu? ...

Elisa

Sì: che tu parta, e non parlarmi più.
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Clearco

Perchè, labro amato,
Perchè si spietato
A un’alma fedel?
Tacerò per ubbidirti;
Ma un dì ancor potrai pentirti
Di un comando sì crudel.

Scena 5.
Elisa.
Elisa

Oh d’invidia, e di amor figlia perversa,
Gelosia dispietata! e qual nel seno
Guerra crudel mi movi
E di gelo, e d’incendio, e di veleno?
Ah! se pace a me neghi,
Non goda la rival. Perda Sidonia
La speranza del ben, che a me s’invola,
Ne gli occhi di Clearco
Ella non vegga più la mia sciagura;
Ei più non miri in lei
L’altrui fasto, il suo inganno, i torti miei.
Peno amando, e un rio sospetto
In amor languir mi fa.
Ma se pena in me l’affetto,
Quel di un’empio non godrà.

Stanze di Sidonia illuminate.
Scena 6.
Sidonia, Agenore.
Agenore

Eh, di Clearco è troppo amante Elisa.

Sidonia

Altro è la gelosia;
Altro la maestà. Sinchè rubello
Fu creduto Clearco,
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Amor, che il difendea, lo fe’ innocente;
Or che offeso è l’amore.
Più non ha chi l’assolva
Dallo sdegno di Elisa;
E s’ella il lascia reo, suo Re tu sei.
Agenore

Senta il cielo i miei voti.

Sidonia

(E senta i miei.)

Scena 7.
Clearco, e suddetti.
Clearco

Sidonia, a te mi tragge
L’odio di Elisa. Essa infedel mi crede,
E col suo core i doni suoi mi toglie.

Sidonia

(L’arte giovò.) Ad Agenore.
De’ tuoi disastri ho pena. A Clearco.

Clearco

Soffro i miei con costanza;
Ma quei di Elisa orror mi fanno.

Sidonia

E quali?

Clearco

Trame, e trame mortali.

Agenore

E taci alla Sovrana il suo periglio?

Clearco

L’espormi al real ciglio è suo divieto.

Sidonia

Ecco dell’opra il frutto.

Agenore

(Io già son lieto.)

Clearco

Vanne, o Sidonia, e in nome
Del misero Clearco,
Ch’ella chiama sleale, ingrato, infido,
Dille, che si minaccia in questa notte
La sua grandezza, e il viver suo: che d’armi,
E in un di foco empier dovrà la Reggia
il furor congiurato:
Che di Astarto... Non più; l’indugio è colpa
In chi vuol salva Elisa.
Vanne, e il mio amor dall’opra mia ravvisa.
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Scena 8.
Elisa, i suddetti.
Elisa

(Odi ’l perfido cor.)

Sidonia

Parto.

Elisa

Trattieni.
Su gli occhi miei?

A Sidonia.
A Clearco.

Clearco

Quì amor mi trasse.

Elisa

Ingrato!

Clearco

E la mia fede...

Elisa

Parti.

Agenore

No, Regina: ei rimanga; e quì palesi
La congiura ben nota al suo rimorso.

Elisa

Ingrato, e traditore?

Sidonia

A che taci? Sù: dille,
Dille, che si minaccia in questa notte
La sua grandezza, e il viver suo.

Clearco

Lo dico.

Elisa

(Ciel, che ascolto!)

Sidonia

Che d’armi,
E in un di foco empier dovrà la Reggia
Il furor congiurato.

Clearco

Il dico, e il dissi.

Elisa

(Scellerato ardimento!)

Sidonia

(Il sospetto di lei fa il mio contento:)
Chè si serve ad Astarto
Col suo cader, con la sua morte.

Clearco

Il dico.

Agenore

Ma dille ancor, che del misfatto enorme
Sei complice, e ministro; e che in Clearco
Conosce Elisa il suo maggior nimico.

Elisa

Dillo; (ma nol vorrei.)

Clearco

Questo nol dico.

Elisa

Ah! lo dice il tuo volto, e più del volto,
Il perfido tuo core a me lo dice.
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Clearco

Io, mia...

Elisa

Che mia? Non più.

Clearco

(Sono infelice.)

Sidonia

(Ho pieta del suo duolo, e pur mi giova.)

Agenore

Scopra l’autor.

Elisa

L’autor esponi.

Clearco

(Io il padre?)

Ad Elisa.

Perdona. Egli m’è ignoto.
Elisa

Ignoto? Quel tu sei, se nol confessi.

Sidonia

E’ di Elisa nimico
Chi tutto a lei non scopre il suo periglio.

Clearco

(In me pena l’amante, e pena il figlio.)

Scena 9.
Nino, Guardie, i suddetti.
Nino

Regina, empie, ed inonda il ferro, e il foco
La Reggia mal difesa. Ivi i nimici
Plaudon di Astarto al nome,
E rea di tirannia, si cerca Elisa.

Clearco

Corro alle tue vendette.

Elisa

Resta. Chi del tumulto è legge, e guida?

Nino

Il padre di Clearco.

Elisa

L’autor ti è ignoto, ed è Fenicio? Or veggo
Del tuo silenzio e le ragioni, e l’arti.

Clearco

Come! Sol per salvarti...

Elisa

Ammutisci.

Sidonia

(Pavento.)

Agenore

Temo per la tua vita.

Nino

Resti quì custodita.

Clearco

E dall’onte la salvi ’l mio valore.

Nino

Non si affidan Regine a un traditore.

Clearco

Io traditor? A Nino. Permetti,

Ad Elisa.

Ad Elisa.

Ch’io vada contra il padre: e che il mio ferro
Provi contro di lui la gloria mia.
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Agenore

Finge zelo di gloria, e cerca scampo. Ad Elisa.

Sidonia

(Fra la tema, e l’amor, gelo, ed avvampo.)

Elisa

Tant’empio non ti voglio.
Per Fenicio quì resta. Io molto deggio,
Agenore, al tuo zelo. Uguale al merto
Mercede avrai.

Cleandro

(Destin!)

Elisa

Sì: avrà mercede.

A Clearco.

Per chi serba ad Elisa e vita, e regno,
E’ poco un trono.
Clearco

(Ciel!)

Elisa

Sì: un trono è poco.

Sidonia

(Il suo stesso dolor serve al mio foco.)

Elisa

Vanne a Fenicio. Il contumace intenda,
Ad Agenore, guardando spesso Clearco.
Ch’è in mio poter Clearco: io fuor di rischio.
Cadano a lui di man l’armi superbe,
O di Clearco... (Oh Dio!) in quest’ora, in questa
Di Clearco al mio piè cada la testa.

Agenore

Servo al cenno real.

Elisa

(Pena più fiera
Abbia da gelosia.) Va, servi, e spera.

Agenore

Basta la speme che voi mi date,
Perch’io vi serva, begli occhi arcieri.
E di servirvi, labbra adorate,
L’onor mi basta, per far ch’io speri.

Scena 10.
Elisa, Clearco, Sidonia, Nino.
Elisa

Giura adesso, che Astarto è nome ignoto,
E ziffre della frode i foglii suoi.

Clearco

Che dir poss’io, se reo mi fan gli Dei?

Elisa

Menti. Un’ingrato, un traditor tu sei.

Nino

Di certa reità scusa non s’ode.

Ad Elisa.
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Elisa

Guardie, a voi lo consegno.

Sidonia

E delle pene sue sia la più giusta,
Ch’ei perda i doni tuoi.

Clearco

Tu pur contra Clearco.

Sidonia

Condanno il tradimento.

Clearco

Come! a te quì non venni? ...

Elisa

E questa è colpa.

Clearco

Le congiure non dissi? ...

Elisa

Per serbar chi ti piacque.

Clearco

Non ti parlai?

Elisa

Lo so: di amor, di fede.

Sidonia

(Nel suo furor la gelosia si vede.)

Nino

Se il soffri, il fai più audace.

Elisa

Di mia bontà mi pento. Al letto, al trono,

A Sidonia.
A Sidonia.
A Sidonia.

Senti, sleal, sceglier saprò ben io
Altro sposo, altro Re.
Sidonia

(Clearco è mio.)

Clearco

Regina... Il ciel m’ascolti. Io son tradito,
Elisa non ascolta Clearco.
Agenore, Sidonia, Nino, il padre,
Tutti son mie sciagure, e sembran tutti
Miei falli, e accuse mie. L’unico errore
Di quest’alma fedele
E’ che tu al condanni. E pur Clearco
Di sì enorme viltà reo non si sente;
E il suo povero cor supplice chiede
Di poter dire al tuo, ch’egli è innocente.

Elisa

Ingannarmi potrei?

A Nino, e Sidonia.

Nino

Sedotto è il tuo rigor dalla clemenza.

Sidonia

E questa è cieca, ove la regga amore.

Elisa

Vattene. Ingrato sei. Sei traditore.

Clearco

Se vuoi che in pace io mora,
Non dirmi traditor,
Non dirmi traditor.
Misero dimmi; e allora
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Perdono al tuo rigor;
E sol del mio dolor
Incolpo il fato.
Scena 11.
Elisa, Sidonia, Nino.
Elisa

Due delitti ha Clearco. Egli di Elisa
La vita insidio; tradì l’amore.
Sidonia, intendi?

Sidonia

Intendo.

Elisa

Non abbia in te rival la tua Regina.

Sidonia

Io gradirei di un traditor l’affetto?

Nino

Per la fè di Sidonia offro la mia.
Essa a me la giurò.

Sidonia

(La gelosia
A lei si tolga.) E a Nino anch’io la giuro.

Elisa

Ami dunque Sidonia?

Nino

E’ l’amor mio quel volto: è la mia speme.

Elisa

E tu l’ami del pari?

Sidonia

Nino è la gloria mia: Nino è il mio bene.

Elisa

(Cessa il timor.) Tal fede?

Sidonia+Nino

A Nino.
A Sidonia.
A Nino, e Sidonia.

S‘io fossi men fedele,

A lui/lei sarei spergiura/o, e a me crudele.
Elisa

Amatevi, e sperate. Il vostro amore
Piace ad Elisa. Elisa il farà contento.

Sidonia

Nel tuo favore il mio piacer già sento.

Nino

Alma, in amor di più bramar non puoi.

Elisa

Ah, potessi esser lieta al par di voi!
Va, chè sei ben fortunata:
Tu l’adori, ed egli t’ama:
Ei ti brama, e sei fedele.
Io tradita, e disprezzata,
Offro il regno ad un’indegno;
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Dono il core a un traditore;
son pietosa a chi è crudele.
Scena 12.
Sidonia, Nino.
Nino

Mia bella, eccoci in porto...

Sidonia

Prìa che tu segua, ascolta. Alla tua fede
Chieder deggio un favore. A me lo giura.

Nino

A Sidonia lo giuro.

Sidonia

Maggior legame io voglio.

Nino

Lo giuro alla mia speme, ed al tuo amore.

Sidonia

Ancor non basta, o Nino.

Nino

E quando ei non si offenda, anche al mio onore.

Sidonia

Or ti credo. Prometti.

Nino

Io lo prometto.

Sidonia

In ogni evento?

Nino

Egual mia fede avrai.

Sidonia

Ma se avverrà che manchi?

Nino

Come tuo traditor, tu mi odierai.

Sidonia

L’impegno accetto. Or segui.

Nino

Ed or lascia, ch’io stampi
Su quella man, ch’è mia...

Sidonia

Nino, più saggio.

Nino

Al tuo sposo così?

Sidonia

Sposo? Vanneggi.

Nino

Ma tu non promettesti
A me fede, ed amor?

Sidonia

Mal m’intendesti.
Nino, talor della beltà sul labbro
La cortesia ragiona, e pare affetto.
Un’amica pietà genio si crede.
Parla l’ingegno, e par che parli ’l core.
Politica risponde, e sembra amore.
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Nino

(Cieli!) Presente Elisa,
Non ti dicesti unita a’voti miei?

Sidonia

E s’ella or fosse quì, tal mi direi.

Nino

Onde quest’arte, oh Dio!

Sidonia

Il tacer è il favor... Sarai costante?
Odi. Sidonia è d’altro volto amante.

Nino

Ad Elisa, o spergiura...

Sidonia

Ferma. Il silenzio è del tuo onore un voto.

Nino

Speranze sì fallaci?...

Sidonia

Promettesti ’l favor. Lo voglio, e taci.

Nino

Perchè ascoltarmi amante?

Sidonia

Poss’io vietar che m’ami,
Chi amar mi vuol? Gloria del sesso è questa.

Nino

D’infedeltà ti vanti, e ti compiaci?

Sidonia

Promettesti ’l favor. Lo voglio,e taci.

Nino

Ch’io taccia?

Sidonia

Lo giurasti.

Nino

Tradirò col silenzio il mio dolore?

Sidonia

Se parli, t’odierò qual traditore.

Nino

(Legge crudel!) Dimmi chi adori almeno.

Sidonia

Mal si cerca il rival, quando egli è caro.

Nino

Tutto il mio mal si sappia.

Sidonia

Vedi quanto ti stimo. Io t’apro il varco
Al più chiuso del core. Egli è Clearco.

Nino

(Stima funesta!) Un traditor ti piace?

Sidonia

Mi piace, e il suo piacermi è sua discolpa.

Nino

Ami la fellonia?

Sidonia

Il condannar chi adoro, è scortesia.

Nino

Ma l’amore di un vil, viltà non chiami?

Sidonia

Per far ch’ei non sia vil, basta ch’io l’ami.
Non è poco,
Che il mio amore io scopra a te.
Tu sei solo quel che sa
Il mio core, ed il mio foco.
Il fidarsi all’altrui fè
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Così presto non si fa.
Credi a me:
E’ un favor, che non è poco.
Scena 13.
Nino.
Nino

Io son perduto. Un gran favor si chiama
Il dir, ch’io mi disperi.
E disperar convien. Beltà che vanta
All’amante altro amore,
Altre piaghe, altre fiamme, altri legami,
Vuol dir ch’ei più non viva, o più non ami.
Era meglio disperarmi,
Bella ingrata, che lasciarmi
Una speme, ch’or m’inganna.
S’io sapeva i mali miei,
Non direi, che ingrata sei:
Nè saprei, che sei tiranna.

Reggia incendiata.
Scena 14.
Fenicio, Seguito, Agenore, Guardie.
Fenicio

Costanza, amici. A’ giusti voti arride
Propizio il cielo. Arda la Reggia, e seco
Si perda Elisa. Al funeral di un’empia
Rogo minore, o men crudel non dessi.
Abbattete, atterrate.
Parte di voi porti l’eccidio altrove;
Parte mi segua. Andiamo.
Astarto regni, e il regno ei deggia a noi.
La grand’opra si adempia. Io son con voi.

Agenore

Fermati.
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Fenicio

Elisa mora.

Agenore

Scellerato è il desio.

Fenicio

Virtù lo move.

Agenore

Contumace è l’ardir.

Fenicio

Giustizia il regge.

Agenore

Qual virtù? qual giustizia? Elisa è salva.

Fenicio

Chi può torla al mio sdegno?

Agenore

Sù dunque: ardito porta il ferro
Fin su gli occhi di Elisa. Ivi vedrai
Fra catene Clearco.

Geronzio ascolta in disparte.

Fenicio

Oh Cieli! il figlio?

Agenore

Aspetta il suo destin. La legge è questa:
Vuol Elisa il tuo brando, o la sua testa.

Scena 15.
Geronzio, Soldati, i suddetti.
Geronzio

(Fenicio qui si salvi.)

Agenore

Geronzio, a tempo...

Fenicio

Amico...

Geronzio

Chi è traditor di Elisa ha l’odio mio.
Cedi quel ferro, e prigionier mi segui
A’ lacci. (Col tradirlo io l’assicuro.)

Fenicio

Perfico amico, e cavalier spergiuro!

Agenore

Cedi alla tua Regina.

Fenicio

Ho in Astarto il mio Re.

Agenore

Questi or difenda
Il capo di Clearco. Infame acciaro,
Se più tardi, il recide.

Fenicio

Barbare stelle!

Agenore

E il tuo furor l’uccide.

Fenicio

Ferma.

Agenore

Pensa, o fellon, che padre sei.

Fenicio

Se più fossi costante, empio sarei.

Mostra di partire.

Cedo all’amor, non alla tema. Andiamo,
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Sappia Elisa che ha vinto
Il padre, non l’eroe.
Essa un fido vassallo in me condanna;
Ed io detesto in lei la mia tiranna.
Geronzio

A chi ti dee punir, tanto nimico?

Fenicio

Spergiuro cavalier! perfido amico!
Empio destin, m’invola
Amici, e libertà:
Virtù mi resterà
Di te più forte.
Col valor di questa sola
Sfiderò, vincerò catene, e morte.

Il fine dell’Atto secondo.
ATTO TERZO
Prigione.
Scena prima.
Fenicio, Geronzio.
Geronzio

Ti tradii per salvarti.

Fenicio

Era più fede
Meco unir l’ire, e l’armi.

Geronzio

Elisa salva, e prigionier Clearco,
Un più ardito consiglio
Perdea te stesso, e il figlio.

Fenicio

Ma fra’ ceppi, e fra l’ombre
Non mi resta a sperar, che pena, e morte.

Geronzio

Quest’ombre, e questi ceppi
Dissipi, e sciolga un tuo comando. Elisa
Che a te nimico, a sè leal mi crede,
Ti assegnò alla mia fede;
Ed ecco del mio inganno il primo frutto.

215

Fenicio

Oh illustre inganno! oh dolce amico! oh fido!
Perdona al mio timor, se concepire
Potei...

Geronzio

Taci. Ecco Elisa. Io torno all’ire.

Scena 2.
Elisa, i suddetti.
Elisa

(Udir’ mi giovi inosservata.)

Geronzio

E come,
Come potessi, dì,
Empio, tradir così
La tua Regina?
Ma in braccio a ria vendetta
Il tuo supplizio aspetta,
Alma incostante.

Elisa

(Che nobil cor!) Geronzio, in te si onori
Il più fido vassallo.

Geronzio

Non è ancor pago il zelo,
Se non veggo il tuo soglio
Del sangue più fellon spruzzato, e tinto,
E pietà con gl’iniqui esser crudele.
Intendi?

Fenicio

Intendo, sì.

Elisa

(Quanto è fedele!)
Odi. A me quì Clearco.

Geronzio

Ubbidirò.

Elisa

Ma novi cenni attendi

A Fenicio.

Piano a Geronzio.

Pria di espor quell’iniquo al mio sembiante.
Geronzio

Come potesti, dì,
Empio, tradir così
La tua Regnante?

Scena 3.
Elisa, Fenicio.
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Elisa

Da Geronzio dovevi
Miglior zelo imparar: ch’or non saresti
Del mio offeso poter scopo infelice.
Ma tu cieco al dover, spergiuro, ingrato,
Contra me, tua Regina...

Fenicio

In te non ho...

Elisa

Silenzio
Chieggo, e rispetto. Hai preso l’armi. Hai mosse
Quelle de’ miei. Plebe, Senato, amici,
Tutto hai sedotto. Hai sin sedotto il figlio:
Quel figlio, oh Dio! vedi perfidia! quello,
Ch’esser dovea mio sposo, e mio Signore.

Fenicio

Tutto è ver: sol Clearco...

Elisa

Anch’egli, qual sei tu, sì è un traditore.
Ma padre, figlio, complici, voi tutti,
Tutti morrete. Un solo ferro, un solo
Carnefice le vostre
Vite reciderà, sudditi infami.

Fenicio

Ira, che non si teme, è già impotente.

Elisa

Eh, non finger costantza. Il so. Paventi
Di te, e del figlio. Or vedi,
Qual Regina offendesti. A te, a Clearco
In egual sorte il mio perdono imparto;
Ma il fio del comun fallo
Paghi un sol capo.

Fenicio

E qual?

Elisa

Quello di Astarto.

Fenicio

Di Astarto! Sai che in esso
Il tuo giudice vive, e il mio Sovrano?

Elisa

Siasi, e tu all’ire mie scopri l’arcano.

Fenicio

Sta l’arcano sepolto
Tutto nell’alma mia.

Elisa

Parla, o morrai.
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Fenicio

Morirà meco ancora
Quell’arcano che cerchi:
Ma non morrà già meco
Quell’Astarto che temi. A me sol noto,
Sappi, ch’ei vive; e vive,
Sappilo, in questa Reggia. Ad ogni istante
E lo vedi, e gli parli. Or va. Su lui
Sfoga l’iniqua rabbia;
Ma in ognun de’ tuoi cari
Temi ’l nimico tuo. Morrò contento,
Purchè meco non mora il tuo spavento.

Elisa

Dacchè giunsi a regnar, suddito ingrato;
Chi di te più onorai?
Chi più del figlio tuo? Ma invano, invano
Co’ rimproveri tento il cor ribello.
Geronzio, olà. Vedremo
Qual di noi vincerà. Tu quanto puoi,
Custodisci ’l segreto. Io quanto posso,
Userò per saperlo. Al gran cimento
Venga col mio poter la tua baldanza.

Fenicio

Per non temerti ho fede, ed ho costanza.

Scena 4.
Clearco, Geronzio, i suddetti.
Geronzio

Ecco il Duce.

Elisa

Clearco,
Col tacermi costui ciò che non deve,
Vuol la sua morte, e vuol la tua. In Astarto
Cerco un ribel. L’arcano
Che il suddito fellon tace al Sovrano,
L’amante genitor non taccia al figlio.
Seco ti lascio. Io tornerò, ma in breve;
E se allor contumaci
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Nella vostra perfidia ancor sarete,
Sul mio capo vel giuro, ambi morrete.
Ammutisci? Impallidisci?
Tu, che hai fè? tu, che hai costanza?

A Fenicio.

Vedi, vedi,
Se ho il poter di spaventarti.
E tu, indegno, nel mio sdegno

A Clearco.

Non paventi? Qual speranza?
Se ho ragion per minacciarti,
Credi, credi,
Ho anche cor per non amarti.
Scena 5.
Fenicio, Clearco.
Fenicio

Ah Clearco, Clearco!
Io ti perdo, io ti uccido o parli, o taccia.

Clearco

Come! sia noto Astarto, e salvo io sono.

Fenicio

Quando noto egli sia, non sei più salvo.

Clearco

Perchè tu taci, Elisa
Vuol la mia morte.

Fenicio

E la vorrà, s’io parlo.

Clearco

In Astarto sol vive il suo nimico.

Fenicio

E nel rischio di lui tema Clearco.

Clearco

Qual favellar? Nulla comprendo, o padre.

Fenicio

Questo, questo è l’arcano;
E finchè nol comprendi, io ti son padre.

Clearco

Del fatale momento
Non ci abusiam. Dammi ’l tuo arcano in dono.
Salvami, o genitor. Tuo figlio io sono.

Fenicio

(Dura necessità!) Parlo, e in udirmi
L’amor tuo inorridisca.

Clearco

Amar la sua Regina è sì gran colpa
Nel figlio di Fenicio?
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Fenicio

No: ma in quel di Abdastarto amar Elisa
E’ il sommo de’ misfatti, e de’ più rei.

Clearco

In... quel...

Fenicio

Sì: di Abdastarto; e tu lo sei.

Clearco

Che! Non son io tuo figlio?

Fenicio

In te onoro il mio Re.

Clearco

Non son Clearco?

Fenicio

Vive in te Astarto.

Clearco

Oh Dei! Ma come, e quando?

Fenicio

Allor che un’empio fasto
Tolse al tuo genitor vita, e corona,
Io ti serbai, che ancor vagivi in fasce.
Ti allevai qual mia prole, e il ciel vi arrise:
Il Cielo, che poc’anzi
Mi avea rapito in pari etade un figlio.

Clearco

Chi teco allor fu dell’inganno a parte?

Fenicio

Nessun. Primo lo taccia,
Chi non vuol che si sveli un grande arcano.

Clearco

E a te si crederà, che Astarto io sia?

Fenicio

Un che ricusa un figlio, e un sì gran figlio,
Si può creder più padre?

Clearco

Padre anzi più si crede,
Quando figlio il ricusa, e Re lo acquista.

Fenicio

Io Re ti acquisterei col dirti Astarto?
E col dirlo, or ch’Elisa
In lui teme, in lui cerca il suo nimico?
E se fossi mio figlio, e Re ti amassi,
Dimmi, per qual consiglio
Condannato in te avrei l’amor di Elisa?
A che in lei contrastar quel di Clearco?
Nell’odio di Fenicio
Riconosciti, Astarto. Odi ’l tuo sangue,
Se al mio dir non dai fede: odi ’l tuo onore:
Odi l’ombra paterna,
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Che sanguinosa ancor, perchè negletta,
Di riposo ti prega, e di vendetta.
Clearco

Vendetta? e contro Elisa? Ah! per pietade
Sii mio padre, o Fenicio, e il sii per sempre.

Fenicio

Vergogna, Astarto. Per un basso affetto
Rinunziare al tuo sangue, alla tua gloria.
Vergogna: più del padre
Amar nell’empia figlia il parricida.
Sù: col real tuo grado
Prendi affetti più eccelsi;
Nè si lasci sedur da un vile amore
La tua ragion, la tua virtù, il tuo onore.

Clearco

Ma che dirò di Astarto alla Regina?

Fenicio

Prendi tempo, arte adopra, e la lusinga.

Clearco

Tu, se resti prigion...

Fenicio

De’ casi miei
Non ti prenda timor. Fa ciò che dei.

Clearco

Vien la Regina. Ahi vista!

Scena 6.
Elisa, Geronzio, i suddetti.
Elisa

Su l’orme del furor, perfidi, io torno;
E quando non lo estingua
Tutto il sangue di Astarto, il vostro, il vostro
Lo estinguerà. Parla, Clearco.

Fenicio

Parla,
Ma non tradir nel tuo Signor te stesso.

Geronzio

(Che farà mai!)

Clearco

Regina,
Tempra il furor. Mi è noto Astarto. Io deggio
Alla pietà del genitor l’arcano.
Ben tosto alla mia fede
Tu lo dovrai. Donami sol, che altrove
Di palesarlo abbia la gloria, e il merto.
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Dirlo, presente il padre,
Non ben saprei. Troppo il suo duol pavento.
Elisa

Ti si compiaccia, ingrato. Al dono assento.
Seguimi. Quì Fenicio
Resti alle sue catene, e quì lo serbi
Geronzio al suo castigo, o al mio perdono.

Geronzio

Va: non temer: sai quanto fido io sono.

Clearco

Occhi vezzosi,
Meno sdegnosi
Vorrei mirarmi;
Ma non so, se lo farete.
Il mio fato
Troppo, troppo è dispietato:
Troppo barbari voi siete.

Elisa

Alma crudele,
Meno infedele
Vorrei vederti;
Ma non so, se lo sarai.
In amore
Troppo, troppo ho fido il core,
Troppo perfido tu l’hai.

Scena 7.
Geronzio, Fenicio.
Fenicio

Amico, omai si adempia
L’opra di tua amistà. Più non s’indugi.
Nell’amor di Clearco
Temo il rischio di Astarto. Ah! si prevenga.

Geronzio

Prevengasi, o Fenicio. Al piè già tolgo
Le gravose ritorte,
E l’arbitro ora sei della tua sorte.

Fenicio

Sciolta dalle ritorte
La destra invitta, e forte
L’acciaro stringerà.
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E in pro del mi regnante
Impiegherò costante
La cara libertà.
Stanze reali.
Scena 8.
Sidonia, Nino.
Nino

Pietà.

Sidonia

Lascia di amarmi.

Nino

Non posso.

Sidonia

Hai cor sì fiacco?

Nino

Nè potendo il vorrei.

Sidonia

Chi fugge di sanar, pietà non merta.

Nino

Mi risani l’amor che mi ha tradito.

Sidonia

E chiami tradimento un disinganno?

Nino

Disinganno crudel, dopo le care
Tenere tue promesse?

Sidonia

Abbiam due cori.
Con l’uno amiam da vero;
Con l’atro amiam da scherno.
Quel serve al genio; e questo
Serve al diletto. Ei d’amar dice, e il giura;
Ma il giuramento è vano;
Il dir non è sincero;
E giova il finto a mascherare il vero.

Nino

Ma se hai due cori, almeno
Col vero ama chi dei.

Sidonia

Amo quel che più piace a gli occhi miei.

Nino

E ti piace...

Sidonia

Clearco.

Nino

Amando lui, la tua Regina offendi.

Sidonia

Come il sapra? Da chi? Da te? Rammenta
La tua fede giurata.
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Nino

(Rimembranza spietata!) Io la rammento.

Sidonia

Languir devi, e tacer.

Nino

(Oh giuramento!)
Ma languendo, tacendo
Quegli affetti otterrò, che indarno o chiedo?

Sidonia

Vuoi che da ver risponda? Io non lo credo.
S’io ti amassi, qual vorresti,
Ti direi, mio ben, cor mio:
Ma... no, no: nol dico a te:
Dico sol, ch’io tel direi.
Sospirar tu mi udiresti
Tra il timore. e tra il desio.
Se no fo’, non so perchè;
Sol io so, che quel non sei.

Nino

Povero cor!

Sidonia

Vien la Regina. Avverti.
Se mi manchi di fè: se ardire avrai
Di dirle ch’io non t’amo, e che non sei
Mia speranza, mio amore...
Basta... Te ne avvedrai... Vo’ trarti ’l core.

Nino

Anche questo di più.

Scena 9.
Elisa, i suddetti.
Elisa

Nino, Sidonia,
Ne’ tetti miei?

Sidonia

Seguo farfalla il lume:

Ad Elisa.

Clizia al mio Sol m’aggiro: ape al mio fiore.
Non è così? Dillo, mio ben, mio nume.
Nino

Ah, Regina!...

Sidonia

Sù: dille,

A Nino.

Che lontana da te non ho riposo:
Che più teneri sensi
Giammai non concepì mente amorosa.
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Nino

(E tacer mi conviene?)

Elisa

Ei non risponde.

A Sidonia.

Sidonia

E’ il soverchio piacer che lo confonde.

Ad Elisa.

Guai a te.
Elisa

Piano a Nino.

Qui poc’anzi,
Che ti dicea la bella?

Sidonia

Io per te...

Elisa

Taci.
Vo’ saperlo da Nino.

Sidonia

E Nino parli;
Nè dissimuli un solo
Di que’ nomi soavi, ond’io lo chiamo,
Caro ben, dolce ardor, luce gradita,
Vezzo, gioja, speranza, anima, vita.

Nino

(Che pena!)

Elisa

Ei sta confuso.

Sidonia

Fa cor: rispondi: dì.

Nino

(E finger deggio?) Ella dicea così:

A Sidonia.

Nino, l’amante core
Piange, sospira, e pena;
Arde, si strugge, e more.
Elisa

Per te?

A Nino.

Sidonia

Per lui, mia fiamma, e mia catena.

Ad Elisa.

Elisa

Arde per te?

Nino

Dirti, ch’ell’arda è poco.

Sidonia minaccia Nino.

Quell’alma è tutta foco.
Sidonia

E voi ne siete
La bellissima sfera, amati rai.

Elisa

(Più fida amante io non intesi mai.)
Pur non ti veggo in fronte

A Nino.

Un’intero seren.
Sidonia

Non è mai pago

Ad Elisa.

Nell’indugio del bene un grande affetto.
Ma consolati, o Nino;
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Sento anch’io quel momento,
Che mi toglie a’ diletti, aspro, e penoso.
Elisa

E questo suo dolor sia tuo riposo.

Nino

Mi accheto.

Sidonia

Il ben più atteso,
Con più gioja si abbraccia.

Elisa

(Lo speri Elisa.)

Nino

(E Nino soffra, e taccia.)

Sidonia

Se più chiedi...

A Nino.

Elisa

Non più. Nino è contento,

A Sidonia.

E contento per te che l’ami tanto.
Nino

(Oh Dio!)

Sidonia

Vedi che quasi

Ad Elisa.

Sta per uscir su quei begli occhi ’l pianto.
Elisa

Per eccesso di gioja
Si piange ancor. Dì: non è vero?

Nino

A Nino.

E’ vero.
(Non posso più.)

Elisa

(Tanto piacer dispero.)
Parti, o cara. Abbastanza
Quì si espresse il tuo amor.

Sidonia

Ma l’amor mio
Prenda ancor da que’ lumi il dolce addio.
Veggo, begli occhi, in voi

Forte a Nino.

(Non parlo, no, de’ tuoi,)

Piano a Nino.

Di amor le faci.
(Tu accender non mi puoi. Soffrilo, e taci.)
Da voi lo strale uscì.
(Finger convien così:)
Lumi vivaci.
(Per te non mi ferì. Tu non mi piaci.)
Scena 10.
Elisa, Nino.
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Elisa

Quanto amante è Sidonia! e quanto è fida!

Nino

Anche troppo, o Regina.

Elisa

Al vostro invidio
Felicissimo affetto, alme costanti.

Nino

Siam felici del par, del pari amanti.

Elisa

Se ne invoglia il mio cor. Quì di Clearco
La vista attendo. A me l’affretta, e torna.

Nino

Pronto mi avrai.

Elisa

Perchè sì mesto sei?

Nino

Tanto fedel Sidonia io non vorrei.
Questo duol tu vedi in me,
Perchè in lei, mio dolce ardore,
Regna troppo fedeltà.
Dir di più non posso a te;
Ma so ben, ch’ora in quel core
Amerei l’infedeltà.

Scena 11.
Elisa, poi Clearco.
Elisa

Che strano amor! Ma su gli affetti altrui
A che vaneggi, Elisa?
Troppo ti resta a ragionar su i tuoi.

Clearco

(Vederla, e non amarla, o cor, non puoi.)

Elisa

Vieni, vieni, o Clearco, e rassicura
Un’alma combattuta
Da speme, da timor, d’odio, e d’affetto.
Mostrami ’l mio nimico;
E rendimi ’l mio amante. Obblio già tutte
Le andate offese. Inganni,
Spergiuri, fellonie, tutto perdono;
E l’Elisa ch’io fui, per te ancor sono.

Clearco

Tanto ti preme Astarto?

Elisa

Pende dalla sua morte il mio riposo.

Clearco

Misero!
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Elisa

Eh, me lo addita,
Per prova di tua fè, con men di orrore.

Clearco

Servasi, o mia Regina, al tuo furore.
Già su l’orlo del labbro
Spinto è il nome fatal.

Elisa

Caro Clearco!

Clearco

Ma svelarlo non basti. A’ piedi tuoi
Questo temuto tuo rival superbo
Traggasi domo. In mio poter lo serbo.

Elisa

Oh Cieli! E sarà vero,
Ch’io dovrò sì gran bene a man sì cara?

Clearco

Sì; ma pria di un favor...

Elisa

Clearco, chiedi.
Libertà, genitor, grandezza, affetto,
Tutto prometto. Abbilo in premio, e in dono.
Che vuoi? Qual è il tuo voto?

Clearco

Il suo perdono.

Elisa

Per Astarto?

Clearco

E vi aggiungi anche il tuo amore,
Te ne prega Clearco.

Elisa

Ah traditore!

Clearco

Dimmi qual vuoi. Chiamami ingrato, iniquo.
Dal regno, e se non basta,
Scacciami dal tuo core: odiami, e resti
Della pura mia fiamma
La memoria perduta, e il nome spento:
Ma sia Astarto tuo sposo, e son contento.

Elisa

Tu mi amasti? tu mai? No: non è vero.
Amasti più di Elisa il suo nimico,
E più dell’amor mio la mia rovina.
Perfido!...

Clearco

Cari sdegni!

Elisa

Ah! forse prova
Tu fai della mia fede, e ti compiaci
Del mio furor. Clearco, anima mia...
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Clearco

No: taci: un sì gran bene
Non vuol Clearco: ei vuol vendette, e sdegni.
Teco sol viva Astarto, e teco regni.

Elisa

Viverà. Regnerà. Sol per tua pena
La grazia avrai. Gli darò letto, e trono.
Vuoi più? L’amerò ancor, se vuoi ch’io l’ami.
Ma nel momento istesso,
Ch’ei giungerà al possesso
Del talamo, e del core,
Tu morrai, traditore.

Clearco

Io morirò; ma teco viva Astarto.

Elisa

(L’empio non si sgomenta;
Nè impallidisce pur!) Che più? S’adempia
Il tuo voto, ed il mio. Guidami ’l Prence.

Clearco

Prima si appresti all’imeneo la Reggia.
(Così servo a Fenicio.)

Elisa

E per l’atrio real tu a me lo guida,
Ma solo, e non veduto. In lui lo sguardo
Si appaghi almen, pria che la man lo elegga
Suo regnante, e suo sposo.

Clearco

Ti piacerà, quanto ti piacqui anch’io.

Elisa

Più il tuo piacer non è ragion del mio.

Clearco

E s’ei simile al mio spieghi ’l sembiante?

Elisa

Non m’abbia sposa, e non mi speri amante.

Clearco

Non tanto sdegno, no,
Nume adorato:
Chè per odiar così
Non è quel core.
Amore lo formò
Meno spietato;
Nè a chi ben ama un dì,
Mai manca amore.

Scena 12.
Elisa, poi Nino.
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Elisa

Ben risolvesti, Elisa.
Ti si tolga in Astarto,
Se regni, un gran periglio;
E s’ami, un grande inciampo.

Nino

Al regal ciglio
Ritorno umile.

Elisa

Ed opportuno. Ascolta.
Per via dell’atrio, onde alla Reggia vassi,
Verrà fra poco a me Clearco, e solo
Ei non verrà. Qualunque
Seco sia, fa che ucciso
Spiri su gli occhi tuoi l’anima iniqua.

Nino

Intesi.

Elisa

E con l’avviso
Di sua morte a me riedi.

Nino

Il cenno adoro.

Elisa

Gelosia di comando il colpo impone.

Nino

E il comando sovrano è mia ragione.

Elisa

Per quel bel volto
Che m’innamora,
No, non ti ascolto,
Pietà crudel.
Per te non voglio
Regnar sul soglio,
Quanto infelice,
Tanto infedel.

Scena 13.
Nino.
Nino

Di ubbidir, di soffrire
Non ti stancar, mio core.
Nascesti servo, e ti fe’ schiavo amore.
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Questo è tempo di soffrir:
Verrà poi quel di goder.
Chi dispera nel martir,
Si ritarda il suo piacer.
Atrio rale.
Scena 14.
Agenore, Clearco.
Agenore

Non più. Stringi l’acciar.

Clearco

Per me tant’ira?

Agenore

Ove scorgo il rivale, odio il nimico.

Clearco

Un rivale maggior sia tuo spavento.

Agenore

Dì che temi ’l cimento.

Clearco

Pensa alle mie vittorie, e dì, s’io temo.

Agenore

Orsù: vinci anche Agenore. Che tardi?
Solo per questa strada
D’una Regina in sen corra Clearco.

Clearco

Tanto ei più non pretende.
Abbian tue gelosie più grande oggetto.

Agenore

Ove, e qual è?

Clearco

Fra poco,
Se meco vieni, ove, e qual sia, saprai.

Scena 15.
Nino, Guardie, i suddetti.
Nino

(Sul german di Sidonia il mortal colpo!)

Agenore

Non sia dunque Clearco?

Clearco

No: Clearco non sia sposo di Elisa.

Nino

(L’amore, e l’amistà mi fan rubello.)

Agenore

La fede accetto. Andiam.

Nino

Prence, rimanti.

Agenore

Perdona. Uopo maggior mi chiama altrove.

Ad Agenore.
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Nino

L’uopo maggiro sia l’ubbidire Elisa.
Essa meco ti vuole.

Agenore

Teco? (Che far degg’io?)

Clearco

L’indugio è colpa, ove reale è il cenno.

Agenore

Ti seguo. E tu rammenta...

Clearco

Lo so: che in sen di Elisa, e nel suo trono
Clearco non vedrai. (Quel più non sono.)

Agenore

Se tu m’inganni,
Più fiera in me sarà la gelosia.
Ed a’ tuoi danni
L’ira si accenderà nell’alma mia.

Scena 16.
Clearco

Or si vada ad Elisa. Oh Dio! che fo?
Deggio temer? Deggio sperar? Nol so,
Qual fra il porto, e la tempesta,
Fra il timore, e fra la speme
Legno incerto è l’alma mia.
Pur mi affido, e credo a questa,
Perchè i mali, ch’ella teme,
Vince il ben, ch’ella desia.

Scena 17.
Elisa, Sidonia.
Elisa

Quì prevengo il mio ben. Quì vo’ che splenda
D’imeneo per Clearco oggi la face.

Sidonia

Ingrato, e traditore ancor ti piace?

Elisa

Ragion di sua innocenza è l’amor mio.

Sidonia

(Perdo Clearco.) E assolvi
Chi amar puotè Sidonia?

Elisa

Ti amò, ma si pentì. Cor che ben ama,
Facilmente perdona un’incostanza.

Sidonia

(Povero amor, tu sei senza speranza.)
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Scena 18.
Nino, Guardie, le suddette.
Nino

Regina, il tuo comando
M’ebbe fido ministro.

Elisa

Estinto cadde...

Nino

Quegli che m’imponesti.

Elisa

Ecco il premio dell’opra. A lui la destra
Porgi Sidonia.

Sidonia

A lui?

Nino

Non son io quegli,
Per cui amando avvampi?

Sidonia

A Nino questa man?

Elisa

Così destina
Il suo merto, il tuo amor, la tua Regina.

Scena 19.
Fenicio, Geronzio, Soldati, i suddetti.
Fenicio

Non regna altri che Astarto.

Elisa

Oh Ciel! che veggio?

Nino

Non temer, son tuo scudo.

Geronzio

Mal si difende una ragione ingiusta.

Elisa

Anche Geronzio a me ribello?

Geronzio

Anch’esso
Ha in Astarto il suo Re.

Elisa

Perfidi, andate.
Al vostro Re servite.
Io non son che tiranna. Ei venga, e regni.

Fenicio

Verrà; ma del tuo fallo...

Elisa

Mi punisca chi è Re, non chi è vassallo.
Ei venga, e regni. Ov’è? Perchè si asconde?
Così lo sostenete? A me si mostri.
Cercatelo; ma udite; il troverete
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Cadavero infelice,
Squarciato il sen da cento piaghe.
Fenico

Oh Dio!

Elisa

Ed il cenno mortal fu cenno mio.

Fenicio

Ucciso è Astarto?

Elisa

Il grande arcano io seppi
Da chi tu lo fidasti. Astarto è morto.
Non mi ubbidisti tu?

Nino

Sì. (Non intendo.)

Geronzio

Inorridisco, e tremo.

Elisa

Questo è il Re che vantate, e ch’io non temo.

Fenicio

Morì Clearco, ah, non più tale. Astarto,
Astarto in lui morì.

Sidonia

Morì Clearco?

Elisa

Come! Clearco! Parla.

Fenicio

E ancor t’infingi?
Vanne, crudel. Trionfa.
Iniqua, ami Clearco, e Astarto uccidi?

Elisa

Astarto il tuo Clearco?

Fenicio

Or che il perdei,
Qual frutto aver potrei da una menzogna?
A che vantar mio Re, chi è senza vita?
Perchè negarmi padre a un figlio estinto?
Questo è duol di vassallo, e non di padre;
E in lui pianger degg’io
Il figlio di Abdastarto, e non il mio.

Elisa

(Che intesi mai! Ma chi sarà l’ucciso?)

Sidonia

Empio, e tu l’uccidesti?

Nino

(Peni l’ingrata.) Era di Elisa il cenno.

Elisa

(Ma il mio cenno non volle

A Nino.
Piano a Nino.

Morto Clearco?)
Nino

(Ei vive.)

Elisa

(E se vive il mio ben, nulla si tema.)

Sidonia

Un gran duol più non taccia.

Elisa

Sidonia.

Piano ad Elisa.
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Sidonia

In questo pianto
Vedi, Elisa, il mio amore. Amai Clearco,
E per amarlo sola, a te lo finsi
Col foglio, che credesti a me diretto,
Infedele, ed ingrato.

Elisa

Perfida!

Sidonia

Ah piangi meco, e piangi, o cruda,
Un’amante leale;
E perchè maggior pena in te si desti,
Pensa che tu, crudel, tu l’uccidesti.

Fenicio

Ma non l’abbia l’iniqua
Impunemente ucciso.
Geronzio, alla vendetta.

Geronzio

Cada l’indegna.

Elisa

Nino.

Nino

Più non si taccia. Odi, Fenicio...

Fenicio

E cada,
Con la rea del comando, anche il ministro.

Nino

Astarto... Udite...

Fenicio

E’ morto; e voi morrete.

Elisa

Vive...

Fenicio

Ma prima uccisa
Mora costei.

Scena ultima.
Clearco, i suddetti, poi Agenore.
Clearco

Viva ad Astarto Elisa.

Elisa+Sidonia

Clearco!

Fenicio

Re, Signor...

Clearco

Qual ire, o fidi
Contra il viver di Elisa?

Fenicio

La tua creduta morte
A noi fu di dolore, a lei di rischio.

Clearco

Vuoi morto il tuo Clearco?

Ad Elisa.
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Elisa

Tal volli Astarto. Or che tu il sei, se lice,
Amo Astarto in Clearco.

Clearco

Oh me felice!

Elisa

Ma, Nino, chi è estinto?

Nino

Agenore trovai sol con Clearco.

Sidonia

Ah crudele! ah fellon! Dì. L’uccidesti?

Nino

No: serbai la sua vita a quel bel volto.

Elisa

L’infedeltà mi è cara. Io quì l’attndo.

Nino

La mercede prepara. Or’ or tel rendo. A Sidonia. Si parte.

Clearco

Elisa, ecco l’amante, ecco il nimico.

Elisa

E perchè adoro l’un, l’altro mi è caro.
Goda Astarto il suo trono;
E ciò che pria fu dono, or sia dovere.

Clearco

E tu meco il godrai. Ceda il tuo zelo,
Fenicio, all’amor mi.

Fenicio

Sinchè il padre io fingea, sai ciò ch’io dissi;
Or che vassallo io sono, al Re m’inchino.

Sidonia

In Astarto si perde il mio Clearco.

Elisa+Clearco

Pur sarai mio, dolce mio ben.

Agenore

Che miro!

Clearco

Astarto, e non Clearco in sen di Elisa.

Agenore

Credo al mio Re l’amore, e il fasto. Ei regni,

Agenore sopraggiunge con Nino.

E il mio fallo perdoni. Il foglio io finsi,
Che traditor di Elisa a lei ti espose.
Clearco

Han le colpe di amor facil perdono.
Nino, sia tua Sidonia.

Sidonia

Or la mia stella intendo. A te mi dono.

Nino

E fra gli amanti il più contento io sono.

Coro

Se ha per guida la costanza,
E’ felice la speranza,
E contento amor si vede.
Il piacer che dell’affetto
E’ l’oggetto,
Premio ancora è della fede.
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Il fine dell’Astarto.
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2.

H. Rademin: Atalanta (1724)

Die Verfolgung auß Liebe / oder / Die grausame Königin der Tegeanten /
ATALANTA / mit Hanß Wurscht.

Den lächerlichen Liebs=Ambasadeur, betrognen Curiositäten=Seher,
einfältigen Meichel-mörder, Intressirten Kammerdiener, übl belohnten
Beederachsltrager, unschuldigen Arrestanten, Intresirten Aufstecher, wohl
exercirten Soldaten und Inspector über die bey Hoff auf der Stiegen
Esßende Gallantomo. etc. etc.
Im Jahr 1724, den 10 July.
Actores.
Atalanta Königin der Tegeanten, des gewesten Wütrichs Teges Tochter,
verliebt in
Palamedes, Sohn deß ermordten Cosroes und rechtmäsiger Erb des
Reichs, unter den Nahmen Articio verliebt in Atalanta.
Cleandra eine Schwester deß Icilio, Fürstens, heimlich verliebt in
Palamedes.
Agenor ein Grosßer des Reichs, vermeinter Vatter des Palamedes und
heimlicher Feind der Atalanta.
Isauro ein grosßer Printz dieses Reichs, verliebt in Cleandra.
Icilio, Bruder der Cleandra, verliebt in Atalanta.
Hero Haubtmann der Leibwacht und geheimer Vertrauter des Agenor.
HW ein Diener des Palamedes.
Ein Spizbub, nebst 2 Stumen
Soldaten der Atalanta.
Zusamgeschworne Bürger und Handwerger bey Agenor.
Außzührungen.
Ein Königl. Saal nebst dem Thron. Item ein rundes Vorgemach, alwo man
sich in verschidene Zimmer verfügen kan. Item ein schöner Wald, in
deßen Mitte der Jupiter zu sehen. Item ein schöner Gartten mit
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Grottenwercke und anderen Außzihrungen. Item ein Gefängnus. Item der
Königl. Vorhoff.
Inhalt der Materie.
Nachdem Cosroes 12 Jahr embsig und gerecht das Landt regiret, hat
Tegeo, nach deßen Nahmen auch daß Reich hat müsßen benambset
werden, ein Sohn einer seiner des Cosroes gewesten Saugamen, diesen
so embsigen regenten ermordet und durch Verrätherey den Scepter
erlanget, ia durch 15 gantzer Jahr alß ein Tyrann die Regierung geführet.
Da nun endlich dieser mit Todt abgegangen, hat seine Tochter Atalanta
daß Reich übernohmen, welche noch eyfriger alß ihr Vatter, den Thron zu
erhalten. Dieweillen aber der Ruff erschollen, alß wäre Palamedes, der
Sohn des ermordten Cosroes, noch bey Leben, und sie auch
wahrgenohmen, daß dieser Nahme dem Volck angenehm, wurde sie von
der Regirsucht angetriben, allen möglichen Fleis anzuwenden, den Orth zu
erfragen, wo sich dieser Palamedes aufhielte. Dieser Printz aber wurde so
heimlich von dem Agenor gehalten, daß es niemandt erfahren kunte,
sondern iederman, wie auch Palamedes selbst glaubte sich ein Sohn des
Agenor zu sey unter dem Nahmen Articio. Seine Tapferkeit und königliche
Tugendt sezte ihm bald auff die höchste Reichsstaffl, also zwar, daß
Atalanta entschlosßen, sich mit ihme zu ehlichen. Aus ihrer
Entschliesßung folgen demnach die Verwirrungen, bis sie zuletzt ihme
erkehnedt, die ehliche Hand reichet zu iedermans Vergnügung. Daß
Ubrige wird in der Action selbst zu sehen sein, weillen der Blatz zu eng
ware, alles anhero zu bringen.
Actus Primus
Scena 1 ma.
Königlicher Saal, nebst einen Trohn.
Atalanta, Agenor, Isauro, Icilio und Stath.
Atalanta

Keiner widerspreche mir fehrner, also hab ich es
beschlosßen und also mus es geschehen. Noch heute soll
Articio ein König der Tegeanten und Gemahl der Atalanta
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genehnet werden. Der Eyfer und der Ruhstand deß
gemeinen Wesens verlangen es, und ich hab es schon
beschlosßen.
(Steiget von dem Thron.)
Icilio

Eß geschehe nach Eurer May. Begehren. Doch ein
khleiner Aufschub ---

Atalanta

würde einer grosßen Gefahr Unterworffen seyn.
Bishero ist das verrätherische

Abentheuer ohne Haubt

gewesen, anjetzo aber hat es solches in den Palamedes
gefunden.
Isauro

Wie? Ist nicht Palamedes in zarter Blüthem, ia noch
in denen Faschen seines Lebens beraubet worden?

Atalanta

Und dannoch erdichtet ein verlogner Ruff und
blinder Zorn sein würckliches Leben und die Anforderung
zum Reiche.

Isauro

Sollte dann eine so mächtige Königin ein eitler
Nahmen erschröcken können?

Atalanta

Dieser gibt den meineidigen Bürgern den Vorwand
zum waffnen; aber durch die Wahl eines Königs solt ihnen
alle Krafft benohmen werden, und Articio soll noch heute
darzu ernehnet seyn.

Icilio

(Ach mir! auf solche Arth verlihr ich die Brauth und
den Thron!)

Atalanta

Wie, Agenor, was bedeutet dieses Stillschweigen,
worzu dient dein Betrübnuß, da du villmehr dich über daß
Glück deines Sohns erfreuen solltest? Rede, sage, was
gränket deine Seel?

Agenor

Grosße Königin, ich befürchte in Euer May.
unendlicher wohlgewogenheit meines Sohns Gefahr. Dann
als ein Breutigam einer so wohl tapferen als schönen
Atalanta und als ein Besitzer eines so herrlichen Throns
wird er 1000 Buhler und 1000 Feinde zu besorgen haben.

Atalanta

Diese werden seyn, gestehe es, aber alle als
Untergebene und Kniebeugende vor Seiner May. Kheiner
unterstehe sich mir fehrner zu widersprechen; genug daß
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er meine Liebe besitzet, daß er als König keinen widrigen
Zufahl zu befürchten.
Agenor

(Ich mus schweigen, aber mit der Zeit werde ich
reden, wo dir ein Ewiges Stillschweigen wird ausserlegt
werden.)

Atalanta

Waß muret man? Agenor entfehrne dich oder
schweige! Der sich mir widersetzen will, soll den Zorn
einer ergrimbten Königin zu spätt bereuen; ich weis
schon, was in der Sache zu thun, und habe keinen
Lehrmeister mehr nötig. - Aber sihe da, was bringet
dieser?

Scena 2da.
HW alß ein Dragoner angelegt mit einen Carabiner auf der Achsl.
HW

Daß ist gutt, daß ich Euch einmahl antreffe, ich
habe alle Kamer, Stuben, Kackheisel, Sauställ, ia alle
Maislöcher schon ausgesucht und hab euch nirgends
finden können.

Atalanta

Und wer bistu, der du also vermesßen herein
tritest?

HW

Und wer bistu? Mus man dann einen
Liebs=Ambasedeur gleich dugezen? Könt ihr dann den Hw
nicht mehr, den Diener Euers Liebsten?

Atalanta

Ich hätte dich in Warheit nicht mehr gekennet; zu
was dienen dir dann die Stiffl auf den Wasßer?

HW

Da sihet man, was Leuth verstehen, die niemahls
bey Schlachten gewesen: iezt wann ich keine Stiffl
anhätte, giengen mir alle Kugl in den Fues, so aber
bleiben sie in denen Stiffln ligen. Zum anderten hat man
auch ein morblisches Aussehen, wann gleich kein Hertz in
Leib ist.

Atalanta

Ich mus dir nur Beyfahl geben. Allein sage mir, wo
ist dein Herr?
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HW

Er ist schon gantz nahe an den Gestatt, er wird bald
da seyn. Frau Königin ihr könet es nicht glauben, was wir
für Schererey mit denen Rossen gehabt: wann wir
geschrien zihi, sein sie hotto, haben wir gesagt wihi seind
sie zihi gegangen, der oben gestanden ist und den Zigl
gehabt, ist auf die Lezt herunter gefahlen und man hat
kein Bisl von ihm gesehen.

Atalanta

Du bist ein Narr; wozu sollte man Pferd auf den
hohen Meer haben?

HW

Zum anzihen! Wie solte dann sonst der grosße Kobl
gehen, mus man ia bey mir in Saltzburger Land imerzu 20
oder 30 Ros anspannen.

Agenor

Du verstehest das Werck nicht. Die Winde treiben
durch die Segl das Schiff, und nicht die Pferde ziehen
solchs, hast mich verstanden?

HW

Habt ihr geredet? Daß ihr Euer Maul in einen ieden
Pfifferling haben müst!

Atalanta

Schweige und gehe deinen Herren zu sagen, daß er
komme; Agenor, sein Erzeuger, wird ihm Nachricht
ertheillen, was für ein Verdienst ihm zum Königlichen
Thron erhebe, und was für eine Hand ihm zu dem
Brauthbeth führen werde. Gehe und sage es ihm.

Agenor

Ia, ia meine Königin, ich werde ihm kundmachen
seine Hoheit und dero Geschanknusen, aber ich werde
ihm auch ermahnen, daß er die Geschanknus, und
diejenige, von der es komet, recht solte erkehnen
lehrnen.

Atalanta

Also, Vermesßener, also trozig Eurer Königin?

Agenor

Der getreue Unterthan redet durch meine Lippen.

Atalanta

Aber nicht ein seinen Sohn liebender Erzeuger.
Gehe, gehe, Agenor, lege ab deine Halstärigkeit und
befrolocke daß Glück deines Sohns. In Kürtze wird er dein
König werden. (Will abgehen.)

Agenor
HW

(Aber nicht dein Breutigam.)
zihet die Königin zurück) Frau Königin, auf ein Wortt!
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Atalanta

Was verlangestu?

HW

Habt ihr mir schon ein Tringeld geben?

Atalanta

Du wirst es wisßen.

HW

So viel ich weis, und mir mein Beutl sagt, ist nichts
darinnen.

Atalanta

Nehme dann dieses und kome mit deinen Herrn.
(Ab.)

HW

Von Herzen gern. Iezt kan ich mich schon bey der
Marquetanterin lustig machen. Herr Agenor, wann ihr
Euern Sohn sehen wollt, kombt nur mit mir.

Agenor

Gehe nur und sage, daß er ehe zu mir komme,
bevor er die Königin begrüsßet. (Ab.)

HW

Lebt wohl ihr Herren. (Drähet sich mit den
Carabiner umb). Auf bald Wiedersehen, indeßen will ich
Euer Gesundheit trinken. (Ab.)

Icilio

Gehe, daß du nebst deinen Herrn den Hals
zerbrichst. – Solte ich erdulten, daß ein anderer jenen
Thron und Gottheit besitze, welcher mir doch von dem
Himmel selbst bestimmet war? Freund Isauro, höre mich
und verpfände mir die Treu.

Isauro

Diese schwöre ich dir durch die Liebe deiner
Schwester Cleandra.

Icilio

Diese ist die deine. Nun aber vernehme mich: Es ist
dir nicht unbekant, daß der Nahm des Palamedes der
Atalanta nicht geringe Furcht einjaget, weillen selber unter
den Pöfel beliebt; ich hab ein an den Articio gesteltes
Schreiben erdichtet, alwo der Untergang der Atalanta
beschlosßen; dieses ist mit dem Nahmen des Palamedes
unterzeichnet und mit dem Königlichen Insigl verwahret.
Sobald es die Königin überkommen wird, soll diese
Verrätherey die Liebesneigung gegen Articio erlöschen.
Auff solche Arth wird der Unwürdige zu Grund gehen und
ich nebst den Thron meine geliebte Atalanta besitzen.

Isauro

Es wolle dir die Liebe beystehen, allein ich besorge
keinen erwünschten Ausgang, dann ein Verbrecher, so
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dem Richter angenehm, ist schon vor unschuldig zu
achten.
Icilio

Lasße mir die Sorg, in einen gekrönten Gemüth
wird die Staatsnutzbahrkeit der wüttenden Liebe allzeit
vorgezogen. (Ab.)

Isauro

Nun erfreue dich, meine Hoffnung, Cleandra, die
Göttin dieses Erdenkreiß, wird die meine sein. Aber eben
komet sie anhero, daß Geschicke erzeiget sich mir
günstig.

Scena 3 tia.
Cleandra.
Cleandra

(Hier ist mein verdrüßlicher Liebhaber, ich will
seiner spotten, doch mit einer Statslist, damit ers nicht
begreiffe, vielleicht kan es mir einen Nutzen verschaffen.)
Mein Herr und Gebiether!

Isauro

Waß ist dies für eine neue Ehrerbietigkeit, o
Schöne?

Cleandra

Ienen Haubt, auff welchen die Königliche Crone die
schimrende Merckmahle der Majestet gar bald ausbreiten
wird, erkühnen sich meine Augen und Herze die erste
Kenzeichen der Untergebenen Ehrerbietigkeit zu huldigen.

Isauro

(Sie machet mich gantz verwirth.) In mir
erblickestu annoch denjenigen Isauro -----

Cleandra

der mein König, auff deme der Thron wartet und
der zu dem Königlichen Brauthbeth beruffen wird.

Isauro
Cleandra

Verzeihe mir, o Schöne, ich bin nicht derjenige.
(Dieses vermeine ich auch.) Bistu nicht derjenige?
Wie, Isauro, wilstu mir dein Glück verborgen halten? Ich
verstehe dich, du bedaurest, daß ich deine glücklichen
Zufälle mit Schmertzen ansehen müsße, allein waß will ich
thun? ich weiche dem Geschick und verzeihe deiner
treulosen Liebe.
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Isauro

(Erfreue dich, mein Hertz, ein eyfersichtige
Schönheit ist nicht ohne Liebe.)

Cleandra

Ia, ia, ich verzeihe dir; eines allein hätte ich mir
außzubitten, (ist es möglich, daß ich mich des Lachens
enthalte?) das du di Cleandra, wo nicht eines verliebten,
wenigstens eines mitleidigen Anblickes würdigen wollest.
Aber ach! du bist nicht mehr der Isauro, nein, nein du bist
nicht mehr derjenige, der du vormahl warest.

Isauro

Wie, ich solte mich verändert haben? und in waß?
sage, rede, meine Göttin!

Cleandra

Die Atalanta ----

Isauro

Ich verlange sie nicht.

Cleandra

Und bist ihr Breutigam?

Isauro

Ich solt der Breutigam der Atalanta seyn? Wie hätte
ich dann dein so holdseeliges Gesicht mit einer Untreu
beleidigen können?

Cleandra

So hab ich geirret, da ich dieses von dir, mein
Leben, geglaubet. (Er mercket es noch nicht!)

Isauro

Articio ists, welcher jene Cron erlanget, nach
welcher so vielle gestrebet.

Cleandra

Undanckbahre Atalanta! Und solte mich nun die
Verweigerung der Atalanta mit dir vereinigen?

Isauro

Derjenige hat keine Verweigerung erlitten, welcher
kein Ansuchung gethan hat.

Cleandra

Wohlan dann, mein Schatz, ich bin die deinige.

Isauro

O mich Glückseelichen!

Cleandra

Doch mustu meinen Begehren ein Genügen leisten.

Isauro

Begehre, wann auch mein Leben!

Cleandra

Gehe dann, entzweye jenes Land, durch welches
der Articio herschet. Gehe, deine Hoffnung hanget ob der
Seinigen. Die Liebe ist mit Witz und List versehen; ich
habe genug geredt, gehe und vollzihe meinen Willen.

Isauro

Ich bin bereith; und die Belohnung ----

Cleandra

werd ich selbst seyn.
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Isauro

Ich eille und flihe. Cleandra, lebe wohl, es ist dein
Begehren gleichsam schon geschehen. (Ab.)

Cleandra

sihet ihm nach und lachet.) Der betrogene Isauro
gedencket seiner Liebe zu dienen und dienet der
meinigen. Er findet zwar in mir die Schwester seines
Freundes, des Icilio, aber [nicht]auch die Liebste des
Articio. Wer recht liebet, weis sich recht zu verstellen, und
wer sich recht verstellet, der bannet den Weeg zu seiner
Vergnügung. (Ab.)

Scena 4ta
HW und ein Spitzbub, welcher ein gemachtes Pferd heraus bringet,
welches sehr gros sein mus, und darinnen einer verborgen.
HW

sagt, daß ihme seine Soldatenkleider beschwerlich. Hier bey Hoff

haben sie keine Gurasche, aber wohl einen Narren vonnöthen. Sein Herr
seye nunmehro ankommen und er glaube, daß er mit der Königin umb
die Festungsübergab accordire. Er müsße doch sehen, wie vill sein Herr
zu der Königin Ducaten geleget, ein Tuzet wäre es vor gewesen. (Sezet
sich und zehlet das Geld.) Eß komet der Spizbub und sihet ihm zu und
macht seine ordinari lazzo mit ab= und zu lauffen, wo sich Hw höchst
verwundert, wer sein Beutl greiffe. HW stecket den Beutl mit Geld ein und
saget, es seye nicht rathsam sich bey solchen Zucken auffzuhalten, es
möchte sonst der Beutl gar in Verzuckung kommen. Der Spitzbub komet
und machet HW etliche Complementen, und ie öffter sich HW bedancket,
ie mehr neiget sich solcher, bis sie endlich gar auf die Erd sich neigen. HW
fraget was er wolle. Der Spitzbub neiget sich gantz demütig. HW sagt, es
müsße gewis ein Betler seyn, welcher ihm für einen grosßen Herrn
ansehe; umb seine Meinung zu vergrösßern wolle er ihm einen Ducaten
geben. Greifft in Beutl und gibt ihm einen Ducaten. Der Spitzbub nimbt
solchen nicht an, sagendt: grosmächtigster und unüberwindlichster Held,
die Fama hat mir dero grosmütige Persohn längstens kundt gethan, bin
derowegen anhero kommen, derselben eine solche antiquitet zu zeigen,
dergleichen die Welt wenig hat. Gehet ab und bringt das Pferdt, wo ihr
zwey einen nach der Länge tragen, also daß er herab kann und hinauf.
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HW, gantz serious, sagt, iezt weis ich erst recht wo ich bin… . Spitzbub
saget, daß dieses jenes trojanische Pferdt, alwo so viel Soldaten darin
verborgen gewesßen, er solle nur betrachten, wie künstlich es gemacht,
es könne knien mit hint= und fordern Füsßen, den Kopf bewegen und
dergleichen. HW betrachtet es, und da er seine Verwunderung hat, sagt
er, ob nicht ein solches Pferd kunte nachgemacht werden. Spitzbub fragt
warumb. HW sagt, daß es ein guttes Ding für Spitzbuben wäre, indem die
Leuth zusehen, kunten einige, die darinnen, den Leuthen die Beutl
abschneiden… Indesßen wird HW der Beutl gestohlen, der Spitzbub
verlihret sich nebst denen, die daß Pferd gemacht, und HW discurirt nach
Belieben ohne auf daß Pferd sehen. Endlich sihet er sich umb und
gedenket an seinen Beutl, welchen er nicht findet, hat seine lamentation
und nach etlichen Reden bringt er die dorth gelasßenen Sachen weeg und
ab.
Scena 5 ta.
Articio und Agenor, ein ieder von einer Seite komendt, Soldaten.
Agenor

Kan ich dich abermahl sehen, geliebter Sohn und
Seele meiner Seelen.

Articio

Ja, mein Erzeuger, du sihest mich als ein
beglückten und glorreichen Obsieger; ich kome zu unserer
Königin zurück mit grösßerer Pracht (und inbrinstigerer
Liebe).

Agenor

Mein Sohn, deine Siege sind daß verhängte
Grundfest deines Untergangs, unter den Schatten der
königlichen Wohlgewogenheit werden dir gefährliche
Nachstellungen zubereithet. Setze sodann dein gantzes
Vertrauen zu mir in der bevorstehenden Gefahr, dabey
aber verachte die Liebe und las dich die Königliche Pracht
nicht verblenden.

Articio

Einen Erzeuger, und einen solchen Erzeuger,
welcher also mildherzig mir rathet, verpfende ich meinen
unterthänigsten Gehorsam.
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Agenor

Die Atalanta --- schwöre mir bevor eine tödtliche
Geschanknus zu verschmähen, dann auch daß in einer
goldenen Trinckschalle angebothene Gifft pfleget zu
tödten.

Articio

Ich schwöre. Aber die Atalanta? --- (Mein Herze
schwebet in eusersten Ängsten.)

Agenor

Die Atalanta will dich --- ich getraue es mir ohne
Entsetzung nicht zu sagen.

Articio

Rede doch, geliebter Vatter, was verlanget sie?

Agenor

Sie will dich auf den Königlichen Thron und in ihr
Brauthbeth beruffen; ein tyranischer Befehl bezwinget
mich, dir diese unglückseliche Nachricht zu überbringen.

Articio

(Zu dem Brauthbeth und Thron?) Ich gehe --- (Will
eillends abgehen)

Agenor

Wohin, Sohn Articio? wohin?

Articio

Ich flihe vielmehr als ich lauffe zu den Füsßen der
Atalanta.

Agenor

Ich verstehe dich, dein grosmüthiges Hertz ist gantz
ungedultig eine herliche That zu vollführen. Gehe, und
durch die beherzte Verweigerung vermehre den Glantz
deiner glori.

Articio

Den Glantz meiner glori umb so theuren Werth?

Agenor

Und waß dann?

Articio

Eine regirende Schönheit kan von einen
vernünfftigen Buhler nicht so leichtmütig verschmähet
werden. (Will abgehen.)

Agenor

(Mich Unglückseelichen!) Höre, o Sohn!

Articio

Die Danckbarkeit und die Liebe wollen, daß ich zu
ihr eille.

Agenor

Aber eine blinde Liebe mus der glori nicht
vorgezogen werden.

Articio

Für mich übriget kein grösßere glori als die
Vermählung einer Königin.

Agenor

Aber setze hinbey: einer straffmäsigen,
tyranischen, und verhasßten Königin, welche in den Bluth
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unserer Könige ihren Purpur gefärbet und zum Thron kein
anderes recht hat, als das Beyspill ihrer ruchtlosen Eltern
und die eigne Verbrechen.
Articio

Atalanta ist keines Verbrechens als ihrer Geburth zu
beschuldigen; hat ihr Erzeuger den Cosroes ermordet, so
kan die Tochter nicht die Schuld für ihm zu tragen.

Agenor

DieTochter eines Wütrichs ist iederzeit für
schuldmäsig zu achten; fürchte eine Handt, welche dich
zum Untergang verleithen kunte.

Articio

Die Hand einer so müldreichen Königin pfleget das
Geliebte nicht zu unterdrücken.

Scena 6 ta.
Hw eillends auß.
HW

Herr, daß Euch der Teuffl holl, wo stekt ihr
iederzeit? Die Königin last Euch sagen, ihr solt just auf
diesen Örthel ihrer erwarten, sie wird gleich hieher
komen.

Articio

Die Königin läst mir dieses sagen? O waß grosße
Gunstbezeigung! Waß sagstu nun darzu, geliebter
Erzeuger?

Agenor

Daß auch unter den schönsten Blumenfeld gifftige
Schlangen verborgen.

HW

Er hat recht, in den trojanischen Pferdt sind
Schelmen verborgen gewest.

Articio

Schweige, du bist ein Narr, wer redet von den
Pferden?

HW

Ey, ich wolt nur wünsch, daß es hier wäre und ihr
viel Beutl mit Ducaten hättet, was gilts ----

Articio

Und waß würde dann seyn?

HW

Ihr köntet ihrer loß werden ohne einziger
Bemühung.

Articio

Schelm! Du woltest gewislich auch einen davon
haben?
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HW

Wann ich nur meinen hätte, waß fragte ich umb die
Eurge.

Articio

Und wo hastu dann den deinigen?

HW

Ich hab ihm in Hosßen ----

Articio

Wann du ihm dann hast, waß redestu dann?

HW

Ihr lasßt mich nicht ausreden: in Hosßen hab ich
ihm gehabt, aber daß trojanische Pferd – daß ist ein
Pferdt, über alle Pferdt.

Articio

Waß hat dann der Narr mit diesen Pferdt? Erzehle
mir, waß hastu von den trojanischen Pferd für ein
Geblauder?

HW erzellet daß paßirte nach Belieben und bittet, er wolle ihm einen
andern Beutl schencken. Articio sagt, die Königin habe all sein Geld, er
solle nur von ihr begehren. HW ist es zufriden. Extempore pro libitu.
Agenor

Sohn, es komet deine ärgste Feindin, folge sodann
meinem Rath, sofehrn du nicht wilst dein Verderben
sehen.

Articio

Ich werde thun, worzu mich die Schuldigkeit
verpflichtet.

HW

Und ich werde mit der größten manier einen
anderen Beutl Ducaten begehren.

Scena 7.
Atalanta, Isauro, Icilio, Wacht.
Articio

kniet) Durchleuchtigste Königin, allergnädigste
Frau, Articio, Eurer May. getreuer Vasal, würffet sich vor
dero Füsße und wünschet Glück und Heil.

Atalanta

Stehe auf und rede. (Hönisch.)

HW

(Wie geschnäpig ist sie doch!)

Articio

Der Hochmuth derer meineidigen Lacedemonier ist
gedämpfet, und jenes Geschicke, welches Euer May.
herrlich zu machen verlanget, hat meinen Arm gestercket,
daß ich überwunden, und die viele ----
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Atalanta

Schweige nur, mir ist es schon bewust. Du hast
überwunden, ia, ia, du hast alle Feinde mir zu Füsßen
gelegt. (Alles hönisch.) Der Ruff deiner Siege ist dir
vorgekomen und die deiner Heldenthaten würdige
Belohnung ist für dich schon erküsßen worden.

HW

(Ich weis nicht, wie mir die Königin für kombt, sie
schaut aus wie ein abgestochner Gaißpock und schmeiglet
wie ein Katz mit den Schweiff.)

Articio

Ich habe von den vätterlichen Mund diese grosße
Gnad schon vernohmen, und sodann wird mir auch
erlaubet sein, mich desto freuer zu zeigen. Erlaube mir
dann, schöne Königin, durch einen unterthänigen Kus --(Will ihr die Handt küsßen.)

Atalanta

So angenehme Bedienung verspare nur zu einer
anderen Zeit, anjetzo hab ich dich in wichtiger Sache umb
Rath zu fragen.

HW

(Hui, daß an mich auch das Rathfragen kombt!)

Articio

Dieser wird gantz getreu und aufrichtig seyn.

Atalanta

(Verlogner Bößwicht!)

Icilio

(Sie scheinet gantz verwirth und entrüstet.)

Isauro

(Der Pfeil meines Wunsches hat daß Ziehl
erreichet.)

Agenor

(Ihre Augen sind mehr von Zorn als Liebe
angeflammet.)

Atalanta

Wie wurdestu mit einen solchen verfahren, der,
nachdem er sehr grosße Gnaden und Wohlthaten
genosßen, mich meineidiger Weiße beuntreuen wollen?

Articio

Wer dir, o schöne, in der Treue hat ermanglen
könen, hat von mir nichts, alß Haß und Todt zu gewarten.

HW

Ich selbsten wolt ihm ein gantzen Metzen
Arbeshilschen ins Gesicht schei=schiesßen, damit er
seiner Kalbsaugen besßer aufmachte und dieGuttathen
erkente.

Atalanta

Du schweige! (zu HW) Dir aber fahle ich bey. Doch
seine Straffe verlang ich zu wisßen.
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Articio

Den Todt, und zwar einen grausamen Todt
erfordert eine solche Untreu, und wer ihm minder
aufferlegen würde, wäre dopelter Straffe würdig.

Atalanta

Ich lobe deinen Rath, und zum Zeichen meiner
Bewilligung überreiche mir alsobaldt dein Schwerdt.

Articio

Mein Schwerdt?

Atalanta

Ia, Treuloser!

HW

(Das gehet auf einen anderen Fas; daß ich kein
Narr wäre und einen Beutl Ducaten begehrte.)

Articio

(Himmel, was will dieses seyn?)

Agenor

Was für ein Verbrechen? ----

Atalanta

Genuch daß er gehorchen soll. Zu einer anderen
Zeit mag er sich entschuldigen, anjetzo werde sein
Verbrechen bestraffet.

HW

(Hat der Alte auch eines auf die Nasen bekommen!)

Articio

Hier hastu mein Schwerdt, und zur Belohnung
meine treu geleisteten Dienste gib mir nach meinem
selbst eigenen Ausspruch den grausambsten Todt, weillen
dein Argwon auff mich gerichtet ist.

Atalanta

Kein Worrt, meine Burg soll dein Gefängnuß sein, -ihr, meine Getreue, verwahret ihm wohl. Dich aber,
Verräther, überlasße ich der Unruhe deines Gewissens.
(Will abgehen.)

Articio
Atalanta

Sage mir wenigstens, was ich verbrochen ---Meineidiger, befrage dich nur selbsten, dein Hertz
wird dir schon sagen, daß du ein Verräther. (Ab.)

HW

Foemina grande malum, ein Weibsbild ist wie ein
Cameleon, der alle Augenblick seine Färben verändert.
Kurtz vorher hat sie gesprungen und getanzt vor Freuden
und hat mich so schön getäschlet, daß ich fast in
Verzuckung

gekommen, iezt brumbt sie trotz dem

ältesten Beren.
Articio

Bin ich nicht ein grosßes Beyspill der Müßelichkeit
und der Betrübnus? Saget, ihr Fürsten, bin ich nicht der
Unglückselichste dieser Erden?
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Isauro

Wer der Atalanta hat in der Treu ermanglen
können, hat von mir nichts alß Hass und Todt zu
gewarten. (Ab.)

HW

Das ist ein Bernheuter, warumb gebt ihr ihm nicht
ein bar Orfeigen? ich wolt Euchs gleich wieder geben.

Articio

Schweige, HW, ein Unbeglückter wird allezeit
verspottet; ich verhoffe, daß sich Icilio mir in so grimigen
Zufällen gerechter erzeigen werde.

Icilio

Wer dir minder aufferlegen wurde, wäre doppelter
Straffe würdig. (Ab.)

Articio

Gehet nur, ihr Ungetreue, und lasßet mich in
meiner Wehmuth seuffzen, das Glück hat mich euch
gegeben, und dieses entzihet mich Euch wieder; aber
mein Erzeuger mus es mir nicht benehmen.

Agenor

Articio, gehe, eille in dein Gefängnuß.

Articio

Die Atalanta, o ihr Götter -----

Agenor

hat dir schon den Thron und das Brauthbeth
bereithet, die Handt einer so müldreichen Königin kan daß
Geliebte nicht unterdrücken. (Gehet zurück und bleibet
von hinten stehen.)

Articio

Grausame Sterne, was beginnet ihr, wollen mich
dann eure Blicke in daß euserste Verderben stürzen? Ah
mich Unglickselichen und von aller Welt verlasßenen
Articio! Atalanta! Vatter! und ihr sonsten mir getreue
Fürsten, wo seyd ihr? ihr fliehet mich und wolt, daß ich
vergehe in meinen Leidwesen. Aber dem Geschicke und
seiner Raserey zu Trutz werd ich beständig und treu
verbleiben. Ihr dapfere Helden, führet mich an jenen
Orth, welcher mir zum Todt bestimet ist. HW lebe wohl,
du allein bist noch verblieben, hier hastu zur Belohnung
diesen letzen Beutl Gold, besuche mich in meinen
Gefängnuß, villeicht werd ich deiner nötig haben.

HW

weinet.) Auwe, auwe, einen so wackeren Feldherrn
in das Gefängnuß zu führen, das ist einmahl nicht recht. –
Herr, habt ihr nicht noch einen Beutl Ducaten. (Articio
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sagt nein, HW weinet abermahl, saget endlich: ich nehme
ihm an, wann er gleich mit Silber angefült ist. …
extemporirn pro libitu und Articio ab.)
Agenor

Er gehet gantz bestürzt von hinnen, aber von mir
soll er nicht verlassen sein, obwollen ich ihme meine Hilffe
abgeschlagen. HW, kome herbey.

HW

welcher in Gedancken gestanden mit sich speculirend

erschrickt, daß er fast umbfalt; endlich erhollet er sich und saget, wa=
wa waß ists? Agenor sagt, warumb er so erschröke. HW: er habe
geglaubt, es kome der Teuffl, ihm zu hollen, dann er hätte sich eben so in
Gedancken verschworen, wann er die Königin nicht heimlichen umbringe.
Agenor lobet seine Gedancken und saget ihme, er solle sich wie er den
Hero antreffe, diesen soll er andeuten, daß er sich unversaumbt zu ihm
verfüge; alßdann, wann Er, HW, köne zuwegen bringen, die Königin
heimlich zu ermorden, soll er über ein gantzes Landgutt Beherrscher
seyn. HW hat seine Freud darüber und verspricht es. Agenor ab. HW
machet die Regnung seiner Gelder und seines Einnahms auf eine selbst
eigene Beliebung, nachdem berathschlaget er sich, wie ers anstellen
wolle, die Königin zu ermorden. Indessen kommet
Scena 8.
Hero von hinten.
Hero

Glaubet die grausame Atalanta, daß es ihr so leicht
angehen werde, denjenigen zu ermorden, desßen
Tapferkeit dieses Reich so offtermahl vor den Anfahl der
Feinde beschützet hat? O sie betrüget sich, so sie mit
dergleichen Gedancken schwanger gehet. Aber sihe da,
HW, was magstu allhier?

HW

Eben hab ich meine Regnung gemacht, wie viel ich
des Jahrs Einkohmens haben werde.

Hero

Es wird ein schlechtes Aussehen haben, so viel ich
galube.

HW

Was frag ich nach dem Aussehen, wenn nur das
Einsehen desto besßer. Wist ihr was, Herr Hero, der
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Agenor hat gesagt, daß ihr geschwind zu ihm kommen
solt, er hat gar was Nothwendiges.
Hero

Der Agenor? Weistu nicht, was er verlanget.

HW

Zu Euch geredt, er möchte die Königin gern
stechen.

Hero

Was sagstu?

HW

Ia, ia, entweder erstechen, oder ins Loch stecken.

Hero

Ich verstehe dich, er ist entrüstet wegen seines
Sohns, kome, ich will ihm getreulich beystehen. (Ab.)

HW

Und ich wolte nur wünschen, daß meine Brüder von
der Sauschneiderzunfft da wären, ich wolt ihrs hitzige
Leberl schon stutzen lasßen. (Ab.)

Scena 9.
Rundes Vorgemach, alwo man in unterschiedene Zimer gehen kan.
Articio mit einen Brieff in der Handt, und gleich die Cleandra von fehrn.
Articio

Ia, ia, den Has der Atalanta mus man entweder
besänfftigen oder sterben. In euch, getreue Liebeszeillen,
hab ich meine Seele eingeschlosßen.

Cleandra

(Anjetzo ist es Zeit, ihme meine Liebe anzutragen.
Dann weillen er hat können die Atalanta beuntreuen, wird
er sie nicht lieben, wird also ein leichtes seyn, ein freues
Hertz zu besiegen.)

Articio

(Ich ein Meineidiger? ich ein Treuloser? Dir, o Liebe,
ist es bewust!)

Cleandra

(In seinen Augen brennen die Flammen meiner
Liebe.)

Articio

ersihet die Cleandra.) (Hier ist Cleandra, villeicht
kan sie mir zu meinen Vorhaben dienstlich seyn.)

Cleandra

(Stillschweigend mus ich leiden, und nicht
stillschweigend darff ich hoffen.)

Articio

Schöne Cleandra!

Cleandra

Tapferer Articio! (Das ich doch geliebter sagen
dörffte!)

255

Articio

Du ersihest einen Unglückseelichen, du erblickest
einen Betrübten in mir, aber villeicht wurde ich mich
weniger unglückseelich und betrübt nehnen dörffen,
sofehrne dich dein Hertz gegen mir mitleidig erzeigen
kunte.

Cleandra

(Der Himmel scheint mir günstig zu sein.) Articio,
meine Zuneigungen seindt dir, wie ich vernehme, noch
unbekant. Für deine so herbe Zufähle hab ich alle
Empflindlichkeit, ia villmehr, als ich es aussprechen kan.

Articio

Deine schöne Bemitleidung machet mich beherzt,
aber die Furcht diese zu misbrauchen ----

Cleandra

Diese beleidiget mich. Rede, waß befürchtestu?

Articio

Ach Cleandra!

Cleandra

(O Seuffzer!)

Articio

Ich bin voll der Ängsten und voll der Liebe.

Cleandra

(Er liebet eine Schönheit; daß doch ich es wäre!)
Fahre fort.)

Articio

Ich liebe ----

Cleandra

und wem?

Articio

Auf diesen Blath wird dir die Lieb mein Abgott
offenbahren, (gibt ihr den Brieff) dann sie erkühnet sich
nicht so viel durch meine Lippen zu bewercken.

Cleandra

Meine Blicke sind gantz begirig den Nahmen der
geliebten Schönheit zu finden, (sie betrachtet den Brieff
allenthalben) könen aber solchen nicht sehen. Sage mir,
für welche bistu mit Liebesflam entzündet.

Articio

Ach! für die Atalanta sterbe ich!

Cleandra

Für die Atalanta? (Sie liset arglistiger weis den
Brieff.)

Articio

Und sofehrn du eine solche Bemitleidung in deinen
Herzen füllest, als du gesagt, so überreiche ihr in diesen
Blath das Zeugnus meiner Unschuld.

Cleandra

(Ach meiner betrogenen Hoffnung!) Ich solte
dieses Blath der Atalanta überreichen, solt ihr auch
sagen, daß du sie noch liebest?
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Articio

So viel verlanget von dir einer bis in den Todt
betrübter Articio.

Cleandra

Aber -------

Articio

Deine Bemitleidung wird sich nicht weigern,
weillen -----

Cleandra

Schweige, es komet die Königin, entschuldige dich
selbst, seye nur beherzt, man handlet umb ein Königliches
Ehbeth und umb den Thron; offenbahre ihr deine Liebe,
aber melde nichts von den Brieff.

Articio

Ich werde dir folgen.

Scena 10
Atalanta und Soldaten.
Atalanta

Cleandra, begib dich von hinnen, der Schuldige
allein hat sich bey seinen Richter zu verandwortten.

Cleandra

Ich bin bereith den Befehl zu vollzihen. (In diesen
Blath ist all meine Hoffnung begriffen.) (Ab.)

Atalanta

Kome herbey und lese diesen Brieff; (gibt ihm einen
Brieff) sage alsdann, ob dein Unglück und meine Rache
billich sey oder nicht.

Articio

Ich gehorche. (Liset:) „Den Feldherrn Articio: (Was wird dieses seyn? Eine unbekante Handt hat diese
Buchstaben gesezet.)

Atalanta

Aber der Nahm deß Palamedes wird dir nicht
unbekant seyn.

Articio

Des Palamedes? Kunte ich villeicht ----

Atalanta

Lese anjetzo, du wirst schon noch Zeit haben, dich
zu entschuldigen.

Articio

(Ich bin gantz verwirth.) (Liset:) „Feldherr, wie
werden das Königreich unter uns zertheillen, du werdest
über Lacedemonien und ich über die Tegeanten herschen,
du bist meiner Treue versichert und ich der deinigen.“

Atalanta

Fahre forth.

257

Articio

„Nun übriget nichts anders, als daß die Atalanta
durch dich in meine Gewalt gerathe. So viel hastu mir
geschworen und so viel begehret von dir Palamedes, der
rächtmäsige Cronerb.“

Atalanta

Du erblichest, schweigest, und bist gantz verwirth?

Articio

O Betruch! O Lasterthat!

Atalanta

Andwortte geschwindt, rede und mache, das ich
auß deiner Erbleichung, wo nicht deine Unschuld,
wenigstens dein Betrübnus erkehne.

Articio

Diese Seele, o Königin, weis sich nicht schuldig
einer solchen That, darumben kan sie auch keine bereuen.
Hat sie aber einen Fähler begangen, so ist solcher durch
ihre Liebe geschehen.

Atalanta

Wolte der Himmel, das die Liebe allein dein
Verbrechen wäre, ich wolte solches mehr als deine
Unschuld lieben. Du weist, o Treuloser, daß auch ich dich
geliebet und zum Trotz so viller Fürsten und Monarchen
dich auf den Königlichen Thron erheben und zu meinen
Brauthbeth erkhlären wollen; und da mir nichts mehr
übrig dir zu schencken, hastu dich zu meinen Untergang
mit meinen Feinden verbunden. Rede nun, ob meine
Rache billich sey.

Articio

Grausamer Vorwurff, der mich entseelet!

Atalanta

Warum entschuldigestu dich nicht? Rede,
andwortte, sofehrn du gerecht.

Articio

Ich rede dann, weillen du es mir befihlest.
Betrachte dann auch du, meine Königin, dieses Blath und
überlege es bey dir selbst, ob es nicht Nachstellung
meiner Feinde, welche mir den Thron und deine Liebe
mißgönnen. Wie solte ich eine solche Verrätherey wider
dich angesponen haben, da dir bekannt, wie offt ich deine
meineidige Untergebene gedämpfet, deine Feinde zu
deinen Füsßen gelegt? Und eben anjetzo, da ich
siegbrangendt zurückgekehret umb die größte
Hochschätzung und Liebe zu gewinnen, solte ich eine so
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verfluchte Untreu an Dir begangen haben? O Laster, o
Torheit, welche nicht zu begreiffen!
Atalanta

(Angenehme Entschuldigung!)

Articio

Solte mir dan mehr mit den Palamedes, welcher
mir doch unbekant, das zertheilte und durch
Schandthaten erworbene, als mit dir das gantze durch die
glori und Tapferkeit verdiente Königreich gefahlen
können? Ach, meine Königin, mich beschuldigen nur
diejenigen, welchen nicht bewusst, wie hefftig und getreu
ich dich, mein schöner Abgott, liebe.

Atalanta

(Ich kann mich nicht länger enthalten.)

Articio

Ich liebe dich, meine Göttin, und in den getreusten
Buhler ersihestu auch den getreuesten Untergebenen;
wann ich durch diesen süsßen Fähler aber eine Straffe
verdiene ----

Atalanta

Articio, es ist genuch, der verdächtige Schatten ist
schon verschwunden und der Zorn gäntzlich erloschen.
Wo die Liebe mächtig ist, kann der Haß nicht lang dauern,
oder er ist ohne Kräfften. Ein Verbrecher, welcher
gefahlen kan, ist allzeit unschuldig.

Articio

Ein so grosße Gütte ----

Atalanta

Du werdest noch grösßere Kenzeichen meiner
Verzeihung und Liebe erfahren. - Man stelle ihm sein
siegreiches Schwerd zurück! Du aber mache dich gefast
zur Vermählung, noch heute solstu mein Gemahl sein.

Articio

O erwünschte Gnade, o Zufriedenheit!

Atalanta

Verweille nicht länger, dann durch einen
iedwederen Augenblick enzihestu mir meine Vergnügung.

Articio

Ich gehe voll der Freude, bey dir, schönste Königin,
verbleibet mein Hertz. (Ab.)

Atalanta

Und meines gehet mit dir. Nun kan ich glauben,
daß deine so schöne Seele nicht fehig gewesßen, eine so
verächtliche Verrätherey anzustifften.

Scena 11
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HW von hinten mit einen Schlachtschwerd und mit einen hilzernen
instrument etwa 2 Ellen lang, welches also gemacht wird: alß nemlich ein
Breth von 1½ oder 2 Schuch, in diesen werden obenauf 2 Löcher
ausgeschnitten, das in ein iedes eine Handt beym Glied kan hineingelegt
werden, in der Höhe wird ein schmählers darüber gethan, welches gleich
den untern etwas ausgeschnitten, doch damit die Handt, so solches
zugemacht, nicht heraus kan gezogen werden. Auf einen Orth werden
beede Brether zusamgehefft gleich einer Schere, damit es auf und zu kan
gemacht werden.
HW

Da hab ich schon etwas erdenkt, wie ich die Königin
umbringen will. Jezt mus sie mir beede Händt herein thun,
hernach sperr ich zu, daß sie sich nicht wehren kan, alsdann vill
ich ihr den Kopf herunterhacken, daß er da liegen soll; sie kan
darnach gleichwohl fortlauffen und mich gefangen nehmen
lasßen. - Aber Potz 1000, da ists eben, und zwar gantz allein.
Ich will hinzu gehen und mein so vortreffliches instrument da
stehen lasßen. (Gehet hivor und machet ihr lauter
Complementen.)

Atalanta

Sihe da HW, bistu auch hier? HW sagt: ia. Heimlich:
Potz1000, sie ist gantz freundlich, ietzt ist sie schon hin.
Atalanta fraget, was er wolle. HW sagt, er wisße, daß sie eine
Liebhaberin von Curiosen und neuen Sachen; er habe etwas
durch seinen eigenen Witz verfertiget, welches ihr gewis
gefahlen soll. Königin begehrt es und HW bringet es hervor und
saget, daß, wann man hier die Händ hinein thätte, so gebe es
einen so lieblichen Thon als wie eine Canariorgl. NB.: persvadiert
die Königin auf allerley Arth die Händ hineinzuthun, die Königin
mercket seinen Betruch, betrachtet daß instrument und saget,
er solte ihrs bevor zeigen, alsdann hätte sie eine Freud, solches
auch zu thun. HW nach etwelcher Foperey zeiget es, die Königin
schlaget den oberen Theil zu, nun solle er bekehnen, was er
damit anfangen wollen. HW will nichts gestehen und bittet nur,
ihme los zu lasßen. Die Königin aber ruffet der Wacht und
befihlet, daß man ihm 1000 Brügl auf die Fussollen geben solle,
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und sofehrne er nicht gestehen will, sollen sie von neuen
anfangen. HW bittet, die Königin aber gibt ihm kein Gehör.
Endlich nach längerer Foperey HW mit Wacht ab.
Atalanta

Eß solte mir lieb seyn, den Urheber dieser
Verrätherey zu wisßen. Doch wundert mich, daß eine
vernünfftige Seele nicht die Einfalt dieses Thorn
betrachtet. Eben komet Cleandra, ich will von dieser
Torheit schweigen, damit ich den Grund heimlich erfahren
möge.

Scena 12.
Cleandra den Brieff des Articio bey sich habendt.
Cleandra

(Ich habe daß Blath gelesen und alles verstanden.)

Atalanta

Dir, Cleandra, welche du mir bißhero so angenehm
und getreu gewessen bist, will ich anjetzo nur vollkomene
Glückselichkeit entdecken.

Cleandra

Und in waß soll diese bestehen?

Atalanta

Das Articio unschuldig, und daß noch heute er mit
mir das Brauthbethe besteigen soll.

Cleandra

(Ach mir! Der Betruch mus mir helffen.)

Atalanta

Warumb verwihrestu dich, meine Freundin, warumb
erbleichest?

Cleandra

Verzeihe mir, meine Königin, --- in meiner Brust --eine unbekante Betrübnus --- ich mus mich entfehrnen.
(Sie stellet sich, als wolte sie abgehen und lasßet den
Brief des Articio fahlen.)

Atalanta

Eß erholle sich deine Seel --- ihr ist ein Blath
entfallen. Es wird zweifflsohne ein Buhlbriefflein sein.
Dann gleichwie eine junge Schönheit nicht ohne Liebe ist,
also ermanglet auch kein Buhler.

Cleandra

kommet zurück und suchet voll der Ängsten den
Brieff.) Ach was hab ich gethan! was großes Unglück!

Atalanta

Cleandra!
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Cleandra

Ach, meine Königin, durch alles, was dir zum
angenehmbsten ist, bitte ich, du wollest mir diesen Brieff
zurückstellen und nicht erbrechen.

Atalanta

Ich solte ihm nicht erbrechen? Dein Gebott eiffert
meine Begierde desto mehr an.

Cleandra

Eß wird dich das Lesen gereuen. Lasße doch ab von
so fürwitziger Beginung.

Atalanta

Und dannoch werde ich ihm lesen. (Sie eröffnet den
Brrieff.)

Cleandra

(Dieses hab ich gewunschen.)

Atalanta

(Waß sehe ich!) Ist dieses nicht die Schrifft des
Articio?

Cleandra

Er hat dieses Blath gezeichnet.

Atalanta

(O Himmel!) Liebet er dich villeicht? will er meiner
Liebe zu Trutz mich beuntreuen und den Thron
verwerffen?

Cleandra

Ich kann nichts sagen, dieses Blath wird alles
entdecken.

Atalanta

liset) („Weith minder, mein schöner Abgott, wurde
mich daß Geschick beschweren, wann mich nicht auch
dein Zorn belästigen thäte; wer mich schuldmäsig zu sein
verlanget, der verurtheillet mich, aber dein schönes Hertz
mus mich loßsprechen“) Schreibet der Articio dir also zu?

Cleandra

Ia, also schreibet de Articio.

Atalanta

(Verrätherischer Böswicht!) (Liset:) („Ach! wofehrn
du so gerecht alß schön bist, so erinnere dich meiner
Liebe und thu mich nicht unbillich verurtheillen; deine
billiche Bemitleidung soll mein Trost seyn“) Ist der
Meineidige gegen dich mit so heisen Liebesflammen
entzindet? (o Donner, o Blitz!)

Cleandra

Ich habe diese Betrübnus und Entrüstung
vorgesehen, darumb hab ich auch widerrathen, solchen
Brieff nicht zu lesen.

Atalanta

Und kanstu einen Undanckbahren lieben?
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Cleandra

(Verstelle dich, mein Hertz.) Ich solte denjenigen
lieben, der dir in der Treue ermanglen kann, der sich
gegen einer so holdselichen Königin undanckbahr
erzeuget? O dieses darff er nimermehr von einer Cleandra
hoffen.

Atalanta

Warumb hastu aber dieses Geheimnus meiner Liebe
verborgen gehalten?

Cleandra

Weillen mir deine Angsten wegen so unerhörten
Untreu selbst beschwerlich.

Atalanta

Gehe, verlasße mich.

Cleandra

(Wohl ein schöner Betruch, der mir 1000 Freuden
verursachet.) (Ab.)

Atalanta

Ist mein Hertz beuntreuet? Darff ich dieses
glauben? Ia, ia, allzu khlar erhellet auß dieser Schrifft die
allzugrosße Treulosigkeit. O Eydbrichiger, schnöder und
lasterhaffter Articio! Warumb regnet nicht der Himmel
Schweffl und Bech, deine verfluchte Flamm oder villmehr
deine meineidige Seel desto besßer gegen eine andere
Schönheit anzuflammen? Nun bedeuert dein andertes
Verbrechen allzu khlar dein erstes, nun finde ich in einen
ungetreuen Buhler einen verrätherischen Vasaln. Holla,
man bringe den Diener, dieser soll bekehnen, wer der
Urheber der Verrätherey, oder des Todtes seyn.

Scena 13.
Wacht und HW.
HW

(in Herausgehen.) Was will sie dann abermahl? Ich
hab ia schon genuch Brigl bekommen; wann sie mancher
in Winter hätte, kunt er 3 Monath einheitzen.

Atalanta

Höre du, nun gestehe, wer dir bevollen, mich
umbzubringen, oder du bist des Todtes.

HW

Ich weis keinen Menschen.
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Atalanta

reiset einen Soldaten daß Gewehr von der Seiten
und stellet sich, als ob sie hauen wollte.) Hundt, diesen
Augenblick solstu vor mein Füßen erbleichen!

HW

O Gnad, Frau Königin, ich will alles gestehen!

Atalanta

Rede, und nur geschwind, oder du bist des Todtes.

HW

voller Schröcken redet verwirth, also daß die
Königin nicht klug kan werden.

Atalanta

fahlet ihm in die Redte:) Schelm, gedenkestu mich
noch zu hönen? (Ich mus ihm mit schmeiglen und Gold
fangen.) Höre, gestehe mir in der Gütte, sihestu diesen
Beutl mit Gold? Dieser soll dein sein, und ich verspreche
dir, dich nicht zu verrathen. Hat dich nicht dein Herr
angelehrnt?

HW

(Iezt weis ich nicht, was ich sagen soll. Welchen
wird sie meinen, den Agenor oder den Articio? denn sie
seid beede meine Herrn. Eh, es ist alles eins, ich will
sagen ia.)

Atalanta

Wilstu noch nicht gestehen?

HW

Alles will ich Euch sagen: mein Herr hat gesagt,
wann ich Euch heimlich umbringen kann, will er mich über
eine gantze Landschafft alß regenten setzen, und wegen
diesen hab ichs auch gethan.

Atalanta

Dieses hat dir dein Herr befohlen? (Der meineidige,
verrätherische Schelm!) Hier hastu den Beutl, bistu auch
willig, solches ihm in daß Gesicht zu sagen?

HW

Warumb nicht, aber daß nehme ich mir auf, daß ihr
mich beschützet, sonst wurd er mich bald ad infer[n]os
schicken.

Atalanta

Ich verspreche dir alle Hilff; gehe nun und verlasße
mich.

HW

Iezt hab ich mich doppelt zu bedancken, id est
wegen der Brügl und wegen des Beutl; so bald daß ich
nach Haus komm, will ich wägen, welches schwärer ist …
(Ab.)
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Atalanta

Ist es möglich daß ich für einen so ruchtlosen
Böswicht noch ein Mitleiden empfinden kan? Nein, nein,
er ist aus dieser Brust verbanet. Mein brennender Zorn
erwartet kaum die Zeit, seine Frevel zu bestraffen. Ich
eille als eine ergrimbte Furie ---doch halte ihnen --Sag, mein Hertze, was denckestu zu verüben?
Fehrner lieben
Must du den Betrüger nicht.
Ach! Der Mund sagt dis in Grimme
Doch weils Hertz noch treu bleibt ihme
Auch dem Mund es widerspricht. (Ab.)

Actus 2 dus.
Scena 1ma.
Daß Theatrum praesentirt ein Wäldel von schattigen Bäumen, in deßen
Mitte der Gott Jupiter.
Agenor, Hero, HW in einen artigen Auffzug von Kiras und Helm; etliche
Handwerger als Zusamgeschworne des Agenor.
Agenor

Meine Freunde, es lebet der Palamedes, ein Sohn
desjenigen, der vormahls über uns den herrlichen Scepter
geführet hat. Es ist Euch bewust, wie sein Königlicher
Erzeuger von den tyranischen Tegeo verrätherischer
Weiße ist ermordert worden. Die entraubte Cron ist auf
die Stirn der hochmütigen Atalanta kommen, es wäre
uns ein Schimpf und den gantzen Vatterland sein
Untergang, wann selbe, in dero Adern noch das
straffmäsige Bluth des verrätherischen Mörders wallet,
länger auf den Thron solte erdultet werden. Durch uns, ihr
Getreue, soll der rechtmäsige König seine Cron
überkomen, und zwar noch diese Nacht. Von Euerer
Tugendt wird nichtes als Herzhafftigkeit und Treue
erfordert.
Nein, ich will nicht, daß man sie verschone,
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Wann das Reich in Schaden grath.
Der dem König zurückstelt die Crone,
Auch den Ruhm von der Grausambkeit hat.
Hero

Agenor! Weder Treue, weder Hertzhafftigkeit wird
unß ermanglen in Erbeutung einer rechtmäsigen Crone.
Unser Arm wird die Atalanta wegen deß vätterlichen
Verbrechens zu bestraffen und unser Eyffer den
Palamedes auf seinen Thron zu erheben wisßen. Aber
sage unß, wo ist Palamedes, dieser Königlicher
Cron=Printz? warumb haltet man ihm unserer Liebe
verborgen?

Agenor

Bewercket nur ehe daß gewünschte Vorhaben, und
alßdann werd ich ihm Euch kunt machen.

HW

Ia, Herr Agenor, wir wollen herumb hauen, daß die
Fetzen herumb flihen sollen, die Hund aus der gantzen
Stadt sollen in 10 Jahr das vergosßene Bluth nicht
aufflecken, nur der einzige Teuffl ist, daß theils die
gurache verlihren werden.

Hero

Und du wirst gewis der erste sein.

HW

Daß redet mir ein Schelm nach, ich hab erst umb
das Geld, welches mir die Königin geben, 2 gurache
kaufft, damit, wann ich eine verlihre, ich gleich die andere
hab.

Agenor

Die Königin hat dir Geld geben? Und warum?

HW

Warum? Ist daß nicht ein närisch fragen! Warum?
darumb, weils sie mirs gegeben hat.

Hero

So bistu mit ihr intresirt, wie ich sehe.

HW

Ein Pfifferling, man mus sich verstellen können, bey
der Zeit weinen und lachen in einen Sack beysam haben,
einen in daß Gesicht schmeiglen könen und ruckwerths
den Todt schwören, so kombt man in der Welt forth, sonst
wird man nur eine Einfalt genehnet.

Agenor

HW, du hast Recht, ich lob deinen Witz, nehm von
ihr an alles, was du kanst haben, aber dannoch seye dem
rechten Printzen getreu.
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HW

(Wan er wisßen thäte, daß ich ihrs gesagt wegen
den umbringen, wie bald wurd er mich erhöhen lasßen.)

Hero

Fürst Agenor, wie du sihest, setzen alle ihr
vertrauen auff dich in Meinung, daß kein Betruch darunter
verborgen, du wirst dir derowegen belieben lasßen, uns
daß Geheimnus zu offenbahren.

Agenor

Genuch, daß es denen mächtigen Gott Jupiter
bekant, welcher hier zugegen ist, in Kürtze aber werdet es
auch ihr erfahren. Ich begebe mich zu ihm, und der
Himmel wird meine Stimme erhören. (Kniet.)
Höchster Got, mein Stimm anhöre,
Euch, o Götter, ich auch schwöre,
Das Palamedes sey im Leben,
Dem wir alle untergeben;
Man wird ihm regiren sehen,
So die Vatters Rach geschehen.

Hero

Nun, meine Gefährten, bewaffnet Eure Hand mit
den rachgirigen Schwerdt (sie zihen alle ihre Schwerdter
aus, und HW seine Pistolls) und umgebet mit mir den
Altar. Derjenige, welcher alles verstehet, soll auch den
Eydschwur Euers Herzens als eine Verpfändung Eures
Eyffers und als einen Antrib zur nothwendigen Künheit von
meinen und Euren Mund vernehmen: (NB, alle sprechen
ihm ein jeden vers nach.)
Der Palamedes König sey,
Die Atlanta soll sterben,
Ienen schwör ich meine Treu;
[So des Cosroes Erbe]268.
Jupiter die Donnerkeule
Solle lasßen auf mich fallen,
Wann ich nicht erfüll in allen
Den Eydschwur in grösßter Eille.

268
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Agenor

So recht, getreue Freunde und Bürger, last uns nun
gehen, die Götter haben unsern Wunsch und eyffriges
Gelübde schon angehöret, die gelegensame Zeit allein
ermanglet uns noch, solches zu bewercken. Indesßen
verfüget euch in Eure Behausung, du aber, HW, erwarte
meiner allhier, ich werde alsobald wider bey dir sein.

HW

Wartet ein wenig, Herr Agenor, mein sagt mir doch,
was hat den der Kerl dorth gesagt? (Auf Jupiter deutendt.)

Agenor

Du bist nicht gescheidt: nichts hat er gesagt.

HW

So könen wir auch nichts rauffen.

Hero

Einfalt, ihm ist unser Hertz schon bekant, genuch
daß ers gehört und nichts darwider hat.

HW

Wie solt ers dann gehört haben, er hat keine Ohren,
als die ihm der Mahler auffgesezt, welcher auch Eselohren
hätte machen können.

Agenor

Seye nicht so vermesßen, oder er wird dir seine
Keule dermasßen auf den Kopf werffen, daß du
nimermehr hören noch sehen werdest.

HW

Ey, Posßen! Was solt ich mich vor dem Geisbarth
fürchten, er sizet dort, als wann er junge Hüner ausbritten
wolt.

Agenor

Schweige und spöttle nicht der Gottheit, oder ich
werde den Spott mit meiner Handt an dir rächen.

HW

Ey last es bleiben, ich bin es schon zufrieden.

Agenor

Komet dann, ihr meine Getreue, du aber warte
meiner allhier. (Alle ab.)

HW

gehet hervor, hinten zu.) Jetzt will ich zeigen, wer
ich bin, weillen man mit Weibern streitet, dann über diese
hab ich die mehriste Gurasche; ich will mancher ein
Wunden machen, das ihr der beste chirurgus bis 3 virtl
Jahr nicht heillen soll - aber Potz 1000, da kombt ehen
mein Herr, der Articio, der mus auch mit helffen, weil sie
ihm ins Loch stecken lasßen.

Scena 2 da.
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Articio.
Articio

HW, mein lieber HW, mein getreuer Diener, bistu
allhier? Sihe, trutz allen Neidern bin ich wider aus der
Gefängnus loskomen und finde, daß ich anjetzo noch
mehr angefeindet werde.

HW

Just recht, daß ihr kommen seyd. Ihr müst uns
auch helffen, wir haben uns schon zusammengeschworen
die Königin umb zubringen.

Articio

Wen? die Königin? meine Atalanta?

HW

(Potz 1000, was hab ich gesagt! iezt soll ich mir nur
selbst eins aufs Maul geben, ich hab ihms nicht sagen
sollen.)

Articio

HW, rede weiter, ich habe dich schon verstanden;
wer ist der Urheber und wer sind die Mitschuldige dieser
ehrlosen Verrätherey?

HW

Partonomai Monsieur, ich hab zu viel geredet, und
ihr habt zu viel gehört, ich darff nichts mehr sagen.

Articio

Du, du, rede geschwind, ich als dein Herr gebiethe
es dir!

HW

Und wenn ihr mich zu Kudelfleck zusamenhauen
wolt, so darff ich doch nichts mehr sagen, es ist mir Angst
genuch, daß ich so viel gesagt hab.

Articio

will mit Gewalt, daß HW reden solle, HW aber ist iederzeit
standhafft. Er will ihm ermorden, er schmeiglet ihm durch
Geben und durch noch mehr versprechen, HW achtet alles
nicht. Endlich erzürnet Articio und will ihm ermorden. HW
ruffet umb Hilff.

Scena 3 tia.
Agenor.
Agenor

Sohn? Articio? Was beginestu?

Articio

(Vor Zorn weis ich kaum zu andwortten.) Mein
Erzeuger!
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HW

(O Glück und Unglück!)

Agenor

Gehe, gehe, eille nur geschwind zu der Atalanta,
entdecke ihr den Entschlus der verhängten Verrätherey.

Articio

Ia, geliebter Herr und Vatter, ich bin bereith solches
zu thun, Atalanta mus beym Leben und auf den Thron
erhalten werden.

HW

(Das ist ein heimdickischer Kopf von einen Sohn.)

Agenor

Gehe, was verweillestu? - aber höre zuvor, welches
lasterhaffte Haubt diese Verrätherey ausgesonnen und
angerichtet habe.

Articio

Entdecke mir solches, ich bitte dich. Dieser
Vermesßene, dieser Gottlose soll durch seinen Todt der
Atalanta daß Leben und mir den Thron erhalten.

Agenor

stellet sich grosmütig vor ihm.) Erkenne solchen in
mir und erzittere!

Articio

Wie? Du, mein Erzeuger, bist ----

Agenor

Ia, ia ich bin derjenige, welcher dem Grimme des
wüttenden Tegeo den Palamedes als rechtmäsigen Cron=
Printzen entrisßen hat. Gehe anjetzo, entdecke das
Geheimnuß, verlihre deinen König, deine Freunde und das
Edleste Bluth der getreuen Mitbürger. Was noch mehr?
Gehe und verlihre auch deinen Erzeuger.

Articio

(Ach harter Kampf meiner Seelen!) Ach Vatter! --sofehrne ich schweige, verlihre ich meine Königin.

Agenor

Und deine eitle Liebe. - Lebe wohl, ich überlasße
deinen Hertzen den Streit der Natur, der Liebe und der
Billichkeit, ich werde sehen, ob mehr die Liebe, als
kindliche Schuldigkeit bewirket. HW, komme und begleite
mich.

HW

Iezt habt ihrs, geht nur und sagts Euerer Königin,
sie wird Euch bald wieder hinab promoviren, aber nur aus
Liebe. (Ab.)

Articio

(ihm nachsehendt.) Ach Erzeuger, in was für einen
harten Kampf lastu mich schweben? Müseliches Hertze,
was ist nunmehro zu thun? --- ia, ia, unter zweyen Üblen
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ist daß nächste zu befürchten: meine Lieb mus anjetzo die
Atalanta aus der eusersten Gefahr erretten und die
kindliche Schuldigkeit wird hernach den Erzeuger
beschützen. Aber eben komet zu gutten Glück meine
Königin anhero.
Scena 4.
Atalanta und Stath.
Atalanta

(Allhier ist der Böswicht.)

Articio

Meine Königin, nunmehro ist das brächtige Feuer
unserer Vermählung --

Atalanta

Treuloser, erkünestu dich noch vor mein Angesicht
zu tretten und meine beleidigte Gedult länger zu
versuchen?

Articio

Himmel! Was für ein neues Verbrechen ----

Atalanta

Die Flammen unserer Vermählung sollen alsobald
ausgelöschet und für dich in traurige Fackl verändert
werden.

Articio

Für mich?

Atalanta

Ia, für dich, Verräther! Gehe und schweige.

Articio

Ich werde gehen, aber ----

Atalanta

aber auf ewig weith von meinen Augen, weith von
diesen durch deinen Athem allzusehr angesteckten Lufft.

Articio

Erlaube nur zuvor meinen Mund ----

Atalanta

Dieser falsche und treulose Mund hat mich schon
genuchsam betrogen.Gehe, Undanckbahrer, und rede kein
Wortt!

Articio

(O ihr Götter!) Mein Stillschweigen wurde dir
gefährlich sein; höre meine Königin!

Atalanta

Nein, du werdest nicht mehr die Freude genüsen,
mich zu betrügen.

Articio

Ich werde nichts zu meiner Entschuldigung
vorbringen.
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Atalanta

Und was werdestu zu deiner Entschuldigung
vorbringen, da du von meinen Augen selbst und von
deinen eigenen Diener überwitzen bist?

Articio

(Müseliches Hertze!) Mein Diener? Und was hat ----

Atalanta

Schweige, mir ist schon bewust.

Articio

Deine Sicherheit erfordert ----

Atalanta

Das du dich von diesen Land und von meinen
Hertzen entfehrnest.

Articio

(O himmel!) Meine Entfehrnung ----

Atalanta

ist meine Zufriedenheit.

Articio

Mein Stillschweigen ----

Atalanta

is mein Befehl.

Articio

Ich kann dir aber anjetzo durch meinen
Ungehorsam meine Treu beteuren.

Atalanta

Und wann ich dich anhören thäte, wurd ich mein
Hertz allzusehr betrüben.

Articio

(Was soll ich thun? O ihr Götter, was soll ich thun?)

Atalanta

Verweillestu noch? Gehorche.

Articio

Und wilstu dann ----

Atalanta

das du dich entfehrnest und nichts mehr sprechest.

Articio

Wohlann dann, ich gehorche deinen Befehl, weillen
es dein grausamer Mundt also gesprochen, aber sehe zu,
daß es dich nicht gereue, mir ein so scharffes Geboth
auferlegt zu haben. Ich scheide von dir, meine schöne
Tyranin, lebe wohl! (Ab.)

Atalanta

O des Neides und der Liebe ruchtloseTochter,
unmitleidige Eyffersucht, was für einen entsätzlichen Krieg
erweckestu zwischen der Kälte, Hitze und Gifft in meinen
Hertzen! ah! wann du mir meine Ruhe stöhrest, lasße
solche auch nicht meine Nebenbühlerin genüsßen.
Cleandra mus die Hoffnung ihrer beglückten Liebe
verlihren, weillen mir diese entzogen wird. In den schönen
Augen des Articio soll sie mein Unglücke nicht mehr
sehen, er aber in ihr seinen Betrug, meine Unbild und den
Pracht einer anderen mehr erblicken.
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In der Liebe sucht zu machen
Mir ein Argwohn schwere Pein,
Auch der Böswicht wird nicht lachen
Wann ich mus betrübet seyn. (Ab.)
Scena 5 ta.
Gartten.
Icilio und Cleandra, und gleich Articio.
Icilio

Schwester, es wird alles vergebens seyn, Atalanta
ist allzusehr in Articio verliebt.

Cleandra

Hoffe nur, dann es ist ein grosßer Unterschid
zwischen der Eyffersucht und der Majestät. So lang
Articio für einen Verräther gehalten worden, hat die Liebe
seine Unschuld beschützet, da aber nun die Liebe
beleidiget ist, wird ihm niemand von den Zorn der
Atalanta lossprechen können, und wann sie keine
Entschuldigung mehr anhöret, hastu ihre Cron unfehlbahr
zu hoffen.

Icilio

Der Himmel wolle meinen Wunsch erhören!

Cleandra

(Und auch den Meinigen.)

Articio

(eillends heraus.) Schöne Cleandra, der Has der
unmütleidentlichen Atalanta nötiget mich, dich zu
besuchen. Sie glaubet, daß ich ungetreu sey, das übrige,
was der Diener ihr vorgemacht, ist mir noch unbekant.
Nun hat sie mir nebst dem Hertzen alle Geschnknusßen
entzogen und ich bin der Unglückselichste auf Erden.

Cleandra

(zu Icilio.) Der Betrug hat geholffen. (zu Articio.)
Mich beschweret dein Unglück.

Articio

Ich erdulte meine unglücklichen Zufähle mit
Beständigkeit, aber der Atalanta ihre erwecken mir eine
Entsetzung.

Cleandra

Und waß für eine?

Articio

Nachstellung, und tödliche Nachstellung.

Icilio

Und verschweigestu der Königin ihre Gefahr?
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Articio

Ah! Ihr harter Befehl zwinget mich, ihr Angesicht zu
meiden.

Cleandra

(zu Ifilio.) (Dieses ist die Frucht des Betruchs.)

Icilio

(zu Cleandra.) (Ich bin schon vergnüget.)

Articio

Gehe, o Cleandra, und in Nahmen des müselichen
Articio, den sie einen Treulosen, Undanckbahren und
Unbeständigen nennet, sage ihr, daß in dieser Nacht ihrer
Cron und ihren Leben gedrohet wird, das die
zusammengeschworne Verräther ihre Königliche Burg mit
Waffen und Feuer zu gleicher Zeit anfüllen werden, das
der Palamedes ---- es ist genuch, wer die Atalanta zu
retten gedencket, mus nicht länger verweillen; gehe, und
aus diesen Werk kanstu meine Liebe erkehnen.

Scena 6ta.
Atalanta von fehrne.
Atalanta

(Die lezten Wortt höredt.) (Aus diesen Werk kanstu
meine Liebe erkehnen? Man höre nur das treulose Hertz!)

Cleandra

Ich gehe.

Atalanta

Verbleibe! --- Und du, Schnöder, erkünest dich
noch vor meiner zu erscheinen?

Articio

Die Liebe hat mich anhero geführt.

Atalanta

Und mir noch dieses? Undankbahrer!

Articio

Und meine Treue ----

Atalanta

Entfehrne dich!

Icilio

Nein, Königin, er mus allhier verbleiben und die
seinen unruhigen Gewissen allzuwohl bekante Verrätherey
entdecken.

Atalanta

Ein undanckbahrer Buhler und verrätherischer
Vasal?

Cleandra

Warum schweigestu? Geschwind sage ihr, daß in
dieser Nacht ihren Leben und Crone gedrohet wird.

Articio

Dieses bekräfftige ich.

Atalanta

(O Himmel, was höre ich?)
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Cleandra

Das die zusamengeschworne Verräther ihre
Königliche Burg mit Waffen und Feuer zugleich anfüllen
werden.

Articio

So viel hab ich gesagt, und so viel wiederholle ich
auch anjetzo.

Atalanta

(Lasterhaffte Vermesßenheit!)

Cleandra

(Ihr Argwon verursachet meine Vergnügenheit.)
Daß dem Palamedes durch ihren Todt und Untergang
getreuester Dienst geleistet werde.

Articio

Ich sage es noch einmahl.

Icilio

Aber sage ihr auch, daß du ein Mitschuldiger und
Mitwürcker dieser entsetzlichen Übelthat seyest und daß
die Atalanta in den Articio ihren größten Feind erkehne.

Atalanta

Sage es. (Aber ich möchte nicht, das er es bejaen
solte.)

Articio

Nein, dieses sag ich nicht, und sofehrne mir die
Ehrerbietigkeit meiner Königin nicht die Handt feslete,
wolte ich dir beweisen, daß ich getreu.

Atalanta

Sehet mir doch die Unschuld! Dieses saget mir,
Treuloser, dein Angesicht oder villmehr dein
verrätherisches Hertz.

Articio

Ich meine ----

Atalanta

Was meine! Schweige!

Articio

(Ich vergehe vor Schmertz und Spott.)

Cleandra

(Ich bemitleide seine Betrübnus, und dannoch
nützet sie mir.)

Icilio

Lasße dir, o Königin, den Urheber entdecken.

Atalanta

Alsobald entdecke mir ihm, oder der Todt soll dein
grösßter Trost sein.

Articio

(O Himmel! soll ich meinen Erzeuger verrathen?) Er
ist mir unbekannt, erzürnte Göttin.

Atalanta

Ist er dir unbekannt? Du, du bist eben derjenige,
sofehrne du ihm nicht kennest.

Cleandra

(Ich stimme dir bey, o Königin, dann derjenige ist
ein Feind zu nehnen, welcher die Gefahr nicht entdecket.)
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Articio

(Ich leide als ein Verliebter und bin gequellet als ein
Sohn.)

Scena 7.
HW von hinten.
HW

schmählet in die Scena sagendt: ein Pfifferlig will ich bey Euch

mehr bleiben, einen so alten Soldaten, der durch so viel Krieg die
Durchzug gemacht, also zu tractieren! Meint ihr Bernheuter, ich weis
nicht, waß „Gewehr hoch“ oder „gib Feuer“ heisße? Ich will alles der
Königin sagen, ihr Lumpenhundt. Icilio redet ihm an, fragendt, was ihm
geschehen. HW sagt, daß da ein Corporal seye, und dieser wolle mehr
wissen, als er, wo er doch mehr vergesßen, als ein solcher Kerl lehrnen
werde, und er habe ihm etliche Schmicksen umb den Buckl geben. Lauffet
wieder hinzu und repetirt den vorigen lazzo. Dieses kan 3 oder 4 mahl
geschehen. Alsdann gehet er zu der Königin, ihr sagendt, das ein gantzer
Bluder Leuth mit allerhandt Gewöhr schon in der Burg; sie ruffen nichts
als: es lebe Palamedes, es sterbe die Tyranin, die Atalanta. …
Articio

Wie? Was höre ich? Königin, ich gehe dich zu
beschützen.

Atalanta

Verbleibe! Sage, HW, wer ist der Anführer dieser
Rebellen?

HW

Da, des Articio sein Vatter.

Atalanta

Und dir ist der Urheber unbekant? - Nun erkehne
ich den Betruch, nun ersehe ich die Ursach deines
Stillschweigens.

Articio

Ich verlange dich nur ----

Atalanta

Erstume, Verräther!

Cleandra

(Ich fürchte sein Verderben.)

Icilio

(zu Atalanta.) Ich besorge mich wegen deines
Lebens.)

HW

Frau Königin, ich hätte wohl --- ihr verstehet mich
schon.

Atalanta

Was verlangestu?

HW

Greifft nur in Sack und sprecht: da hasts.
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Atalanta

Ich verstehe dich, deine Treue ist nicht mit Gold zu
bezahlen. Hier hast du ein kostbahrers Khleinodt. (Gibt
ihm einen Ring.)

HW

Ich bedanke mich, iezt hab ich schon ein Ring,
wann ich einmahl heurathen werde.

Cleandra

Königin, ergreiffe die Flucht, es ist keine Zeit zu
verabsaumen.

Icilio

Nein, nein, sie soll verbleiben, dieser Arm wird sie
beschützen.

Articio

Und meine Tapferkeit soll alle Verräther verdülgen.

Icilio

Einen Verräther pfleget man keine Königin
anzuvertrauen.

Articio

Ich ein Verräther? Erlaube, o Königin, daß ich
meinen Erzeuger entgegengehen und mit diesen Schwerdt
meine glori beteure.

Icilio

O du erdichtest einen Eyffer der glori und suchest
dadurch zu entfliehen.

Cleandra

(Zwischen Furcht und Liebe empfinde ich Hitz und
Kälte.)

Atalanta

Von dir verlang ich keine solche Lasterthat,
verbleibe allhier wegen des Agenor. – Icilio, wegen deinen
Eyffer bin ich dir hoch verpflichet, du wirst eine deinen
Verdienst gleichmäsige Belohnung erhalten.

Articio

(O Geschicke!)

Atalanta

(zu Articio.) Ia, ia, er wird die Belohnung erhalten;
für denjenigen, der der Atalanta den Thron und das Leben
erhalten, ist der Thron allzuwenig.

Articio

(O Himmel!)

Atalanta

zuweillen den Articio ansehendt, redet zu Icilio.)
Gehe zu den Agenor, sage den Vermesßenen, daß sich der
Articio, sein Sohn, in meiner Gewalt und ich mich aus aller
Gefahr befinde. Er solle seine stoltzmütige Waffen
niderlegen, oder es wird des Articio --- (O Himmel!) des
Articio, sage ihm, sein Haubt noch diese Stunde zu
meinen Füsßen liegen.
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Icilio

Ich gehorche deinen Königlichen Befehl.

Atalanta

(Die erschröcklichste Pein, soll er von der
Eyffersucht erleiden.) (zu Icilio.) Gehe nur, diene und
hoffe. (Ab mit Icilio und Cleandra.)

HW

Es ist mir recht leid umb Euch, Herr Articio; wann
ich gewust hätte, daß es Euch schaden solte, hätt ich
lieber das Maul gehalten.

Articio

Gehe, du ungetreuer Schelm, du bist eben auch
einer, welcher die Ursach meiner Quall. Hinfihro solstu
nicht mehr in meinen Dienst seyn, ich will noch hören,
noch wisßen von dir. Sage, was hastu vor Lügen der
Königin wegen meiner vorgebracht? bekehne die Warheit,
villeicht kanstu dich und mich noch beglückseelichen.

HW

Ich von Euch etwas gesagt haben? Ich weis kein
Wörtl davon.

Articio

Leugne nur so lang, bis du an Galgen kombst, dann
dieser ist ohnedem für dich gebauet.

HW

Ey das wäre ein Fähler, wenn ich wegen den
Aufhencken so gros gewachsen wäre.

Articio

Sehe mich an und habe ein Mitleiden mit mir,
gestehe mir, was du der Königin wegen meiner gesagt.

HW

Ich will mich besinnen. --- (Bedencket sich.) Iezt
weis ichs: wegen den Umbringen hab ich ihr gesagt, Euer
Vatter hat mir ein Königreich versprochen, wenn ich sie
umbringe, und sie hats gemerckt, wie ich sie umbringen
wollen, alsdann hab ich alles bekehnen müsßen.

Articio

Aber warumb hat sie dann mich genennet?

HW

Schaut, es ist ein so: sie hat gefragt, wer mir dis
befohlen; so hab ich gesagt: mein Herr und hab Euren
Vattern vermeinet, sie wird aber Euch vermeinen.

Articio

Was bistu nicht für ein leichtfertiger Schelm! Solt
ich dich nun nicht aufhangen lasßen?

HW

Das wäre kein reson, ich hab alles bestanden.

Articio

Auch die Schelmen bestehen alles, und alsdann
hanget man sie. Doch es sey dir geschenkt mit diesen
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Beding, daß du der Königin meine Unschuld offenbahrest.
Wilstu es thun?
HW

Von Herzen gehrn, wann sie mirs nur glaubet.

Articio

Sie wird es glauben, gehe, eille ihr nach.

HW

Ia, ich fliehe schon als wie ein bleiner Vogl. (Ab.)

Articio

Nun bin ich gantz allein, billich kann ich sagen
allein, dieweillen ich von aller Welt verlasßen. Ach
grausames Geschicke, warumb wütestu also in einer
unschuldigen Seele, und du, tyranische Atalanta, du
Werckzeug meiner Müselichkeit, warumb verfolgestu
mich, da ich doch für dich sterbe? Doch was klage ich
mein Leidt diesen stumen Baumen, wo keine Linderung zu
hoffen; es geben zwar die Lüffte einen kläglichen Thon
von sich, aber was nutzet alles dieses, wann mich meine
Göttin hasßet. Sie will, daß ich sterbe und daß mein Haubt
vor ihren Füsßen liege. Ich bin es zufrieden.
Doch wann ich solt ruhig sterben,
Das ich undankbahr sey
Meineidig auch darbey,
Mustu nicht sagen.
Sag, daß ich ellendig müsß verderben,
Alsodann verzeih ich dir
Und will allein darfür
Das Gschick anklagen. (Ab.)

Scena 8.
Cleandra, Isauro.
Isauro

Nun, meine Schöne, bin ich vergnügt, nachdem du
mir in Beysein der Königin deine Liebe zugesagt.

Cleandra

Ich bekenne es, doch hab ich von deiner Treue eine
Gunstgewogenheit außzubitten, schwöre mir solche zu
gewähren.

Isauro

Wann meine Ehre nicht beleidiget wird, schwöre ich,
dein Verlangen zu erfüllen.
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Cleandra

Ich glaube dir zwar fest, aber wann du in deiner
Treue ermanglen soltest?

Isauro

kuntestu mich als einen treulosen Verräther haßen.

Cleandra

Ich nehme deine Verpfändung an, folge mir, unter
nächsten Baum wollen wir uns in etwas der Ruhe
bedienen und fehrner in unsern Gespräch fortfahren.

Isauro

Erlaube mir jene schöne Handt, welche mein ist ----

Cleandra

Isauro, stelle dich bescheidener.

Isauro

Redestu also zu deinen Breutigam?

Cleandra

Was Breutigam? du phantasirest.

Isauro

Du hast mir ja deine Treue und Liebe zugesagt.

Cleandra

Du hast mich übl verstanden, Isauro: Aus einen
schönen Mund redet zu Zeiten die Höfflichkeit, und Euch
Mansleuthen scheinet, als wann die Liebe geredet hätte.

Isauro

No! hastu du dann nicht in Gegenwarth der
Atalanta bekennet, daß dein Wunsch mit den meinigen
vereiniget sey?

Cleandra

Ia, ia, ich leugne es noch nicht.

Isauro

Und zu was dienet dann diese Arglistigkeit?

Cleandra

Das Stillschweigen ist die verlangte
Gunstgewogenheit. Nun seye beständig.

Isauro

(Ich werde fast zum Narren.) O Treulose --- ich
gehe von hier, umb dein meineidiges Gesicht nicht mehr
anzusehen.

Cleandra

Verbleibe, das Stillschweigen ist ein Gelübd deiner
Ehre.

Isauro

Nun solt ich bleiben, damit du deinen Schertz mit
mir haben köntest? Sage mir, warumb hastu mich dann
als einen Verliebten angehört?

Cleandra

Du bewegest mich zum Lachen; kann ich dann
demjenigen, welcher mich zu lieben geneigt ist,
verbiethen, das er mich lieben soll? Dieses ist die glori des
weiblichen Geschlechts, daß viel in sie verliebet, und die
mehriste bey der Nase herumb gezogen werden.
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Isauro

So, so wie ich sehe hastu noch ein Wohlgefahlen an
der Untreu, o schnöde Betrügerin!

Cleandra

Schweige, du hast es mir versprochen.

Isauro

Ich solte noch schweigen? O das wäre allen
Mansleuthen ein Spott.

Cleandra

So du dieses nicht thust, werde ich dich als einen
treulosen Verräther hasßen.

Isauro

(O was hab ich geschworen, was hab ich gethan!)
Sage mir wenigstens, wer ists, der dein Hertz besitzet?

Cleandra

Damit du sehest, was für eine Hochachtung ich für
dich trage, will ich dir das innerste meines Herzens
offenbahren: Es ist --- ia, ia, Articio ist es; nun sage
mehr, daß ich dich nicht liebe; aber schweige.

Isauro

(Verfluchte Lieb, die mir Schmerzen bringet!)
Gefahlet dir dann ein Verräther?

Cleandra

Zweifflestu? Eben weillen er mir gefahlet, ist er
schon entschuldiget.

Isauro

Liebestu dann die Treulosigkeit?

Cleandra

Wann ich meinen Schatz verurtheillen solte, wurde
ich eine grosße Unhöfflichkeit begehen.

Isauro

Aber ist dir dieses nicht eine Unehre, einen
verächtlichen Menschen zu lieben?

Cleandra

Damit er nicht verächtlich sey, ist es genuch, daß
ich ihm liebe. Lebe wohl, mein alter Schatz. (Ab.)

Isauro

Gehe, daß du von allen Furien geplaget werdest! Ich bin verlohren, ich bin des Todtes, ich verweis mich
nicht mehr. Für eine grosße Gunstgewogenheit haltet man
es, da man mir saget, daß ich verzweifflen solte. Diese
Betrügerin entdecket mir so kühn ihren Buhlen, rühmet
die Liebe, die Wunden, die Flammen und Fesel, so sie für
ihm traget, und ich müste solches noch für eine
Hochachtung halten? O verdambte Weiberlist! Doch
warumb entristest du dich also, Isauro? Verzihe noch
etwas mit deiner Gägheit, vielleicht wird sie dir noch ehe
werden, als du dirs einbildest. Articio ist der Königin, auch
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mit all seiner Verrätherey, die doch erdichtet, angenehm,
und so Articio der Königin Gemahl, wirstu, grausame
Cleandra, meine Gemahlin seyn. Ich hoffe einen besßeren
Ausgang als der Anfang war. (Ab.)
Scena 9.
Nacht und Mondt.
Agenor mit den Bürgern, welche theils Fackl tragen, und hernach der Icilio
mit HW und Soldaten.
Agenor

Seyd beständig, meine Freunde, der mildreiche
Himmel begünstiget unser Vorhaben. Die Königliche Burg
mus verbrennet und die Atalanta von den Thron gestürzet
werden. Der Leichbegängnus einer schandvollen Königin
will kein khleiners oder weniger grausammers Feuergerüst
gebühren, verheeret und verwüstet alles; ein Theil aus
Euch mus die rasende Mordfackl an ein anders Orth
hinwenden, der anderer aber mir nachfolgen. Der
Palamedes herrsche und er seye uns umb das Königreich
verpflichtet. Man vollführe daß große Vorhaben, ich
verbleibe bey Euch.

(Man höret von ihnen ein Waffengetös und Trommelrühren. Es komet
Icilio und HW, der auf eine artige Weis mit Leichtern behangen.)
Icilio

Haltet zurück, ihr Verräther!

Alle

Es sterbe die Atalanta!

Icilio

Lasterhafft ist Euer Vorhaben.

Agenor

Die Tugendt beweget es.

Icilio

Allzu halstärich ist diese Vermesßenheit.

Agenor

Sie wird von der Gerechtigkeit unterstützet.

Icilio

Was für Tugend? Was für Gerechtigkeit? Die
Atalanta befindet sich auser aller Gefahr.

Agenor

Wer kann sie meinem Grimme entreisen?

Icilio

Erstrecke nur deine Waffen und Flammen bis unter
das Angesicht der Atalanta, alda wirstu sehen den Articio
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in Ketten, und in Kürze sein Haubt vor ihren Füsßen
liegen.
Scena 10.
Hero mit Soldaten höret heimlich zu.
Agenor

O Himmel! mein Sohn?

Hero

(Nun wird es Zeit, meinen Freund an die Handt zu
gehen.)

Icilio

Warumb bleibestu so verzückt, warumb eillest
nicht, die Atalanta zu stürzen und zu entsellen? – Höre,
entweder überreiche mir dein Schwerdt, oder dein Sohn
ist des Todtes: also gebiethet es dir durch mich die
Atalanta.

HW

Da sihet man eines Weib gurache: wans nicht mehr
weiter können, so sehen sie die Maus mit Speck zu
fangen, damit sie es in ihrer Gewalt haben und thun
können, was sie wollen; allein Herr Agenor, ergebt Euch
lieber in gutten, es seid unser gar zu viel Helden, ihr
wurdet nichts ausrichten.

Agenor

Auch du, Schelm, bist mir ungetreu worden? Aber
gedulte, es soll, so wahr als ich Agenor, deinen Kopf
kosten.

HW

Unnötige Höfflichkeit, ich brauch meinen Kopf
weiter, man setzet einen bey der Zeit wenig wieder auf,
oder daß vodere hinten, daß einer zu fresßen und sauffen
sich härter plagen mus als ein Mülner Esel. Eines theils is
es gutt, wann man das Gesicht von hinten hat, dann
mancher Stos von einen groben Gutscher, der erst schreit
„schaut auf“, wann man den Rippenstos schon
bekommen, wird ausbleiben.

Icilio

Schweige! Und du übergebe mir dein Gewehr. (Zu
Agenor.)

Agenor

(O ihr Götter, was soll ich thun?)

283

Hero

(Agenor mus schadlos erhalten werden.) (Gehet
hervor.)

Icilio

Zu rechten Zeit, Hero ----

Agenor

Freundt ----

HW

Iezt ists recht, macht Euch nur mausig, könt ihr
etliche Rippenstös dazu bekommen.

Hero

Was Freundt! Der ein Verräther der Atalanta ist, hat
meinen Has zu erwarten. Übergebe mir dein Schwerd und
folge mir als ein Gefangener in die Fesel. (Durch eine
verstelte Untreu erhalte ich ihm das Leben.)

Agenor

Treuloser Freundt! Eydbrichiger Cavalier!

Icilio

Ergebe dich deiner Königin!

Agenor

Ich hab in den Palamedes meinen König.

Icilio

Er kome dann und beschütze das Haubt des Articio;
aber verweille nur, alsdann wird ein ehrloses Schwerd
bald solches entzweyen.

HW

Nein, daß bitte ich mir aus, nicht ehe mit den Kopf
herunter, bis ich meine Besoldung hab, nachmahls könt
ihr machen, was ihr wolt, ich selbsten will den Kopf ins
Gackheißl werffen.

Agenor

Hundt, was haltet mich, daß ich dir nicht den Hals
zerbreche?

HW

Haltet ihm, mit Narren ist kein Kurtzweil, er möchte
Ernst gebrauchen.

Agenor

Grimige Sterne!

Icilio

Du hast mich vernohmen, gib dir selbsten die
Schuld, sofehrne deine Raserey ihme daß Leben benimbt.
(Will abgehen.)

Agenor

Verbleibe, ach verbleibe!

Icilio

Was verbleiben! Mache bald und bedencke, daß du
sein Erzeuger seyst.

Agenor

Ich wurde das gröste Laster begehen, sofehrn ich
länger wiederstrebte; ich weiche der Liebe, und nicht der
Furcht. Gehe hin, sage der Atalanta, daß sie den Erzeuger,
nicht aber einen Helden überwunden habe; sie
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verurtheilet in mir einen treuen Untergebenen, und ich
verfluche in ihr meine Tyranney.
Hero

Bistu ein so grosßer Feind der jenigen, die dich zu
straffen hat?

Agenor

Untreuer, eydbrüchiger Cavalier, das ich doch die
Macht hätte ---- Der Schmertz hemet mir die Redt. Aber
erwarte der Zeit, es soll --- (will abgehen.)

Icilio

Das Schwerdt reiche mir!

Agenor

sihet sich umb mit rasßenden Gebärden.) Hier
hastu es. (Wirfft es nieder.) (Ab.)

HW

Weil die Patalie vorbey, will ich auch meinen Marsch
weiter nehmen. (Will abgehen.)

Hero

Soldaten, nehmet diesen, bindet ihm Händt und Füs
und werffet ihm in das allergrausambste Gefängnus.

HW

Mich?

Hero

Ia, dich Schelm, dich Böswicht; fort, machet nicht
viels Weßens. (Sie greiffen ihn an.)

HW

Das wäre noch schöner! Last mich mit Ruhe, ihr
Narren, ich bin ia auf Eurer Seiten gewest.

Hero sagt, weil er ein Beiderachselträger, so meritire er nicht mehr, als
am nächsten Baum aufgehangen zu werden. HW bittet und flehet, endlich
wird er zornig und währet sich; haben ihre lazzi mit herumb lauffen, und
ausreißen, bis sie ihm endlich festhalten und abführen. Dieses alles kann
nach Belieben gemacht werden.
Actus 3 tius.
Scena Prima.
Das Theatrum praesentirt 2 Gefängnus Thurm, in einen Agenor, in dem
andern HW, und herausen Hero abseits.
Agenor

Ist dieses die Belohnung meiner treu geleisteten
Dienste für dieses Reich? Belohnet man also die
Sorgfältigkeit eines getreuen Vasaln? Ketten und Bande,
Kercker und Todt wird mir angetragen statt der
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Erkentlichkeit! O ungerechte Götter, warumb verdamet ihr
ein aufrechtes Hertz zu solchen Spott, zu solcher
Niederträchtigkeit?
HW

So gehet es, wann man meinet gar zu wohl zu
dienen; hättestu, mein Wurstl, das Abwechseln sein
bleiben lasßen, würdestu jetzo ein guttes Glas Wein
ausstürzen, wo du jetzo nicht genuch Wasßer hast. Die
Mäus und Ratzen visitiren alle meine Säck, ob ich nicht
verproviantirt bin, aber sie finden so viel als ich; meine
Inwohner in Hosßen suchen auch ihr ordinari, und weil sie
nicht nach Gebrauch tractirt werden, so blagen sie mich
ärger als die Weiber die Flehe, wans regnen will; o
tempora! o mores!

Agenor

Doch Gedult, es mus der vermeinte Erzeuger durch
seine Leiden den rechtmäsigen König erhalten; der
Himmel, welcher gerecht, wird ihm auf den Thron setzen
und mich meiner Fesel befreuen.

HW

Beißt und stecht wie ihr wolt, ich will alles
großmütig leiden; ein schlechter Held, der nicht etliche
Regimenter Leus kan ausfüttern. Aber dem Hero will ichs
merken; was daß für ein falscher Schelm ist!

Agenor

Das aber mein so treu vermeinter Freundt mich
meiner Waffen beraubt und mein Todt gefordert,
schmerzet mich.

Hero

(Ich kann sie nicht mehr trostlos lasßen.) (Gehet zu
den Kercker.) Freundt Agenor, hemme deine Klagen und
wisße, daß ich mich gegen dir untreu gezeuget, damit ich
dich aller Gefahr befreuen kunte.

Agenor

O du wurdest dich viel getreuer erwisßen haben,
wann du mit mir die Waffen und den Zorn vereiniget
hättest.

HW

Und viel besser gethan, wann ihr mich lauffen
lasßen.

Hero

Da ich die Atalanta auser aller Gefahr und den
Articio in Verhafft gesehen, wurde ein vermesßenes
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Unternehmen dir selbsten und deinen Sohn den
unfählbahren Untergang zugerichtet haben.
HW

Warumb habt ihr aber mich ins Loch gestecket?

Hero

Schweige anjetzo, du wirst es bald gewahr werden.

Agenor

Aber in dieser Finsternus und Feseln hab ich nichts
als die schärffeste Straffe und den Todt zu gewarten.

HW

(Und ich villeicht gar Rad und Galgen.)

Hero

Diese Finsternus und Fesel kan ein deiniger Befehl
entzweyen. Atalanta, welche glaubet, daß ich dein Feindt
und ihr getreuer Diener seye, hat dich meiner Treue
anvertrauet und siehe diese ist die erste Frucht meines
Betruchs.

HW

So, seyd ihr da zerrisßen? Guth, last nur die Königin
kommen, ich will ihr alles sagen.

Agenor

Wann man dir aber den Kopf last zwischen
der Fisße legen?

HW

Das müst ihr wohl bleiben lasßen, ich bin kein
Budlhundt, daß ich auszahlen soll.

Agenor

Schweige nur, du solst mit mir entlasßen werden. –
Du aber, mein Freundt, verzeihe meine Furcht, wann ich
geglaubet ----

Hero

Schweige, ich sehe die Königin kommen; ich will
mich wieder ergrimbt gegen dir erzeigen, du aber, Hw,
nehme dich in acht, daß du dich nicht verredest.

HW

Auf mich habt ihr Euch schon zu verlasßen, ich sage
nichts, als umb was man mich fraget.

Scena 2 da.
Atalanta von Fehrne.
Atalanta

(Hier sind sie beede beysammen, vielleicht kan mir
ein verborgenes Zuhören nutzen.)

Hero

Nicht dem Geschicke, sondern dir selbst mesße die
Schuld deiner Fesel bey; hastu, Verräther, mit einen so
leichten Sinn deine so güttige Königin beuntreuen können;
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o so wird man auch Mittel finden, denselben durch die
grausambste Marter zu bestraffen.
HW

(Das seind ein Baar Schelmen, die spillens recht
unter den Hüthl.)

Atalanta

(O edles Hertze!) (Gehet hinzu.) Hero, in dir mus
der getreuste Vasal verehret werden.

HW

(Aber auch der gröste Schelm.)

Hero

Mein Eyffer, gnädigste Königin, wird sich nicht
befriedigen lasßen, bevor er nicht deinen Thron mit den
allermeineidigsten Bluth wird besprenget und befärbet
sehen. (Sie kan mich wohl verstehen.)

Atalanta

(Wie ist er nicht so getreu!) Höre, alsobald ruffe mir
Articio anhero.

Hero

Ich gehorche.

Atalanta

Bevor sage mir, was dieser verwircket (auff HW
deutendt) das er auch in Feseln lieget.

Hero

Er ist unschuldiger Weiße anhero gekommen, der
gähe Zorn hat mich übereillet.

HW

Das vermeine ich auch, iezt lasßet mich los, oder --

Hero

(heimblich zu HW). Schweige, oder ich werde gleich
meine Reden umbkehren.

HW

Schelmens seyd ihr genuch darzu; doch last mich
nur los. Ich will schweigen.

Atalanta

So er unschuldig, so entlasße man ihm.

HW

So recht, Frau Königin, ihr seyd ein Weib, die zu
leben weiß; einen gesunden und starcken Kerl mus man
nicht so leicht verderben lasßen, dann man braucht ihm
zu solchen Zeiten, da eine Helena das Gewisßen ohne
auffhören drucket. (Er wird entlasßen.)

Hero

(zu HW) Nun bistu los, aber deine Zung halte
gefangen.

HW

(Wans mir gelegen wird sein; wie wäre es, wann ich
Euer Schelmerey der Königin sagte?)

Hero

(Dieses thue nicht, sofehrne du deinen Herrn bey
Leben erhalten wilst.
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HW

(Wann man umb das Leben redet, so schweig ich,
ihr habt Euch auf mich zu verlasßen.) (Ab.)

Atalanta

Gehe anjetzo und vollziehe meinen Befehl. Aber
erwarte dabey auch noch einen andern.

Hero

Ich gehe in allen zu gehorchen. (Ab.)

Atalanta

(zu Agenor.) Ungetreuer Agenor, hättestu nicht von
einen Hero einen getreuen Eyffer erlehrnen sollen? Sihe,
durch deine so schändliche Verrätherey hastu dich selbst
in die Fesel gestürzt und die Ungnad deiner Königin ----

Agenor

In dir hab ich keine ----

Atalanta

Schweige und gibe mir die schuldige Ehrerbietigkeit.
Du hast die Waffen ergriffen und auch die Meinige darzu
angeeyfert, den Pöfehl, den Senat, die Freunde, ia so gar
deinen eigenen Sohn verführet.

Agenor
Atalanta

Ich gestehe alles, der Articio allein ---ist auch ein Verräther und er wird auch mit dir das Leben
lasßen.

Agenor

Ein Zorn, welcher nicht gefürchtet wird, ist schon
unvermöglich.

Atalanta

Stelle dich nicht so standhafftig, Ehrloser, ich weis
es gar wohl, du stehest wegen deiner und deines Sohnes
in äusersten Sorgen. Doch ertheille ich Euch beiden daß
Leben, sofehrne ihr die Schuld Euers Fählers wolt durch
ein einziges Haubt bezahlend machen.

Agenor

Und weßen soll es seyn?

Atalanta

Deß Palamedes, meines größten Feindes.

Agenor

Deß Palamedes? Weistu wohl, daß in ihm mein
König und dein Richter lebe?

Atalanta

(Nun glaub ich warhafft, daß er lebe.) Alsobald
entdecke meinem Zorn daß Geheimnus!

Agenor

Nicht so eyffrig, meine Königin, so ich dich also
nehnen darff. Dieses ist gäntzlich in meiner Seele
vergraben und niemand ist, der es von mir erbresßen
wird.

Atalanta

Entdecke es, oder sterbe.
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Agenor

Ich sterbe vergnügt, wann nur in Palamedes dein
Schröckhen lebendig verbleibet.

Atalanta

Holla Hero! Bald wollen wir sehen, ob wider meine
Gewalt dein Hochmuth und Trotz bestehen könne.

Agenor

Ich verlache deinen Grimme, nachdem ich mit
genuchsamer Treue und Beständigkeit versehen.

Scena 3 tia.
Hero und Articio.
Hero

Allhier ist der Feldherr.

Atalanta

Articio, weillen dieser daßjenige verschweiget, was
er mir zu offenbahren schuldig wäre, verlanget er seinen
und deinen Todt. Ich suche in dem Palamedes einen
meineidigen Verräther, und weillen dieser ungetreue Vasal
mir daß Geheimnus verborgen halt, soll er solches dir als
seinen Sohn nicht verschweigen. Ich verlasße dich bei
ihme und werde nach einer kurtzen Verweillung
zuruckkehren. Finde ich Euch noch in Euerer
Hartnäckigkeit, so schwöre ich bey meinen Haubt, daß ihr
beede des grausambsten Todtes seyn solt. Hero folge mir.
(Ab mit Hero.)

Agenor

Das sich doch die Erdt eröffnete und dieses
Ungeheuer verschluckte! - Ach Sohn, geliebter Sohn,
rede ich oder schweige, so mus ich dich verlihren oder
entseelen.

Articio

Wie dieses? Sage mir nur, geliebter Erzeuger, wo
sich Palamedes befinde, so bin ich schon in Sicherheit.

Agenor

Wann dieser wird bekannt seyn, werdestu in
grösßere Gefahr gerathen.

Articio

Dieses Rätzl ist mir zu dunckl, ich kan dich nicht
verstehen.

Agenor

Dieses, mein Sohn, ist das Geheimnus, und so
lange du dieses nicht begreiffest, bin ich dein Erzeuger.
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Articio

Ich finde mein gantzes Gemüth in Verwihrung;
entdecke mir doch daß Geheimnus, ich bin ia dein Sohn.

Agenor

(Ach allzu beschwerliche Nothwendigkeit!) Ich will
reden, aber in Anhörung meiner Wortte soll sich deine
Liebe entsetzen.

Articio

Begehet dann der Sohn des Agenor ein so grosßes
Verbrechen, so er seine Königin liebet?

Agenor

Nein, aber der Sohn des Cosroes begehet daß
gröste und straffmäsigste Verbrechen, wann er der
Atalanta seine Liebe widmet.

Articio

Der Sohn --- des ---

Agenor

Ia, ia, der Sohn des Cosroes, und du bist derjenige.

Articio

Wie? Bin ich dann nicht dein Sohn?

Agenor

Ich verehre in dir meinen König.

Articio

Bin ich nicht der Articio?

Agenor

In dir lebet der Palamedes.

Articio

O Götter, was vernehme ich? Aber wie? Und wann?

Agenor

Dazumahlen als ein stolzer und schändlicher
Hochmuth deinen Erzeuger die Crone und daß Leben
geraubet hat, hab ich dich schadlos in denen Faschen
erhalten; ich hab dich als meinen Sohn auferzogen und
der Himmel hat meine für dich eyffrige Sorgen
begünstiget, nachdem mir mein Sohn deines Alters von
selben ist entrisßen worden.

Articio

Und ware dieser Betrug niemand anderen bewust?

Agenor

Keinen. Der erste mus schweigen, sofehrne er will,
daß ein so wichtiges Geheimnus verborgen bleibe.

Articio

Wird man dir aber glauben, daß ich Palamedes sey?

Agenor

Genuch, daß dein Geblüth für mich reden wird.
Warumb sollt ich als ein Vatter deiner zu der Atalanta
tragenden Liebe zuwider seyn, so ich nicht sie als deine
größte Feindin hasete und dich als meinen König liebte?
Ach, mein Herr und König, höre an dein Geblüth, höre
deine Ehre, höre den vätterlichen Geist, welcher noch
gantz bluthtriffendt dich umb Rache und Ruhe anflehet.
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Articio

Umb Rache? Und wieder die Atalanta?

Agenor

Pfui der schande, mehr eine lasterhaffte Tochter
des Vattermörders, alß den Erzeuger zu lieben!

Articio

(Ach wie bestürtzt bin ich doch!) Und waß soll ich
der Königin von den Palamedes hinterbringen?

Agenor

Erwarte der Zeit, gebrauche verschiedene List und
schmeigle.

Articio

Und wann du in der Gefängnus verbleibest? ----

Agenor

Lasße dich von meinen Zufählen nicht beschweren,
erfühle nur deine Schuldigkeit.

Articio

Schweige anjetzo, ich sehe die Königin kommen.
(Ach Ansehen, welches mich entseelet!)

Scena 4.
Atalanta und Hero.
Atalanta

Ich komme zurück, aber mit dem heffigsten Zorn,
den ie ein Menschenhertz hegen kann, angefühlet.
Entweder soll solchen daß Bluth des Palamedes, oder
Eurer selbsteigenes erlöschen. Rede, Articio, aber ohne
Betrug.

Agenor

Rede nur, aber beuntreue dich in deinen König nicht
selbsten.

Hero

(Was wird doch erfolgen?)

Articio

Besänfftige deinen tobenden Grimm, schöne
Königin, ich kehne den Palamedes, aber ertheille mir die
Gnad, daß ich dies in einen anderen Orth offenbahre,
denn vor meinem Erzeuger wüste ich solches nicht zu
thun, weillen ich seine allzugrosße Betrübnus befürchte.

Atalanta

Undanckbahrer, ich will dir willfahren. Du
folge mir, Agenor aber verbleibe in Verhafft und erwartte
von Hero entweder seine gebihrende Straff, oder meine
Gnadt.

Hero

Euer Majestät sind meiner Treue vergwist. (Und du
kennest deinen Freundt.) (Zu Agenor.)
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Articio

Ach! Schönes Augenlicht, welches mein Hertz
durchstrallet.

Atalanta

Untreue Seele, welche mir zur Folter lebet.

Articio

Deine Blicke seind allzu grausam vor einen
Verliebten.

Atalanta

Und dein Hertz allzu untreu für eine brenende.

Articio

Ach, ich übe alle Treu, allein du wilst sie nicht
erkehnen.

Atalanta

(Das ich es glauben kunt!) Man kenet dich schon.
Folge nur. (Ab.)

Articio

Ich folge meiner Sonnen. (Ab.)

Agenor

Mein Freundt, nunmehro mustu die eusersten
Kenzeichen deiner Freundschafft am Tag geben. Man
darff nicht länger verweillen, dann in der Liebe des Articio
besorge ich die Gefahr des Palamedes. Ach mir! ia, ia,
man mus dieser vorkommen.

Hero

Eß geschehe, wie du verlangest. (Eröffnet den
Kerker und löset die Fesel ab.) Sihe, ich entbinde dich
deiner Fesel, obwollen wieder den Befehl der Königin, du
bist nun in gewünschter Freuheit, eille dann, dein
erwünschtes Zihl zu erreichen.

Agenor

Ach geliebter Freundt, lasße dich an meine Brust
drücken, ich bin erfreut, weillen ich in dir einen treuen
Vasaln unseres Königs sehe; nun eille ich gantz vergnügt
die Waffen zu ergreiffen, umb meinen rechtmäßigen König
auf den Thron du setzen. (NB. Hw höret zu.)

Hero

Gehe nur, mein Freundt, an dem Beystandt, so ich
dir leisten kann, soll nicht ermanglen.

Scena 5.
HW.
HW

Oha, erwische ich Euch abermahl in den
Schelmerey? Iezt will ich alles der Königin und meinen
Herrn sagen. Pfui, schambt Euch, Herr Agenor, daß ihr so
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viel Bernheuterey anstifft wieder die Königin, die Euren
Sohn für ihren Herrn und König haben will. Aber es soll
Euch gewis ein Bis eingelegt werden.
NB.: Dieses wird extemporirt: Hero haltet ihm zurück und
saget, daß er solle still sein, oder er wolle ihm gleich an
der Stell ermorden. HW macht sich grosmütig und fodert
ihm heraus. Haben ihr lazzi bey solcher materie nach
belieben. Agenor ziehet HW zurück und saget ihm etwas
in das Ohr. HW hat seine Verwunderung und saget: ia
wann daß ist, so hab ich nichts darwider. Vergleichen sich
und HW mit beeden andern ab. (Hinten zugemacht.)
Scena 6 ta.
Isauro. Cleandra.
Isauro

Erzeuge dich, o Schöne, doch einmahl gegen mir
mitleidig.

Cleandra

Ia, wann du von deiner Liebe abstehest.

Isauro

(Ach Schmerz!) Ich kan nicht.

Cleandra

Du kanst nicht? Ich betaure dein schwaches Herzl.

Isauro

Die Liebe, welche mich beuntreuet und verwundet,
soll mich heil machen.

Cleandra

Unhöfflicher, ist dieses eine Untreu, wenn man
einen seine falsche Meinung benihmet?

Isauro

Grausame Schöne, hastu mir nicht dein Hertz, deine
Gunst und Gegenlieb versprochen?

Cleandra

Diese gestehe ich, allein wir haben zwey Hertzen:
mit einem lieben wir ernst, mit dem andern aber nur zum
Zeitvertreib.

Isauro

Was Seltsanbkeiten! Sofehrne du dann mit zwei
Hertzen versehen, so liebe aus Ernst denjenigen, welchen
du verbunden zu lieben.

Cleandra

Ich liebe ja denjenigen, welcher meinen Augen
gefahlet.

Isauro

Liebstu den ----
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Cleandra

ia, den Articio, dieser gefählet mir.

Isauro

Diesen liebstu? Weistu nicht, das dadurch die
Königin beleidiget werde?

Cleandra

Sie weis es nicht, und von wem soll sie es erfahren?
Villeicht von dir? aber du erinnere dich deines Eydschwur.

Isauro

(Grausames Angedencken!) Ich erinnere
mich ihrer ----

Cleandra

Du must leiden und schweigen.

Isauro

(O Eydschwur!) Werde ich aber durch mein Leiden
und Schweigen deine Gegenliebe dermahleins erhalten?

Cleandra

Dir die Wahrheit zu sagen, zweiffle ich selbst daran.

Isauro

Armes Hertze!

Cleandra

Es komet die Königin. Habe acht, daß du nicht
sagest, ich liebe dich nicht, ansonsten solstu zu deinen
Schaden erfahren, was ich thun wollte ---- Daß Hertz aus
den Leib wolt ich dir reisßen.

Isauro

No, auch dieses noch? Eine schöne Liebste! (Ich
kann mich erfreuen.)

Scena 7.
Atalanta.
Atalanta

So mus ich dann die Cleandra stets an deiner Seite
sehen?

Cleandra

Ich folge ihm nach, wie die Lichtmucke der Fackl,
als eine Sonnenblume zu ihrer Sonne und als eine Biene
zu der Rosen: Ist es nicht dem also? (Zu Isauro.) Sage es,
mein Schatz, mein Abgott!

Isauro

Ach Königin!

Cleandra

Gehe, sage ihr, daß ich von dir entfehrnet in
härbester Unzufriedenheit lebe, das man in einen
verliebten Gemüthe niemahls zärtere Zuneigung
gefunden.

Isauro

(Und ich mus stillschweigen!)

Atalanta

Er andworttet nichts. (Zu Cleandra.)
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Cleandra

Die übermäsige Vergnügung machet ihm gantz
verwirret. (Wehe dir!) (Zu Isauro in der Still.)

Atalanta

Was hat deine Schöne zuvor mit dir gesprochen?

Cleandra

Ich wil anstat deiner ----

Atalanta

Schweige, Isauro soll andwortten.

Cleandra

Rede dann, Isauro, erholle dich, ansonst möchte
dich die Liebe gar entseelen.

Isauro

(O was Pein!)

Atalanta

Er ist gantz verwirth. (Zu Cleandra.) Wie ist doch
die Liebe eine so mächtige Gottheit!

Cleandra

Faße dir doch ein Hertz, geliebter Isauro, und rede.

Isauro

(Ach peinlicher Zwang, ach Eydschwur, ach Liebe!
Doch ich mus reden.) Sie sagte zu mir, Isauro, geliebter
Auffenthalt meines Herzens, meine Seele seuffzet, weinet
und vergehet in ihren Schmerzen.

Atalanta

Also zu dir? Und wegen seiner leidestu so grosße
Pein?

Cleandra

Ia, wegen seiner, als meiner Liebesflamme und
angenehmbster Herzenskette.

Atalanta

Ist sie gegen dir so entzindet? (Cleandra deutet
ihm, er solte ia sagen, und drohet.)

Isauro

Entzündet zu sein ist allzuwenig, es brennet jene
Seele in lauters Feuer.

Cleandra

Und ihr, o geliebte Augen, habt mich also
angeflamet.

Atalanta

(Ich habe noch niemahl eine schönere und treuere
Lieb gesehen.) Aber höre, Isauro, an deiner Stirne ist
keine vollkomene Heiterkeit zu sehen.

Cleandra

Eine grosße Liebe last sich nicht befriedigen, bis sie
nicht die gewünschte Vergnügung erreichet.

Isauro

Ich weis nichts darwider zu melden. (Zu meinen
grösten Spott mus ich alles bejaen.)

Atalanta

Es ist genuch, der Isauro kann sich glückseelig
schätzen eine so wohl schöne als treue Brauth zu
überkommen. Gehe, Cleandra, und verlasße mich.
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Cleandra

Ich werde gehen, aber bevor mus ich von meinen
schönen Augen noch Abschied nehmen.
Schöne Augen, in Euch erscheinen
Ich rede nicht von deinen - (etwas stille zu Isauro)
die Liebesstrahlen (zu Isauro). Leide es nur und
schweige.
Von Euch verwund bin ich,
(So mus ich stellen mich)
Ihr thut mir gefallen. (Das aber du mir nicht gefalst,
hab ich dir längstens gezeigt)
(zu Isauro gesagt und ab.)

Isauro

(Wann ich heut zu keinen Narren werde, so ist es
ein Wunderding.)

Atalanta

Wie ist sie nicht so hefftig verliebet, wie getreu ist
sie doch.

Isauro
Atalanta

Auch allzuviel, meine Königin (aber nicht für mich).
Wahrheit zu gestehen, ich beneide Euer
Glückseelichkeit in der Liebe.

Isauro

Wir sind gleich in dem Glücke und in der Liebe. (Sie
solte mich wohl verstanden haben.)

Atalanta

Mein Hertz ist begihrig Eueren Glücksstandt zu
erreichen. Gehe, beruffe den Articio und kehre wieder
zurück.

Isauro

Ich gehorche. (Ach Schmerz, ach Pein meiner
Seelen!)

Atalanta

Was seuffzestu?

Isauro

Nichtes, wolte nur wünschen, daß Cleandra nicht so
getreu verliebt wäre. (Ab.)

Atalanta

Wohl eine seltene Lieb! Dieser seuffzet, alldieweillen
Cleandra allzu getreu, und ich vergehe vor Schmertzen,
weillen mir Articio ungetreu. Doch was bekümere ich mich
umb anderer Vergnügeheit, da ich selbst den Port noch
nicht erreichet. Aber was bringt HW?

Scena 8.
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HW eillends heraus.
HW

Victoria, Frau Königin, Victoria in Saltzburg, in
Schelen Victoria, und überall Victoria, mein Herr hat Euren
Feindt -- Gemach, bevor müst ihr eueren Beutl eröffnen
und etwas in praesenti schenken, damit ich in futuro ein
guts Glas Wein sauffen kann.

Atalanta

Rede anjetzo, alßdann solstu auch die Belohnung
haben.

HW

Ey, es ist besser ich habs; wann man einmahl die
Sachen weis, so gibt man nicht so gehrne. Ey, Frau
Königin, eröffnet Euren Beutl der Barmherzigkeit und
werffe mir ein Duzet Ducaten ins Gesicht, ich will Euchs
gern verzeihen.

NB.: Die Königin gibt ihm nach etwelcher Foperey einen Beutl mit
Ducaten. HW bedancket sich und sagt, daß sein Herr Ihren Feind schon
habe, und habe ihm vorausgeschickt ihr zu sagen, das er in einen Canari
Heusel eingesperter pfeiffe als wie Mastkühe. Königin sagt, ob er ihm
gesehen. HW: er habe ihm leiter nicht gesehen, doch habe ers gehört.
Königin: HW solle ihr den Beutl wieder geben, sie hätte ein falsches Geld
darbey, wolte es derowegen herausnehmen und ihm guttes geben vor so
angenehme Zeitung. HW gibt ihr den Beutl, und sie gibt ihm einen leeren
davor sagendt, weill er ein leeres Weßen zur Zeitung gebracht, so habe er
euch nicht mehr verdienet. HW sagt, daß seie ihr eine schlechte Ehre,
muret, und die Königin zeiget ihm stets den vollen Beutl mit Auslachen. …
Scena 9.
Articio eillends.
Articio

Königin! Palamedes ist in meiner Gewalt und ich
werde dir solchen gedemütiget von deine Füsße legen.

Atalanta

(O Himmel!) Und solte dieses wahr seyn?

Articio

Glaube meinen Wortten, doch sage mir bevor eine
Gnadt zu.

Atalanta

Begehre was dir beliebet, es ist dir alles zugesagt.
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HW

So begehre ich auch meinen Beutl wieder.

Atalanta

Du solst ihm haben, gedulte nur.

HW

Ia: du solst, warumb nicht: da hast ihn.

Articio

Schweige Narr. (NB.: Hw muret ihmer forth und
Articio stecket ihm endlich ein Schopftuch in daß Maul und
stellet ihm an die Seite.) Grosmütige Königin, weillen du
mir eine Gnade versprochen, als das du verzeihen ----

Atalanta

Wem? dem Palamedes?

Articio

Ia, eben demselben. Und das du ihm deine Liebe
nicht versagen wollest, so viel bietet dich der Articio.

Atalanta

Wie, ich solte ihm lieben? Sage, Verräther, hastu
mich iemahlen geliebet? du? nein, nein, Ungetreuer, es ist
nicht wahr, du hast mehr den Feindt von mir und meinen
Untergang als mich geliebet. O Verräther --- Treuloser, ich
kan dich nicht mehr ansehen.

Articio

(O angenehmer Zorn!) Meine Königin, ich will dem
Palamedes dasjenige nicht streitig machen, was ihm
gebühret.

Atalanta

Wohl dann, er soll und mus herrschen. Dir zur
Straffe werd ich die verlangte Gnadt halten; ich werde ihm
auf den Thron und Königlichen Brauthbeth beruffen, aber
eben zu solcher Zeit solstu, Verächtlicher, sterben.

HW

Nein, Herr, last ihrs sterben bleiben und heurath
daß Mensch weg, es ist besßer eine weltliche Furie zu
haben als sich mit dem Todt zu verheurathen.

Articio

Schweige. - Ia, ia, meine Königin, ich werde
sterben, aber der Palamedes wird leben.

Atalanta

(Er entsetzet sich nicht, er verändert keine Farb, o
Boshaffter!) Was hat es viel nötig, man erfülle deinen und
meinen Wunsch, führe den Printzen zu mir, aber gantz
allein und ungesehen, es müsßen sich meine Augen in ihm
bevor in etwas vergnügen, ehe ich mit ihm zu dem
Brauthbeth schreitte.

HW

(Ietzt wird wohl mein Herr die Nasen kützeln, ey die
Weibsbilder lasßen sich nicht viel foppen, wann die Lieb in
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Falten steckt: entweder mus man geschwind daran seyn,
oder schmeiglen können.)
Articio

Er wird dir aber so wohl gefahlen, als ich dir
vormahls gefahlen habe.

Atalanta

Meine Lust ist nicht mehr nach dir gerichtet.

Articio

Und wann du an ihm ein mir gantz ähnliches
Angesicht erblicken soltest?

Atalanta

So wolt ich nicht seine Brauth werden und er hätte
keine Gegenlieb zu hoffen.

Articio

(O beständiges Hertz!) Seye nicht so ergrimbt,
meine Schöne, ein Hertz, das einmahl geliebet, kan nie
ohne Liebe seyn.

Atalanta

Gehe nur und vollziehe meinen Befehl.

Articio

Ich gehe, aber Palamedes wird dein König und
Gemahl werden. (Ab.)

Atalanta

(Ich werde ihm schon zuvorkommen wisßen.) Der
meineidige Böswicht will meine Liebe einen andern, und
zwar meinem grösten Feind überlassen; o unerhörte
Bosheit! doch ich werde wisßen, ihm zu bestraffen.

HW

Frau Königin, ich will Euchs weiter nicht rathen, das
ihr den Palamedes heurathen solt, aber daß ihr mir den
Beutl mit Ducaten geben solt, daß wolt ich wohl rathen.

Atalanta

Hastu vielleicht überflisiges Geblüth, welches dich
kützlet? Ich will dir abermahl 1000 Brügl geben lasßen,
damit er dir vergehe.

HW

Nein, da sag ich grosßen Danck dafür; für die
Ducaten Brügl, das wäre ein gar zu grosßes intereße.

Atalanta

So entfehrne dich und begehre nichts mehr von
mir.

HW

Ich verlang weiter nichts als was mein ist.

Atalanta

Was gehöret dein? Rede, sage, oder ich will dich
erwürgen.

HW

Sachte, Frau Königin, ich meine es nicht so bös.
(Der Teuffl, sie kunt einen erwürgen.) So bekom ich
meinen Beutl nicht?
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Atalanta

Gehestu noch nicht?

HW

Ich gehe schon, aber meinen Beutl.

Atalanta

Ich will dir den Beutl geben, aber er soll dich
gereuen. (Laufft auf ihm zu.)

HW

Das ich nicht ein Narr wäre und stehen bliebe!
Meinen Beutl her, oder ich heisße Euch überall eine
Betrügerin. (NB.: Kan mit dem Beutl begehren seine
Foperey nach belieben haben. Ab.)

Atalanta

Eben zu rechter Zeit komet Isauro.

Scena 10.
Isauro.
Isauro

Ich kome zurück Eurer May. auffzuwartten.

Atalanta

Höre, Isauro, Articio wird in einer kurtzen
Zeit einen durch den Vorhoff zu mir begleiten, entseele
ihm an der Stelle, er seye auch wer er wolle.

Isauro

Ich hab es verstanden.

Atalanta

Gehe und überbringe mir die Gewisheit seines
Todtes. (Ab.)

Isauro

Ich verehre deinen Befehl. Mich nimet Wunder, das
eine solche Schönheit so viel Grimm und Rache in dem
Busen tragen kann, allein ich mus gehorchen und will in
der Gedult und Gehorsam nicht ermüden, weil ich darzu
gebohren bin. (Ab.)

Scena 11.
Königlicher Vorhoff.
Icilio und Articio streitendt.
Icilio

Schütze dich, so gutt als du kanst.

Articio

Warumb bistu wider mich also ergrimet?

Icilio

Ich hasße einen Nebenbuhler als meinen ärgsten
Feindt.
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Articio

Halte ihnen und vernehme mich: ein weith
grösßerer Nebenbuhler wird dein Schröcken sein.

Icilio

Dieses sagstu nur darumben, damit du den
Zweikampf vermeidest.

Articio

O traue dir selbst nicht zu viel, erinnere dich meiner
Thaten und alsdann sage, ob ich solchen fürchte.

Icilio

Eh! so überwinde auch mich, was verweillestu?
Durch diesen Weg allein kanstu in die Schos einer Königin
gelangen.

Articio

Umb dieses beeifere ich mich nicht mehr. Deine
Eyffersucht wird einen grösßeren und mächtigeren
Gegenwurff finden.

Icilio

Wo? Und wer ist dieser?

Articio

Sofehrne du mich begleiten wilst, werdestu gar bald
erfahnen, wo und wer dieser sey.

Scena 12.
Isauro mit Soldaten.
Isauro

(von fehrne.) (Himmel! was erblicke ich? Solt ich an
dem Brudern der Cleandra den tötlichen Streich
volführen?)

Icilio

So wird dann nicht derjenige Articio, der in dir ----

Articio

Nicht derjenige wird der Breutigamb der Atalanta
seyn.

Isauro

(Die Lieb und die Freundschaft machen mich zu
einen Treulosen.)

Icilio

Ich verlasße mich auf dein Versprech, wir wollen
gehen. (Wollen gehen.)

Isauro

Printz, verbleibe allhier!

Icilio

Vergebe mir, eine andere und zwar wichtigere
Nothwendigkeit beruffet mich anders wohin.

Isauro

Dem Gehorsam einer Königin mus alles weichen;
sie will, das du mit mir gehest.

Icilio

Mit dir? (Was solt ich thun?)
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Articio

Gehorche, dann die mindeste Verweillung ist ein
Verbrechen.

Icilio

Ich folge dir --- und du erinnere dich --- (zu
Articio.)

Articio

Mir ist es schon bewust, das du in der Schos der
Atalanta und auf ihren Thron den Articio nicht sehen
werdest. (Dann ich bin nicht mehr derjenige.)

Icilio

Sehe zu, das du mich nicht betrügest, ansonsten
solt es dich zu spätt gereuen.

Isauro

Man gehorche und folge mir. (Ab mit Icilio.)

Articio

Anjetzo was ist zu thun? Sollte ich zur Atalanta
eillen oder mich verborgen halten? Es seye gewagt, ich
will mich ihr zu erkehnen geben. Aber ob ich hoffen oder
fürchten sollte, dieses weis ich nicht.
Meinen Hertzen es ergehet
Wie dem Schifflein, welches stehet
Zwischen Furcht= und Hoffnungswellen.
Doch der Bständigkeit und Treue
Glaub ich, das noch Hoffnung seye
Für den Ruhstand meiner Seelen.

Scena 13.
Atalanta Cleandra und gleich der Isauro
Atalanta

Lasße nur den Isauro kommen, alsdann werdestu
alles erfahren.

Cleandra

Eben komet er anhero.

Atalanta

Isauro!

Isauro

Gnädigste Königin!

Atalanta

Hastu meinen Befehl vollbracht?

Isauro

Er ist schon entseelet worden.

Atalanta

Schon entseelet?

Isauro

Ia, derjenige, wieder welchen du den tötlichen
Streich anbefohlen.
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Atalanta

Allhier ist die Belohnung deines Verdienst:
Cleandra, reiche ihm die Handt.

Cleandra

Dem Isauro?

Isauro

Bin dann ich nicht derjenige, für welchen du mit
getreuen Liebesflammen entzündet bist?

Cleandra

Dem Isauro diese Handt? (O ihr Götter!)

Atalanta

Also verordnet es seyn Verdienst, deine Liebe und
deine Königin.

Cleandra

Ach mir! --- ich kann nicht.

Atalanta

Du kannst nicht? Und hast ihm vormahls in Beysein
meiner so schöne Liebesbezeugungen dargethan?

Cleandra

Erlaube mir, meine Königin, von hier zu gehen.

Atalanta

Nein, nein, verbleibe und reiche ihm die Handt.

Isauro

Nun sehen Euer May. die grosße Liebe, wie nemlich
die Blume der Sonnen folget und die Lichtmucke der
Fackl.

Cleandra

(Gehäsiger Isauro! schweige und erinnere dich
deines Schwurs.)

Isauro

Was Schwur! Reiche mir nur die Handt, so sind wir
verbunden und der Schwur gelöset.

Cleandra

Hier hastu sie! (aber mit nichten das Hertz.)

(Inwendig wird geruffen: Es lebe Palamedes und sterbe Atalanta!)
Atalanta

Wie, was höre ich? Was für eine Entböhrung
entstehet in meiner Burg?

Cleandra

O Himmel, was will dieses seyn?

Isauro

Fürchtet Euch nicht, ich will ihnen entgegen gehen.

Atalanta

Verbleibe, ich sehe schon den Agenor anhero
kommen, allein es wird schon zu spätt sein.

Scena 14.
Agenor, Hero und Soldaten mit blosen Gewöhr.
Atalanta

Was mus ich sehen? Bistu der Fesel entlasßen und
wirst abermahl deiner Königin zu einen Verräther?
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Agenor

Schweige, hochmütige Tyrannin, nicht dich
erkehnen wir, sondern unseren König, den Palamedes.

Atalanta

Verfluchter Hund, wolte der Himmel, daß meine
Faust gewaffnet, es sollte dir ein Weibsbild erst das
Siegen lehrnen.

Cleandra

Der Schröcken entsellet mich fast. (Zu Isauro.)

Isauro

Fürchtet Euch nicht, ich werde Euer Schild sein.
Keiner nähere sich oder er ist des Todtes!

Hero

O man fürchtet Helden deines gleichen nicht; eine
lasterhaffte Unbilligkeit ist nicht leicht zu beschützen.

Atalanta

Bistu auch du mir zu einen Verräther worden?

Hero

Auch ich verehre in den Palamedes meinen König.

Atalanta

Gehet nur, ihr Treulose, gehet und dienet Eueren
König, er komme und hersche. Aber wo befindet sich
dieser? Warumb verberget er sich? erhaltet ihr ihn auf
eine solche Weiße? Zeiget mir diesen, gehet, suchet ihn,
aber höret bevor: ihr werdet solchen getödtet und seinen
Leichnamb mit 1000 Wunden zerfleischet finden.

Agenor

O Himmel!

Atalanta

Und ich habe diese Mordthat anbefohlen.

Agenor

Ist Palamedes entseelet, o ihr Götter! so sterb ich
auch.

Atalanta

Ich habe das wichtige Geheimnus erfahren. Der
Palamedes ist ermordet. – Hastu mir nicht gehorchet? (zu
Isauro).

Isauro

Ja --- ia, ia. (Ich weis nicht was dieses sein
soll, ich verstehe nicht ihre Redensarth.)

Hero

Ich erzittere und entsetze mich.

Atalanta

Dieser ist derjenige König, welchen ihr anrühmet
und den ich nicht fürchte.

Agenor

Der Articio ist verblichen? Aber ach! nicht mehr
Articio, nachdem in ihm Palamedes verschieden.

Cleandra

Wie? ist Articio entseelet worden?

Atalanta

Wie? Der Articio? Rede, sage, ist Articio todt? (zu
Agenor.)
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Agenor

Schnöde, du liebest den Articio und tödtest den
Palamedes.

Atalanta

Ist dann derjenige Articio, der Palamedes gewesen,
ist er nicht dein Sohn?

Agenor

Ach unbarmhertzige Götter, was für einen Nutzen
kunt ich mir durch die Unwarheit schaffen, da er
nunmehro todt? Warumb solt ich einen für meinen König
anrühmen, der nunmehro todt? Weßwegen solt ich
leugnen ein Vatter zu sein eines ermordten Sohns? Dieses
ist eine Betrübnus eines getreuen Unterthans und nicht
eines Vatters, in ihm mus ich den Sohn des Cosroes und
nicht den meiningen beweinen.

Atalanta

(Was hab ich gehört, was hab ich vernohmen? Aber
wer wird der Verblichene seyn?)

Cleandra

(zu Isauro.) Nichtswürdiger, verrätherischer und
schnöder Böswicht, hastu ihm das Leben benohmen?

Isauro

(Martere dich nur, Meineidige.) Also hat es mir
Atalanta, meine Königin, befohlen.

Atalanta

(zu Isauro heimlich.) Hab ich dir dann befohlen, den
Articio zu ermorden?

Isauro

(auch heimlich zu ihr.) Befridige dich, o Königin,
Articio lebet noch.

Atalanta

(Wann mein Geliebter lebet, hab ich nichtes
wüdriges zu besorgen.)

Cleandra

Ach weine mit mir, Atalanta, ich habe den Articio
geliebet, und damit ich ihm allein lieben kunte, hab ich
durch jenes Blath, welches du an mich gestellet zu seyn
geglaubet hast, ihme als einen Treulosen und
Undanckbahren bey dir fälschlich angegeben.

Atalanta
Cleandra

Ungetreue Betrügerin!
Beweine mit mir einen getreuen Buhler, welchen du
ermordet hast.

Agenor

Aber diese Morthat soll an einer Ruchtlosen und
Lasterhafften nicht ungerochen verbleiben. Hero, zur
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Rache, auf, ihr meine Getreue, straffet die Mörderin Eures
Königs.
Hero

Die Unwürdige mus entleibet werden. (Es ergreiffen
alle die Schwerdter und wollen sie ermorden, sie aber
verbürget sich hinter den Isauro.)

Atalanta

Isauro! Ach ihr Götter!

Isauro

Man schweige nicht länger. Höre, Agenor ----

Agenor

Und mit der straffmäsigen Befehlgeberin mus auch
der Thäter zugrundt gehen. (Gehen auch auf ihm los.)

Isauro

Der Palamedes ---- vernehmet mich ----

Agenor

hat das Leben verlohren, und ihr werdet auch
sterben müsßen.

Atalanta

Er lebet, haltet ein, umb des Himmels willen haltet
ein!

Agenor

Nein, nein, Schnöde, du solst das erste Opfer
unserer Rache seyn. (Gehen mit Gewalt auf sie zu.)

Scena 15.
Articio, HW und hernach Icilio.
HW

Was ist das für eine Manier, meines Herrn seine
Brauth wollen umbringen? Ihr Kerl stehet still, oder ich
haue Euch die Köpf als wie die Rubenschutzen herunter.

Hero

Du kombst mir eben zu rechter Zeit. (Nimbt ihm
beyn Schopf als wolt er hauen.)

HW

Herr Articio, helfft, helfft, er bringt mich umb.

Articio

Halte ein und lasße meinen Getreuen in Ruhe. Es
lebe Atalanta mit Palamedes.

HW

Gelt Kerl, du kanst auslasßen? Herr, gebt ihm eine
baar Ohrfeigen, ich gib Euchs gleich wieder.

Articio

Schweige anjetzo, alsdann kanstu auch reden.

Atalanta

Articio!

Cleandra

(Mein Angebethner!)

Agenor

Mein König und Herr!
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Articio

Warumb ergrimmet ihr, meine Getreue, über das
Leben der Atalanta?

Agenor

Dein vermeinter Todt hat uns in die härbeste
Betrübnus und sie in die euserste Gefahr gesetzet.

Articio

Verlangstu, das dein Articio todt sein solle?

Atalanta

Ich habe den Todt des Palamedes anbefohlen,
gestehe es, weillen du aber nun derjenige bist, will ich in
den Palamedes den Articio lieben.

Articio

O mich Glückseelichen!

Atalanta

Aber Isauro, wer ist dann entleibet worden?

Isauro

Ich habe den Icilio bey dem Articio allein
angetroffen.

Cleandra

Ach Grausamer, ach Meineidiger, hastu meinen
Bruder ermordet? (Laufft auf ihm zu.)

Isauro

Nein, nein, halte doch ihnen, er lebet, und wegen
deiner schönen Augen hab ich ihm daß Leben erhalten.

Cleandra

Ich erholle mich.

Atalanta

Dein Ungehorsam ist mir angenehm, gehe, bringe
solchen anhero.

Isauro

Ich gehe solchen anhero zu beruffen. - Du aber
bereithe die für mich gebührende Belohnung. (Ab.)

Articio

Schöne Königin, angebethne Göttin, allhier
ersihestu nun den Geliebten und erblickest zugleich
deinen Feindt.

Atalanta

Weillen ich einen anbette, mus ich den andern auch
lieben: Palamedes grüsße den Thron und Articio besteige
mit mir das eheliche Beth.

Articio

Mit den Palamedes, meine Schöne, wirstu beedes
haben. Agenor, nun wird sich dein Eyffer meiner Liebe
ergeben müsßen.

Agenor

So lang ich dein Erzeuger war, weistu dich zu
erinnern, was ich gesprochen, da ich aber anjetzo ein
Unterthan, erfordert es meine Schuldigkeit, daß ich mich
vor meinem König neige und seinen Befehl erfülle.

Cleandra

In dem Palamedes verlihre ich meinen Articio.
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HW

Und anstat eines Wasßerkrug werd ich hinfihro
einen Weinkrug bekommen.

Atalanta + Articio

Nun werdestu endlich mein allerliebster Schatz sein.
(Es kommet Icilio und Isauro.)

Icilio

Was sehe ich?

Articio

Den Palamedes und nicht den Articio, wie du
geglaubet.

Icilio

Ich überlasße meinem König die Liebe und den
Thron, er herrsche und vergebe mir meinen Fähler. Ich
habe jenes Blath erdichtet, welches dich als einen
Verräther bey der Atalanta angeklaget hat.

Articio

Die Fähler der Liebe sind gar leicht zu verzeihen.
Isauro, reiche der Cleandra die Handt, sie soll die deine
seyn.

Cleandra

Anjetzo verstehe ich meinen Stern. – Ich schencke
dir mein Hertz.

Isauro

Und ich dir meine Seel und mein Leben.

HW

Weil dann die Menscher so feil seyn, Herr
Palamedes, verkaufft mir auch eine.

Articio

Du verstehest noch nicht, was eine Frau seye.
Wann du es erlehrnet hast, alsdann komme.

HW

Das müste der Bluder seyn, daß ich keine verstehen
soll, wo müste ich dann so viel Kinder hernehmen.

Articio

Hastu dann schon Kinder?

HW

Ey, eine gantze Stuben voll. Es wurstlet sich
so schön herumb, als wann die Ameisen auf den Kirtag
giengen.

Articio

Und warumb begehrstu dan eine Frau? Weill du
Kinder hast, mustu zweifflsohne auch eine Frau haben.

HW

Ich habe wohl eine, aber nur auf die Wercktäg, ich
möchte gern eine auch auf die Feiertäg haben.

Articio
HW

Du bist ein Narr.
Das ist was altes, es sagens wohl mehr Leuth, daß
ihr mein Collega.

Articio

Was hastu gesagt?
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HW

Das ihr mir auch Dienstl solt geben, weil ihr iezt
König seyd. Ich hab mich genuch mit Euch strapazirt im
Feld und manche Wunden bekommen, eine habe ich, das
ist würcklich der brandt darbey, es stinkt immermahl, daß
ich selbst nicht schmecken kann und ist ohnmöglich
zuzuheillen.

Articio

Schweige, du garstiger Schelm. Sage. was soll ich
dir für einen Dienst geben?

HW sagt allerley vornehme Dienst, als mit Regent, groscantzler …. und
haben ihre Foperey nach Belieben, bis er ihm endlich den Dienst giebt,
das er der inspector seye über diese, welche bey Hoff aber auf der
Stiegen esßen. …
Articio

Nun sind wir alle vergnüget; ein ieder befrolocke
den so glücklichen Ausgang und ruffe: Es lebe Atalanta,
die holdseliche Brauth und Königin der Tegeanten!

Alle

Es lebe Atalanta, die holdseliche Brauth und Königin
der Tegeanten!

Articio

Ein ieder lehrne heut, wann man recht bständig liebet,
Man auch sein Zill erreicht, die Hoffnung unbetrübet
Ein treuen Herzen bleibt ------

Atalanta

----- dis hab ich wahrgenohmen
Weil ich in dir mein Seel auffs neue hab bekohmen.

Cleandra

Obschon Articio sich hat dis Hertz erwöllet,
Anjetz Isauro doch mein Augen mehr gefählet.

Isauro

Der Eyd, so mich bezwang zu schweigen iederzeit,
Hat mir in deiner Seel den siesßen Sitz bereith.

Icilio

Ich hab Artici Lieb stets gsuchet zu verwehren,
Nun aber mus ich ihm als meinen König ehren.

HW

Nach Kercker, Gold und Brügl und vill bößen Wortten
Bin ich der gallantom Monsieur inspector worden.
Nun hab ein ieden acht, das er kein Sup verschit,
Sonst ich ihm ohne Gnad zu einen Strudel drit.

Ende.
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3.

H. Rademin: Atalanta (2008)

Pronásledování z lásky / aneb / krutá královna Tegeantů / Atalanta s Hans
Wurstem.269

Směšným vyslancem lásky, podvedeným vizionářem všelijakých
zvláštností, prostoduchým úkladným vrahem, horlivým komořím, bídně
odměněným prospěchářem, nevinným vězněm, zapáleným udavačem,
dobře cvičeným vojákem a inspektorem přes záležitosti gentlemanů, kteří
se sice stravují u dvora, leč na schodech. Atd., atd.
Roku 1724, dne 10. července.
Osoby
Atalanta, královna Tegeantů, dcera někdejšího ukrutníka Tegea,
zamilovaná do
Palamedes, syn zavražděného Cosroa a právoplatný dědic říše, pod
jménem Articio zamilovaný do Atalanty.
Cleandra, sestra knížete Icilia, tajně zamilovaná do Palameda.
Agenor, velmož říše, domnělý otec Palameda a tajný nepřítel Atalanty.
Isauro, význačný princ říše, zamilovaný do Cleandry.
Icilio, bratr Cleandry, zamilovaný do Atalanty.
Hero, velitel tělesné stráže a tajný důvěrník Agenora.
Hans Wurst, sluha Palameda.
Šibal se 2 němými.
Vojáci Atalanty.
Občané a řemeslníci věrní Agenorovi.
Scénografie
Královský sál s trůnem. Dále okrouhlý předpokoj, odkud lze vstoupit do
různých pokojů. Dále pěkný les s Jupiterem uprostřed. Dále pěkná
zahrada s jeskyní a další výzdobou. Dále vězení. Dále královské nádvoří.
269

Překlad hauptakce z německého originálu autorka.
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Obsah hry
Po 12 let trvající pilné a spravedlivé vládě Cosroa zavraždil Tegeo, syn
jedné z kojných Cosroa, podle něhož musela být říše také pojmenována,
tohoto pilného vládce, skrze zradu získal žezlo a jako tyran zde celých 15
let vládl. Když konečně zemřel, převzala vládu nad říší jeho dcera
Atalanta, která ještě horlivěji nežli její otec lpěla na trůně. Tu se roznesla
zpráva, že syn zavražděného Cosroa, Palamedes, je naživu. Jakmile
zjistila, že je jeho jméno oblíbené mezi lidem, hnána touhou po moci
udělala všechno proto, aby zjistila, kde se Palamedes zdržuje. Prince však
tajně ukryl Agenor, aby se to nikdo nedozvěděl a každý, stejně jako
Palamedes sám, se domníval, že je Agenorovým synem jménem Articio.
Jeho chrabrost a královská ctnost jej brzy vynesly na nejvyšší říšský post,
což vedlo Atalantu k rozhodnutí uzavřít s ním manželství. Z jejího
rozhodnutí se odvíjí zápletka děje vrcholící sňatkem obou milenců ke
všeobecné spokojenosti. Zbytek představí samotná akce, neboť zde není
dostatek místa, vše vyjevit.
DĚJSTVÍ PRVNÍ
Scéna 1.
Královský sál s trůnem.
Atalanta, Agenor, Isauro, Icilio a komparz.
Atalanta

Nikdo mi nezabrání v tom, co jsem se rozhodla udělat, a
tak se také stane. Ještě dnes bude jmenován Articio králem
Tegeantů a chotěm Atalanty. Žádá si toho píle i klid veškerého
bytí, už jsem se rozhodla. (Sestoupí z trůnu.)

Icilio

Ať se stane, po čem Vaše Výsost touží. Krátký odklad by
však ---

Atalanta

představoval velké nebezpečí. Dosud neměl zrádný čin
konkrétní tvář, nyní ho však ztělesňuje Palamedes.

Isauro

Jakže? Nepřišel snad Palamedes již v květu mládí, ne-li
dokonce v plenkách o život?
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Atalanta

Kolující lži a slepý hněv jsou schopny vybásnit živou
bytost a její povolání k říši.

Isauro

Cožpak může tak mocnou královnu vylekat pouhé jméno?

Atalanta

Dává křivopřísežným občanům záminku ke zbrojení;
avšak volbou krále přijdou o veškeré síly a Articio jím bude ještě
dnes jmenován.

Icilio

(Běda mně! Takhle přijdu o nevěstu i o trůn!)

Atalanta

Co se děje, Agenore, co znamená tvé mlčení, proč taková
zasmušilost? Měl by ses spíše radovat ze štěstí svého syna?
Mluv, pověz, co trápí tvoji duši?

Agenor

Veliká královno, obávám se přes bezmeznou přízeň Vaší
Výsosti o bezpečnost svého syna. Neboť jako ženich statečné a
taktéž krásné Atalanty a jako zmocněnec tak skvělého trůnu se
bude muset postarat o 1000 milenců a 1000 nepřátel.

Atalanta

Objeví se, to uznávám, ale všichni jako poddaní a na
kolenou před jeho Výsostí. Nikdo si více nedovolí odporovat mi;
moje láska mu postačí k tomu, aby se jako král nemusel obávat
žádného odporu.

Agenor

(Musím mlčet, ale časem promluvím, až ti bude uloženo
věčné mlčení.)

Atalanta

Co je to za reptání? Agenore, odejdi nebo mlč! Kdo se
mně chce postavit, bude příliš pozdě litovat hněvu rozzlobené
královny; už vím, co je třeba v té věci udělat a nepotřebuji
žádného učitele. Ale podívejme, copak nám tenhle přináší?

Scéna 2.
HW vystrojen jako dragoun s puškou přes rameno.
HW

No sláva, že Vás taky jednou potkám, prohledal jsem
všechny pokoje, světnice, kadibudky, chlívky i myší díry a nikde
jsem Vás nemohl najít.

Atalanta

Kdo jsi, že se opovažuješ sem drze vstoupit?

HW

A kdo jsi ty? Musíš hned tykat vyslanci lásky? To už
neznáte HW, sluhu Vašeho milého?

Atalanta

Popravdě jsem tě nepoznala; k čemu ti slouží ty holiny?
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HW

Tady je vidět, co vědí lidi, který nikdy nezažili bitvu:
kdybych neměl holiny, schytal bych všechny kulky do noh, ale
takhle se zaseknou v holinách. A navíc v nich člověk vypadá tak
děsivě, že jednoho hned klepne pepka.

Atalanta

Máš úplnou pravdu. Ale řekni mi, kde je tvůj pán?

HW

Blíží se k městu, brzy bude tady. Paní královno, neumíte si
představit, jaký jsme měli lapálie s koňma: když jsme zařvali
hijé, stáli jak solnej sloup, když jsme potřebovali zastavit, táhli
jak bejci. Chlap, co stál nahoře a držel opratě, nakonec spadl a
nikdo už ho nikdy neviděl.

Atalanta

Jsi blázen; k čemu hnát koně do moře?

HW

K tažení přece! Jak by se jinak hnulo s tak velkým
kočárem? To byste museli vidět, jak u nás v salcburským kraji
zapřahujeme vždycky 20 nebo 30 koní.

Agenor

Nerozumíš tomu. To vítr napne plachty a pohání loď, a ne
koně. Rozumíš?

HW

Říkal jste něco? Vy se taky musíte do všeho plíst.

Atalanta

Mlč a dojdi pro svého pána. Jeho otec, Agenor, se mu
chystá sdělit, jaké zásluhy ho pozvednou na královský trůn a
která ruka ho povede na svatební lože. Běž a řekni mu to.

Agenor

Ovšem, má královno, podám mu zprávu od Vaší jasnosti,
ale ještě mu doporučím, aby dar i tu, od níž pochází, pořádně
prověřil.

Atalanta

Taková opovážlivost a umíněnost vůči Vaší královně?

Agenor

Mými ústy hovoří Váš věrný poddaný.

Atalanta

Ne však milující otec Vašeho syna. Běž, běž, Agenore,
zanech své tvrdošíjnosti a raduj se ze štěstí svého syna.
Zakrátko se stane tvým králem. (Chce odejít.)

Agenor
HW

(Ne však tvým manželem.)
zadrží královnu) Paní královno, na slovíčko!

Atalanta

Čeho si žádáš?

HW

Už jste mi dala ňáký drobný?

Atalanta

To víš sám nejlépe.

HW

Moje paměť i měšec říkaj, že je prázdnej.

Atalanta

Tak si vezmi tohle a přijď se svým pánem. (Odejde.)

314

HW

Ze srdce rád. A můžu se jít konečně pobavit k
markytánce. Pane Agenore, jestli chcete vidět Vašeho syna,
pojďte se mnou.

Agenor

Jen běž sám a řekni mu, aby se nejprve stavil za mnou,
dřív než pozdraví královnu. (Odejde.)

HW

Mějte se, pánové. (Otočí se s puškou.) Na brzkou
shledanou, zatím se napiju na Vaše zdraví. (Odejde.)

Icilio

Aby sis vaz zlomil i se svým pánem. - Mám snad strpět,
aby trůn i jeho bohyni získal někdo jiný, když mi je určilo samo
nebe? Příteli Isauro, poslouchej mě a zachovej mi věrnost.

Isauro

Tu ti přísahám skrze lásku tvé sestry Cleandry.

Icilio

Bude tvá. Teď mě však dobře poslouchej: Jistě ti není
neznámo, že jméno Palamedes nahání Atalantě značný strach,
neboť je oblíben mezi lidem. Napsal jsem Articiovi dopis, v němž
jsem naplánoval Atalantin pád. Dopis je podepsán Palamedem a
opatřen královskou pečetí. Jakmile ho královna najde, uhasí tato
zrada její náklonnost k Articiovi. Tak ten bídák ztroskotá a já se
zmocním trůnu a milované Atalanty.

Isauro

Ať při tobě stojí láska, já sám nic nezmůžu. Zločinec je
prohlášen za nevinného, stačí, aby si tak přál soudce.

Icilio

Starosti nech na mě. Pro korunovanou hlavu je vždy
důležitější služba státu, než běsnící láska. (Odejde.)

Isauro

Raduj se, má naději, Cleandra, bohyně na této zemi, bude
má. Právě přichází sem, osud je mi nakloněn.

Scéna 3.
Cleandra.

Cleandra

(Tady je můj rozmrzelý milenec. Vysměju se mu, avšak
diplomaticky, aby to nepoznal, třeba mi to přinese nějaký
užitek.)
Můj pane a vládce!

Isauro

Jaká neznámá úcta a pokora, ó krásko!
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Cleandra

Hlavě, na níž již brzy zazáří královská koruna majestátu,
vzdávám pokorně hold svým pohledem i srdcem.

Isauro
Cleandra

(Jsem zcela zmaten.) Jsem stále tím Isaurem ---mým králem, na něhož čeká trůn, a který bude povolán
do svatebního lože.

Isauro

Odpusť mi, krásko, nejsem však tím vyvoleným.

Cleandra

(To si myslím.) Nejsi? Chceš přede mnou, Isauro, skrývat
své štěstí? Chápu, je ti líto, že mi tvé štěstí působí bolest. Ale co
mám dělat? Ustoupím osudu a odpustím tvé nevěrné lásce.

Isauro

(Raduj se, mé srdce! Žárlivá krása není bez lásky.)

Cleandra

Ano, ano, odpouštím ti, ale jen o jediné tě prosím, (je
možné, že se neudržím smíchy?) abys Cleandře věnoval alespoň
soucitný, když ne zamilovaný pohled. Ach ne! Ty už nejsi ten
Isauro, ne, už nejsi tím, kým jsi býval.

Isauro

Cože? Já že jsem se změnil? A jak? Odpověz, mluv, má
bohyně.

Cleandra

Atalanta ----

Isauro

Netoužím po ní.

Cleandra

Jsi její ženich?

Isauro

Já a ženich Atalanty? Jak bych jen mohl urazit tvou
líbeznou tvář takovou nevěrou?

Cleandra

Takže jsem se mýlila, když jsem si tohle myslela. (On
stále nic netuší!)

Isauro

Articio je ten, kdo získá korunu, po níž mnozí prahnou.

Cleandra

Nevděčná Atalanta! Spojí nás dva tedy odmítnutí
Atalanty?

Isauro

Kdo nic nežádá, nemůže být ani odmítnut.

Cleandra

Nuže, miláčku, jsem tvá.

Isauro

Ó já přešťastný!

Cleandra

Musíš mi však něco slíbit.

Isauro

Žádej třeba můj život!

Cleandra

Jdi tedy a rozvrať zemi, které vládne Articio. Běž, závisí na
tom tvé štěstí. K lásce patří důvtip i lest; ale dost řečí, jdi a
vykonej mou vůli.

Isauro

Jsem připraven. A odměnou ---
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Cleandra

budu já sama.

Isauro

Pospíchám a běžím o překot. Sbohem, Cleandro, tvá
žádost je už téměř splněna. (Odejde.)

Cleandra

dívá se za ním a směje se.) Podvedený Isauro si myslí, že
slouží vlastní lásce a přitom slouží mé. Vidí ve mně sice sestru
přítele Icilia, ne však milenku Articia. Láska jde ruku v ruce
s přetvářkou, a kdo se umí přetvařovat, je na nejlepší cestě
k vlastní spokojenosti. (Odejde.)

Scéna 4.
HW a šibal s vyrobeným koněm, který musí být tak veliký, aby se do něho
vešel člověk.
HW si stěžuje na vojenskou uniformu. Tady u dvora není třeba kuráže, ale
zřejmě blázna. Jeho pán právě dorazil a asi se teď bude domlouvat
s královnou o předání pevnosti. Chce být u toho a vidět, kolik dukátů jeho
pán královně odevzdá, minule to byl tucet. (Sedne si a počítá peníze.)
Přijde šibal a sleduje ho a provádí své obvyklé lazzo, že běhá sem a tam,
přičemž se HW podivuje nad tím, že se mu někdo pokouší sebrat měšec.
HW měšec s penězi schová a řekne, že není radno setrvávat tam, kde se
mu cuká měšec, protože by se mu mohl snadno zcela utrhnout. Šibal
přijde blíž a dělá HW komplimenty; čím více HW děkuje, tím více se ten
druhý klaní, až se nakonec oba sklání až k zemi. HW se ho ptá, co chce.
Šibal se poníženě skloní. HW říká, že to je určitě nějaký žebrák, který ho
považuje za pána. Rozhodne se mu dát dukát, aby ještě podpořil jeho
mínění. Sáhne do měšce a dá mu jeden dukát. Šibal si jej nevezme a
řekne: všemocný a nepřekonatelný hrdino, pověst o Vaší velkomyslnosti
se mi donesla už dávno, a proto jsem přišel, abych vám ukázal
starožitnost, kterých je na světě již jen málo. Odejde a přitáhne koně,
kterého dva nesou po délce, takže se může naklánět nahoru a dolů. HW
zcela vážně řekne, teď konečně vím, kde jsem… Šibal řekne, že je to ten
trojský kůň, ve kterém byli kdysi schovaní vojáci, ať si prohlédne, jaké je
to umělecké dílo, může si kleknout na přední a zadní nohy, hýbat hlavou a
podobně. HW si ho udiveně prohlíží, ptá se, jestli by šla vyrobit kopie
takového koně. Šibal chce vědět proč. HW řekne, že by se hodil na jednu
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povedenou taškařici, zatímco by si ho lidé prohlíželi, mohli by jim jiní,
schovaní uvnitř, odříznout měšce… Mezitím přijde HW o měšec, šibal zmizí
i s těmi, kteří vyrobili koně, a HW diskutuje, aniž by si koně všímal.
Konečně se rozhlédne a vzpomene si na svůj měšec, nemůže ho najít,
začne naříkat a po několika větách posbírá všechny věci a odejde.

Scéna 5.
Articio a Agenor, každý přichází z jedné strany, vojáci.
Agenor

Opět tě mohu spatřit, milovaný synu a duše mé duše.

Articio

Ano otče, vidíš mě jako šťastného a oslavovaného vítěze;
přicházím zpět k naší královně ve vší parádě (a pln nejvroucnější
lásky.)

Agenor

Synu, tvá vítězství jsou jen skryté oslavy tvého pádu. Pod
rouškou královské přízně se připravují nebezpečné úklady. Obrať
teď před nadcházejícím nebezpečím svou důvěru ke mně,
současně však zatrať lásku a nenech se zaslepit královským
přepychem.

Articio

Otci, a takovému otci, který mi dává tak dobrosrdečné
rady, dlužím poslušnost poddaného.

Agenor

Atalanta, ---- přísahej mi ale nejdříve, že pohrdneš
smrtelnými dary, neboť i jed podaný ve zlatém poháru dokáže
zabít.

Articio

Přísahám. Ale Atalanta? ---- (Mé srdce se strachy svírá.)

Agenor

Atalanta tě chce --- děsí mě to jen vyslovit.

Articio

Mluv přece, milovaný otče, co žádá?

Agenor

Chce tě pozvednout na královský trůn a do královského
lože; příkaz tyranky mi ukládá, abych ti sdělil tuto nešťastnou
zprávu.

Articio

(Do královského lože a na trůn?) Jdu ---- (Chce rychle
odejít.)

Agenor

Kam běžíš, Articio? Kam, synu?

Articio

Spíše utíkám, než běžím, abych padl k nohám Atalantě.
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Agenor

Chápu tě, tvé velkomyslné srdce je netrpělivé vykonat
vznešenou věc. Běž a znásob lesk své slávy skrze mužné
odmítnutí.

Articio

Lesk slávy za tak vysokou cenu?

Agenor

A co jiného?

Articio

Vládnoucí krásou nemůže rozumný milenec tak
lehkomyslně pohrdnout. (Chce odejít.)

Agenor

(Ach já nešťastný.) Poslyš, synu!

Articio

Vděk a láska mě k ní ženou.

Agenor

Není třeba dát přednost slepé lásce před slávou.

Articio

Největší slávou mi je svatba s královnou.

Agenor

A doplň: s trestuhodnou tyrankou a nenáviděnou
královnou, která své purpurové roucho barvila v krvi našich
králů a trůn získala jen po příkladu svých zvrhlých rodičů a
vlastními zločiny.

Articio

Atalanta se provinila jediným zločinem, a sice tím, že se
narodila. Dcera nemůže nést vinu za otce, který zavraždil
Cosroa.

Agenor

Před dcerou zloducha je třeba mít se stále na pozoru;
před rukou, která tě může dovést do záhuby.

Articio

Ruka tak láskyplné královny nezničí to, co miluje.

Scéna 6.
HW přispěchá.
HW

Pane, aby Vás čert vzal, kde furt vězíte? Královna Vám
vzkazuje, abyste na ni zrovna na tomhle místě počkal, hned sem
přijde.

Articio

To mi královna vzkazuje? Ó jak velký projev přízně! Co
tomu říkáš, milý otče?

Agenor

Že se i v tom nejkrásnějším květinovém záhonu skrývají
jedovatí hadi.

HW

Má pravdu, v trojském koni byli taky schovaný padouši.

Articio

Mlč, jsi blázen, kdo mluví o koních.
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HW

Hej, já bych Vám přál, aby tu byl a vy jste u sebe měli
spoustu měšců s dukáty, to by totiž ---

Articio

A co by se pak stalo?

HW

Přišli byste o ně bez nejmenšího přičinění.

Articio

Darebáku! Ty bys jistě také jeden chtěl?

HW

Kdybych měl aspoň ten svůj, co by mi bylo po Vašem.

Articio

A kde máš svůj?

HW

Mám ho v kalhotách ---

Articio

Když ho máš v kalhotách, tak co povídáš?

HW

Vy mě nenecháte domluvit. Mám ho v kalhotách a
najednou ten trojský kůň – to je panečku kůň všech koní.

Articio

Co pořád má, blázen, s tím koněm? Řekni mi, co je to za
řeči o trojském koni.

HW mu vlastními slovy vypráví, co se stalo a prosí ho, aby mu daroval
nový měšec. Articio řekne, že má všechny jeho peníze královna a ať
požádá ji. HW se s tím spokojí. Extempore pro libitu.
Agenor

Synu, přichází tvůj nejhorší nepřítel, dej na mou radu,
pokud nechceš dojít zkázy.

Articio

Udělám co je mou povinností.

HW

A já se pokusím tím nejlepším způsobem získat nový
měšec.

Scéna 7.
Atalanta, Isauro, Icilio, hlídka.

Articio

klečí) Nejjasnější královno, nejmilostivější paní, Articio,
věrný vazal Vašeho veličenstva padá k Vašim nohám a přeje
Vám štěstí a zdraví.

Atalanta

Vstaň a mluv. (Posměšně.)

HW

(Jak je skoupá!)

Articio

Pýcha křivopřísežných Lakedaimoniů je pokořena a stejný
osud, jenž se zasloužil o krásu Vašeho veličenstvo, posílil mou
paži, abych přemohl mnohé ---
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Atalanta

Mlč, už je mi to známo. Přemohl jsi, ano, ano, všechny
nepřátele jsi skolil k mým nohám. (Vše s výsměchem.) Zpráva o
tvých vítězstvích tě předběhla a odměna hodná tvých hrdinských
činů ti byla již přislíbena.

HW

(Nevím, co si mám o té královně myslet, vypadá jak
zapíchnutej kozel a mrská chvostem jako kočka.)

Articio

Už jsem se o té velké přízni dozvěděl z úst svého otce a
jistě mi nyní bude umožněno projevit mou radost. Dovol mi
tedy, krásná královno, abych poníženým polibkem --- (Chce jí
políbit ruku.)

Atalanta

Tak příjemnou úslužnost nech na jindy, nyní tě musím
požádat o radu v jedné naléhavé věci.

HW

(Šup, ať se taky můžu zeptat na radu!)

Articio

Odpovím věrně a upřímně.

Atalanta

(Prolhaný darebák!)

Icilio

(Je nějaká zmatená a rozčílená.)

Isauro

(Šíp mých přání zasáhl cíl.)

Agenor

(Její oči hoří spíše zlobou než láskou.)

Atalanta

Jak bys naložil s tím, kdo by se nejprve těšil mé milosti a
dobroty a potom mě chtěl sprostě podvést?

Articio

Ten, kdo by ti byl nevěrný, může ode mě čekat jen
nenávist a smrt.

HW

Já sám bych mu vysr… vychrstnul do obličeje celou měřici
hrachových šlupek, aby se mu otevřely ty jeho telecí voči a
poznal, co se sluší.

Atalanta

Ty mlč! (k HW.) A tebe chválím. Chci však vědět, jaký
zasluhuje trest.

Articio

Smrt, taková nevěra si zaslouží hroznou smrt a kdo by mu
uložil méně, je hoden dvojnásobného trestu.

Atalanta

Chválím tvou radu a na důkaz mého souhlasu mi hned
podej svůj meč.

Articio

Můj meč?

Atalanta

Ano, ty nevěrníku!

HW

(To je z úplně jinýho soudku; že bych teď nedělal blázny a
požádal o měšec dukátů.)
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Articio

(Nebesa, co to má znamenat?)

Agenor

Jaký zločin? ----

Atalanta

Postačí, že poslechne. Omluvit se může jindy, teď bude za
svůj prohřešek potrestán.

HW

(Starej taky dostal přes prsty!)

Articio

Zde je můj meč, odměň mě za věrně vykonané služby
podle mého rozsudku krutou smrtí, jestli mě podezíráš.

Atalanta

Ani slovo, můj hrad bude tvým vězením, --- vy, mí věrní,
ho dobře střežte. Tebe však, zrádče, přenechám trýznivým
myšlenkám tvého svědomí. (Chce odejít.)

Articio

Řekni mi alespoň, čím jsem se provinil ----

Atalanta

Zrádče, zeptej se sám sebe, tvé srdce ti už řekne, že jsi
zrádce. (Odejde.)

HW

Faoemina grande malum, ženská je jak chameleón,
každou chvíli mění barvu. Ještě před chvílí skákala a tančila
radostí a tak pěkně mě hladila, až jsem se mále rozvášnil a teď
bručí jako starej medvěd.

Articio

Nejsem ten nejhorší příklad smolaře a nešťastníka?
Řekněte, knížata, jestli nejsem ten nejnešťastnější člověk na
světě?

Isauro

Ten, kdo by byl Atalantě nevěrný, může ode mě čekat jen
nenávist a smrt. (Odejde.)

HW

To je ale všivák, proč mu hned nedáte pár pohlavků? Já
bych Vám je hned vrátil.

Articio

Mlč, HW, chudákovi se vždycky každý posmívá; doufám,
že se ke mně Icilio v tak zlé situaci zachová spravedlivěji.

Icilio

Kdo by ti uložil méně, je hoden dvojnásobného trestu.
(Odejde.)

Articio

Jen běžte, vy nevěrníci, a nechte mě vzdychat nad
vlastním zármutkem. Fortuna mně vás seslala, a zase mne vás
zbaví; ale můj otec by se nemusel takhle chovat.

Agenor

Articio jdi, pospěš do vězení.

Articio

Atalanta, ach bohové ---
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Agenor

ti již uchystala trůn a manželské lože, ruka tak láskyplné
královny nezničí to, co miluje. (Ustoupí a zůstane stát vzadu.)

Articio

Kruté hvězdy, co činíte, svrhnou mě vaše pohledy do ještě
větší zkázy? Ach já nešťastný a všemi zapomenutý Articio!
Atalanto! Otče! A vy knížata, jindy tak věrná, kde jste?
Opouštíte mě a přejete mi záhubu v mém utrpení. Budu však
vytrvale vzdorovat svému osudu a jeho zběsilosti. Vy stateční
hrdinové mě vedete na místo, kde mě čeká smrt. Sbohem HW,
ty jediný jsi mi zůstal, tady máš za odměnu tenhle poslední
měšec zlata, navštiv mě občas v mém vězení, třeba tě budu
potřebovat.

HW

pláče.) Bé, bé, strčit tak statnýho vojevůdce do vězení, to není
správný. – Pane, nemáte ještě jeden měšec dukátů? (Articio
řekne, že ne, HW znovu pláče, nakonec řekne: vezmu si ho, i
kdyby byl plný stříbra… extempore podle libosti a Articio
odejde.)

Agenor

Odchází odsud zcela zdrcen, já bych ho však neměl
opouštět, i když mou pomoc odmítl. HW, pojď sem.

HW se lekne, neboť byl ponořen do svých myšlenek, až málem upadne;
když se konečně uklidní, řekne, c-c-c co je? Agenor se ho zeptá, proč je
tak vyděšený. HW: si myslel, že si pro něho přišel čert, protože se právě
v myšlenkách zapřísáhl, že tajně zabije královnu. Agenor chválí jeho
myšlenky a řekne mu, aby až potká Hera, ho poslal ihned za ním. Pak, až
bude vhodná příležitost, může tajně zavraždit královnu a stát se vládcem
celého jednoho hospodářství. HW z toho má radost a vše slíbí. Agenor
odejde. HW si přepočítává peníze a příjmy podle libosti, poté uvažuje nad
tím, jak to udělat s vraždou královny. Mezitím přichází

Scéna 8.
Hero zezadu.
Hero

Myslí si snad krutá Atalanta, že se jí tak snadno povede
zavraždit toho, jehož statečnost tolikrát ochránila tuto říši před
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vpádem nepřítele? Ó mýlí se, pokud se zaobírá podobnými
myšlenkami. Ale podívejme, HW, co tu děláš?
HW
Hero

Zrovna jsem počítal, jaký budu mít letos příjem.
Domnívám se, že to nevypadá nejlépe.

HW

Co je mi po tom, jak to vypadá, hlavní věc když všechno
zapadá. Poslyšte, pane Hero, Agenor Vám vzkazuje, abyste šel
rychle za ním, má pro Vás něco důležitýho.

Hero

Agenor? Nevíš, co žádá?

HW

Chce Vám říct, že by rád zapíchnul královnu.

Hero

Co to říkáš?

HW

Jo, jo, buď zapíchnout, nebo uklidit do chládku.

Hero

Rozumím, je rozhořčený kvůli svému synovi, jdu, chci stát
věrně při něm. (Odejde.)

HW

A já bych si přál, aby tu byli moji braši z cechu kleštičů,
nechal bych jí vyříznout ty její vznětlivý játra. (Odejde.)

Scéna 9.
Okrouhlý předpokoj, odkud lze vstoupit do dalších pokojů.
Articio s dopisem v ruce, pak Cleandra z povzdálí.
Articio

Ach ano, nenávist Atalanty buď zmírním, anebo zemřu. Do
vás, milostné řádky, jsem uzavřel svou duši.

Cleandra

(Teď je ta pravá chvíle vyznat mu lásku. Když bude
Atalantě nevěrný, nebude ji milovat, a bude tudíž snadné,
zvítězit nad milým srdcem.)

Articio

(Já a zrádce? Já a nevěrný? Ty víš nejlépe, ó lásko, jak to
je!)

Cleandra

(V jeho očích hoří plameny mé lásky.)

Articio

všimne si Cleandry) (A hle, Cleandra, mohla by mi být
v mé věci nápomocná.)

Cleandra

(Mlčky musím trpět a ve slova smím doufat.)

Articio

Krásná Cleandro!

Cleandra

Statečný Articio! (Kéž bych jen mohla říct milovaný!)
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Articio

Stojí před tebou zasmušilý nešťastník, ale snad bych byl
méně zasmušilý a nešťastný, kdyby tvé srdce projevilo soucit.

Cleandra

(Nebesa jsou mi nakloněna.) Articio, má náklonnost je ti,
jak vidím, zatím neznámá. Mám pro tvůj trpký úděl úplné
pochopení, větší než dokážu vyslovit.

Articio

Tvůj milý soucit oblažuje mé srdce, ale strach z jeho
zneužití ---

Cleandra

To mě uráží. Mluv, z čeho máš strach?

Articio

Ach Cleandro!

Cleandra

(Ach, jen vzdychám!)

Articio

Jsem pln strachu i lásky.

Cleandra

(Kéž bych byla já tou kráskou, kterou miluje! Pokračuj.)

Articio

Miluji ---

Cleandra

a koho?

Articio

Na tomto listě je napsáno jméno mé zbožňované, (dá jí
dopis) mé rty si netroufají tolik prozradit.

Cleandra

Nemohu se dočkat, až spatřím jméno té milované krásky,
(prohlíží dopis ze všech stran) ale nevidím ho. Řekni, pro koho
hoří tvé srdce láskou?

Articio

Ach! Zmírám láskou k Atalantě.

Cleandra

K Atalantě? (Zákeřně čte dopis.)

Articio

A pokud ve svém srdci nosíš soucit, jak pravíš, předej jí
tímto dopisem důkaz mé nevinnosti.

Cleandra

(Ach mé plané naděje!) Mám předat tenhle dopis Atalantě,
mám jí také říci, že ji miluješ?

Articio

Tolik od tebe žádá smrtelně zoufalý Articio.

Cleandra

Ale ---

Articio

Tvůj soucit se snad nezdráhá, neboť ----

Cleandra

Mlč, přichází královna, sám se omluv a buď srdečný, jedná
se o královské lože a trůn; vyznej jí svou lásku, ale neprozraď
nic o dopise.

Articio

Budu se řídit tvou radou.

Scéna 10.
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Atalanta a vojáci.
Atalanta

Cleandro, odejdi, hříšník se musí před svým soudcem
zodpovídat sám.

Cleandra

Jsem připravena splnit rozkaz. (Tento dopis obsahuje mé
veškeré naděje.) (Odejde.)

Atalanta

Pojď sem a přečti tento dopis; (dá mu dopis) a pak řekni,
jsou-li tvé neštěstí a má pomsta spravedlivé.

Articio

Jak si přeješ. (Čte:) „Vojevůdci Articiovi: (- Co tohle
znamená?) To písmo je mi neznámé.

Atalanta

Jméno Palamedes ti však jistě není neznámé.

Articio

Palamedes? Kdybych tak mohl ---

Atalanta

Teď čti. Budeš mít dost času na omluvy.

Articio

(Jsem zmaten.) (Čte:) „Vojevůdce, rozdělíme si mezi
sebou královskou říši, ty budeš vládnout Lakedaimoniům, já
Tegeantům, slibme si navzájem věrnost.“

Atalanta

Pokračuj.

Articio

„Nezbývá, než abys uvrhnul Atalantu do mé moci. To jsi
přísahal a o to tě žádá Palamedes, právoplatný dědic trůnu.“

Atalanta

Bledneš? Mlčíš a jsi zcela zmaten?

Articio

Jaký podvod. Jaká ničemnost!

Atalanta

Rychle odpověz, mluv a postarej se o to, aby v tvé
bledosti byl čitelný alespoň zármutek, když ne tvá nevinnost.

Articio

Tato duše, ó královno, si není vědoma řečeného činu, a
proto ho nemůže ani litovat. Pokud se ovšem dopustila nějaké
chyby, způsobila ji láska.

Atalanta

Kéž by celým tvým zločinem byla samotná láska, milovala
bych ho více než tvou nevinnost. Ty víš, nevěrníku, že jsem tě
také milovala a chtěla tě pozvednout na královský trůn i na
manželské lože na truc všem knížatům a monarchům; a protože
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už nemám, co víc bych ti dala, spojil ses s mým sokem a
plánoval můj pád. Řekni, je-li má pomsta spravedlivá.
Articio

Kruté nařčení, které mě zabíjí!

Atalanta

Proč se neomlouváš? Mluv, odpověz, jsi-li v právu.

Articio

Promluvím tedy, když mi to přikazuješ. Také si prohlédni
ten dopis, má královno, a uvaž, nejsou-li to úklady mých
nepřátel, kteří mi závidí trůn a tvou lásku. Jak bych ti mohl
provést takovou zradu, když víš, kolikrát jsem potlačil tvé
křivopřísežné poddané a k tvým nohám skolil tvé nepřátele. A
právě teď, když se vracím jako vítěz, abych získal nejvyšší
ocenění a lásku, bych se na tobě měl dopustit tak proradné
zrady? Jaký hřích, jaké nepochopitelné bláznovství!

Atalanta

(Příjemná omluva!)

Articio

Měl bych dát přednost ostudně získanému rozdělenému
království s Palamedem, kterého ani neznám, před královstvím
nabytým skrze slávu a statečnost? Ach, má královno, obviňují
mě jen ti, kteří nevědí, jak moc a věrně tě, má lásko, stále
miluji!

Atalanta

(Už nevydržím déle vzdorovat.)

Articio

Miluji tě, má bohyně a ve svém nejvěrnějším milenci
nalezneš i nejvěrnějšího poddaného; pokud však zasluhuji trest
za toto sladké provinění ---

Atalanta

Articio, to stačí, podezření i můj hněv zcela zmizely. Kde
vládne láska, nemá nenávist dlouhého trvání, nebo je příliš
slabá. Zločinec, jenž se mi líbí, je vždy nevinný.

Articio

Nesmírná dobrota ---

Atalanta

Dostane se ti ještě větších znamení mého odpuštění a
lásky. – Vraťte mu jeho vítězný meč! Ty se však připrav na
svatební obřad, ještě dnes se staneš mým chotěm.

Articio

Vytoužená milost, jaká spokojenost!
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Atalanta

Nezdrž se dlouho, každý okamžik bez tebe zmenšuje mou
radost.

Articio

Radostně odcházím, ale mé srdce zůstává s tebou,
nejkrásnější královno. (Odejde.)

Atalanta

A mé tě doprovází. Nyní věřím, že tvá krásná duše by
nebyla schopna uchystat tak zavrženíhodnou zradu.

Scéna 11.
HW zezadu, nese bitevní meč a dřevěnou věc dlouhou asi 2 lokty, která se
vyrobí následovně: vezme se prkno široké 11/2 nebo 2 stopy, v něm se
vyříznou nahoře 2 díry tak, že do nichž lze strčit ruku po zápěstí, nahoře
se přes něj přidělá užší, které je vyříznuté podle toho spodního, ale tak,
že když se zavře, ruku nelze vyndat. Obě prkna jsou k sobě přidělaná na
jednom místě jako nůžky, aby se dala otvírat a zavírat.
HW

Tady jsem něco vymyslel, jak zabít královnu. Musí strčit
obě ruce dovnitř, pak to zavřu, aby se nemohla bránit, a pak jí
urazím hlavu, která tu zůstane ležet; ona může klidně běžet pryč
a nechat mě zatknout. – A hrome, zrovna je tady a sama. Půjdu
k ní a nechám tu svůj znamenitý instrument. (Jde k ní a
zahrnuje ji komplimenty.)

Atalanta

A podívejme se, HW, ty jsi tu také? HW řekne: ano.

Stranou: Hrome, je nějaká přátelská, tak a má to spočítaný. Atalanta se
ptá, co chce. HW řekne, že je mu znám její obdiv pro kuriózní a nové
věci; a že s důvtipem vyrobil něco, co se jí jistě bude líbit. Královna to
chce vidět a HW jí to přinese a řekne, že když člověk sem strčí ruce, vyjde
z toho krásný tón jako z kanářích varhan. NB.: Přesvědčuje všemožně
královnu, aby tam strčila ruce, ale královna pozná jeho nekalé úmysly,
prohlíží si instrument a řekne HW, aby jí to nejprve předvedl a pak že to
také s radostí vyzkouší. HW jí to po dlouhém otálení ukáže, královna
zavře vrchní část a přikáže mu, aby přiznal, co zamýšlel. HW nechce nic
přiznat a prosí, aby ho nechala jít. Královna ale zavolá hlídku a poručí,
aby mu dali 1000 ran přes chodidla, a pokud se nepřizná, mají začít zase
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od začátku. HW prosí, ale královna ho neposlouchá. Po delším otálení HW
s hlídkou odejdou.
Atalanta

Ráda bych věděla, kdo je původcem téhle zrady. Udivuje
mě však, že by si rozumný člověk neuvědomil průhlednost
takového činu. Právě přichází Cleandra, pomlčím o téhle pošetilé
pasti, abych se její příčinu tajně dozvěděla.

Scéna 12.
Cleandra s dopisem Articia.

Cleandra

(List jsem si přečetla a vše pochopila.)

Atalanta

Tobě Cleandro, jež jsi ke mně byla vždy milá a věrná, chci
prozradit příčinu svého bezmezného štěstí.

Cleandra

Co je jeho příčinou?

Atalanta

Articiova nevina, a že se mnou ještě dnes vstoupí na
manželské lože.

Cleandra

(Běda mně! Musí mi pomoci podvod.)

Atalanta

Co tě zneklidňuje, má drahá, proč jsi tak bledá?

Cleandra

Odpusť mi, královno, --- v mé hrudi --- neznámý
zármutek ---- musím se vzdálit. (Postaví se, jako by chtěla
odejít a schválně upustí dopis od Articia.)

Atalanta

Kéž by se upokojila tvá duše --- vypadl jí nějaký list. To
bude bezpochyby milostný dopis. Tak jako není mladá krása bez
lásky, není ani bez milence.

Cleandra

vrátí se a plná strachu hledá dopis.) Ach, co jsem to
udělala! Veliké neštěstí!

Atalanta

Cleandro!

Cleandra

Ach, má královno, při všem, co je ti milé, tě prosím, abys
mi vrátila ten dopis a neotvírala ho.

329

Atalanta

Nemám ho otvírat? Tvůj zákaz jen více vzbuzuje mou
touhu.

Cleandra

Budeš litovat, že jsi ho četla. Zanech všetečné zvědavosti.

Atalanta

A přece si ho přečtu. (Otevře dopis.)

Cleandra

(Tohle jsem si přála.)

Atalanta

(Co to vidím!) Není to Articiovo písmo?

Cleandra

To on napsal tento dopis.

Atalanta

(Nebesa!) Cožpak tě miluje? Chce schválně zradit mou
lásku a vzdát se trůnu?

Cleandra

Nedokážu nic říct, tento dopis prozradí vše.

Atalanta

čte) („Mnohem méně by mě tížil osud, má zbožňovaná,
kdyby ses na mě tak nehněvala; kdo ve mně chce vidět viníka,
odsoudí mě, ale tvé dobré srdce mě musí odpustit.“) Toto ti píše
Articio?

Cleandra

Ano, toto píše Articio.

Atalanta

(Zrádný zloduch!) (Čte:) („Ach! Jsi-li tak spravedlivá, jako
krásná, vzpomeň si na mou lásku a nenech mě nespravedlivě
odsoudit; tvůj spravedlivý soucit mi bude útěchou.“) Hoří pro
tebe ten podvodník tak vášnivým plamenem lásky? (ó hromy, ó
blesky!)

Cleandra

Předvídala jsem takový zármutek a rozhořčení, proto jsem
ti také radila, abys ten dopis nečetla.

Atalanta

Dokážeš milovat takového nevděčníka?

Cleandra

(Přetvařuj se, mé srdce.) Já a milovat toho, kdo ti byl
nevěrný, kdo se k tak půvabné královně zachoval nevděčně? Ó
toho se již více od Cleandry nenaděje.

Atalanta

Proč jsi však skrývala toto tajemství před mou láskou?

Cleandra

Strach z tak neslýchané nevěry, jenž tě tížil, byl i pro mě
neúnosný.

Atalanta

Jdi, nech mě o samotě.
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Cleandra

(Dobře povedený podvod, který mně zajistí tisíce radostí.)
(Odejde.)

Atalanta

Je mé srdce podvedeno? Smím tomu uvěřit? Ano, ano,
příliš jasně vypovídá tento dopis o veliké nevěře. Ach
křivopřísežný, ohavný a hříšný Articio! Proč síra a smůla
nepadají z nebe, aby ještě více zažehly ten zatracený plamen
lásky, nebo spíše tvou křivopřísežnou duši, již daruješ jiné? Tvůj
zločin jasně potvrzuje ten první, v nevěrném milenci se teď
projevil zrádný vazal. Haló, přiveďte sluhu, ať pod hrozbou smrti
dozná, kdo je původcem té zrady.

Scéna 13.
Hlídka a HW.

HW

(zatímco vychází.) Co zas chce? Dostal jsem už naloženo
tolik, že by se tím dalo v zimě 3 měsíce topit.

Atalanta

Poslouchej, hned přiznej, kdo ti přikázal zabít mě, nebo je
s tebou konec.

HW

Nikdo mě nenapadá.

Atalanta

vytrhne jednomu vojákovi zbraň a postaví se, jako by
chtěla vystřelit.) Ty pse, právě teď mi padneš mrtvý k nohám!

HW

Milost, královno, všechno přiznám!

Atalanta

Mluv, ale rychle, jinak jsi synem smrti.

HW vyděšený mluví tak zmateně, že z toho královna není chytrá.
Atalanta

vpadne mu do řeči:) Lotře, ještě se mi vysmíváš? (Musím
ho nachytat na lichotky a zlato.) Poslouchej, všechno přiznej po
dobrém, vidíš tenhle měšec zlata? Ten bude tvůj a slibuji ti, že
tě neprozradím. Poslal tě tvůj pán?

HW

(Teď nevím, co mám říct. Koho tak asi myslí, Agenora
nebo Articia? Oba jsou totiž moji páni. Uf, vždyť to je jedno,
řeknu prostě ano.)
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Atalanta

Stále se nechceš přiznat?

HW

Chci Vám všechno říct: můj pán řekl, že když vás
nenápadně zabiju, udělá ze mě pána celého kraje, a proto jsem
to udělal.

Atalanta

Toto ti poručil tvůj pán? (Ten falešný zrádný lotr!) Tu máš
měšec, jsi ochoten říci mu to do očí?

HW

Proč ne, ale jedině když mě budete chránit, jinak by mě
hned poslal ad infernos.

Atalanta

Slibuji ti jakoukoli pomoc; teď běž a nech mě o samotě.

HW

Teď musím hned dvakrát poděkovat, id est za tu
nakládačku a za měšec; jakmile přijdu domů, zvážím, co je
těžší… (Odejde.)

Atalanta

Je vůbec ještě možné mít soucit s tak hanebným
darebákem? Ne, ne, je vypuzen z této hrudi. Má běsnící zuřivost
se nemůže dočkat, až ztrestá jeho zločiny. Už se ženu jako
rozlícená fúrie --- však počkej ještě --Pověz, mé srdce, co hodláš udělat?
Více už milovat
nemusíš toho podvodníka.
Má ústa spílají věty rozhořčené,
srdce mu však zůstává stále věrné
a ústům se to těžko říká. (Odejde.)

DĚJSTVÍ DRUHÉ
Scéna 1.
Divadlo představuje les se stinnými stromy, uprostřed bůh Jupiter.
Agenor, Hero, HW v pěkném brnění a s helmou; několik řemeslníků,
věrných Agenorovi.
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Agenor

Přátelé, ať žije Palamedes, syn toho, který nám tak skvěle
vládl. Víte dobře, jak byl jeho královský otec zrádně zavražděn
tyranem Tegeem. Ukradená koruna se dostala na hlavu pyšné
Atalanty. Bylo by naší ostudou i zhoubou celé vlasti, kdybychom
ještě déle trpěli na trůně tu, v jejichž žilách stále koluje
trestuhodná krev zrádcovské vraždy. Postaráme se, moji věrní,
aby ještě dnes v noci převzal korunu právoplatný král. Od vaší
ctnosti se nežádá víc, než srdečnost a věrnost.
Ne, nechci, aby byla ušetřena,
když říše utrpěla rány.
Až koruna králi bude navrácena,
Čekají na vás slavobrány.

Hero

Agenore! Nebude nám chybět věrnost ani srdečnost v boji
o legitimní korunu. Naše ruka potrestá Atalantu za otcův zločin a
naše horlivost pozvedne Palameda na trůn. Řekni nám však, kde
je Palamedes, královský korunní princ? Proč zůstává skryt před
naší láskou?

Agenor

Starejte se nyní spíše o plánovaný čin, až přijde čas,
představím vám ho.

HW

Ano, pane Agenore, rozsekáme je na hadry, že psi
z celýho města nevylízaj jejich prolitou krev ani za 10 let a sám
čert ztratí kuráž.

Hero

A ty budeš první.

HW

To ať vykládá kdejakej darebák, prve jsem za peníze, co
mi dala královna, koupil 2 kuráže, abych měl náhradní, když o
jednu přijdu.

Agenor

Královna ti dala peníze? A proč?

HW

Proč? Co je to za bláznivou otázku! Proč? Protože mi je
prostě dala.

Hero

Jak vidím, jsi na její straně.
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HW

Ale blbost, člověk se musí umět přetvařovat, mít vždy při
sobě v jednom pytli pláč i smích, umět někomu do očí zalichotit
a vzápětí mu přísahat smrt, takhle člověk nejdál dojde, jinak ho
maj za hlupáka.

Agenor

HW, máš pravdu, chválím tvůj důvtip, vezmi si od ní
všechno, co chceš, ale zůstaň věrný skutečnému princi.

HW

(Kdyby věděl, že jsem jí řek o tom zabití, ten by mě nato
tata povýšil.)

Hero

Kníže Agenore, jak vidíš, všichni v tebe vkládají důvěru a
nemyslí si, že bys nás chtěl podvést, a proto se jistě uvolíš a to
tajemství nám prozradíš.

Agenor

Stačí, že je známo mocnému bohovi Jupiterovi, který je
zde přítomen, brzy se vše dozvíte i vy. Odeberu se k němu a
nebesa vyslyší můj hlas. (Klekne si.)
Nejvyšší bože, hlasem k tobě promlouvám
i vám, bohové, přísahám,
že Palamedes je živ a zdráv,
ostatní poddaní bez dalších práv;
až uvidíme ho vládnout jako pána,
otcovská pomsta bude dokonána.

Hero

Nyní, milí druhové, vyzbrojte své ruce pomstychtivým
mečem (všichni tasí meče a HW svou pistoli) a postavte se spolu
se mnou kolem oltáře. Ten, jenž je vševědoucí, ať vyslyší
z mých i Vašich úst přísahu Vašich srdcí na důkaz Vaší horlivosti
a statečného odhodlání: (NB, všichni po něm opakují po
verších.)
Palamedes ať je král,
Atalanta zemře,
přísahám jim, věrný budu dál,
[Cosroovo dědictví je ve hře.]
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Jupiter ať sešle bez bázně
hromy blesky z nebes,
nesplním-li ještě dnes
co přísahal jsem závazně.
Agenor

Pojďme, věrní přátelé a občané, bohové vyslyšeli naše
přání a snažné sliby, avšak dosud nebyla vhodná příležitost k
činu. Odeberte se zatím do svých domovů, ale ty, HW, počkej
tady na mě, hned se vrátím.

HW

Počkejte chvíli, pane Agenore, a řekněte mi přece, co tam
ten chlap povídal? (Ukazuje na Jupitera.)

Agenor

Nejsi moc důvtipný: nic neříkal.

HW

Tak to ani nemůžem nic čekat.

Hero

Hlupáku, on zná naše srdce, stačí, že to slyšel a není
proti.

HW

Jak to moh slyšet, když nemá jiný uši než ty, který mu
namaloval malíř a ten mu moh udělat klidně i oslí uši.

Agenor

Nebuď drzý nebo tě vezme palicí po hlavě, že už nikdy nic
neuslyšíš ani neuvidíš.

HW

Hej, to jsou šprýmy! Měl bych mít strach před tou kozí
bradkou? Sedí tam jak na vejcích.

Agenor

Mlč a neposmívej se božstvu, nebo má ruka ztrestá tvůj
výsměch.

HW

Aj, vykašlete se na to, však už s tím nemám problém.

Agenor

Pojďte, moji věrní, a ty tady na mě počkej. (Všichni
odejdou.)

HW

chodí sem a tam.) Teď bych chtěl ukázat svoje pravý já,
pokud jde o hádku s ženskejma, na to jsem odborník; některejm
udělám kolikrát takový bolístko, že je z toho ani nejlepší chirurg
nevyléčí dřív než za tři čtvrtě roku – ale hrome, právě přichází
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můj pán Articio, musí nám taky trochu pomoct, jinak ho strčej
do lochu.

Scéna 2.
Articio.

Articio

HW, můj milý HW, můj věrný sluho, jsi tady? Podívej,
navzdory všem závistivcům jsem opět venku z vězení a vidím,
že budu mít mnohem více nepřátel.

HW

Dobře, že jdete. Musíte nám taky pomoct, už jsme se
domluvili, že zabijeme královnu.

Articio

Koho? Královnu? Moji Atalantu?

HW

(Hrome, co jsem to jen řek! Teď bych si sám měl dát
jednu přes hubu, neměl jsem mu nic říkat.)

Articio

HW, mluv, pochopil jsem; kdo je původcem téhle sprosté
zrady a kdo jsou spoluviníci?

HW

Partonomai Monsieur, už jsem toho řek až moc a vy jste
až moc slyšel, už nesmím říct ani slovo.

Articio

Ty, ty, mluv honem, jako tvůj pán ti to přikazuji.

HW

Neřeknu nic, i kdybyste mě ztřískal do němoty, už teď
mám strach, že jsem řek příliš.

Articio nutí násilím HW, aby mluvil, ale HW je vytrvalý. Chce ho zabít,
lichotí mu, obdarovává ho a slibuje mu ještě víc, HW na nic nedbá.
Nakonec se Articio rozčílí a chystá se ho zabít. HW volá o pomoc.

Scéna 3.
Agenor

Agenor

Synu? Articio? Co to provádíš?
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Articio

(Bledý zlostí sotva dokážu odpovědět.) Můj otče!

HW

(Ó, štěstí v neštěstí!)

Agenor

Běž, pospěš honem za Atalantou a zprav ji o odhodlání k
úkladné zradě.

Articio

Ano, milovaný pane a otče, jsem připraven to učinit,
Atalanta musí zůstat na živu a na trůně.

HW

(Ten kluk je ale hlava dubová.)

Agenor

Běž, na co čekáš? – ale nejprve si poslechni, jaká hříšná
hlava zosnovala a připravila tento zrádný plán.

Articio

Prozraď ho, prosím tě. Ať je smrtí toho opovážlivce, toho
neznaboha uchován Atalantě život a mně trůn.

Agenor

postaví se velkomyslně před něho.) Hledej ho ve mně a
třes se!

Articio

Cože? Ty, otče, jsi ---

Agenor

Ano, ano já jsem ten, kdo vyrval zuřivému Tegeovi
Palameda, právoplatného dědice trůnu. Teď jdi a vyzraď toto
tajemství, zapomeň na svého krále, na své přátele a
nejšlechetnější krev věrných spoluobčanů. A co víc? Jdi a
zapomeň na svého otce.

Articio

(Ach jak tvrdý boj pro mou duši!) Ach otče! --- budu-li
mlčet, přijdu o královnu.

Agenor

A o planou lásku. - Sbohem, nechávám tvé srdce
rozhodnout o sváru přírody, lásky a spravedlnosti, uvidím, zda
má větší váhu láska nebo dluh z dětství. Pojď, HW, doprovoď
mě.

HW

A teď to máte, jen běžte a řekněte to královně, ona Vás
zas brzy vyznamená, ale jen z lásky. (Odejde.)

Articio

(dívá se za ním.) Ach otče, jaký těžký boj jsi mi to
uchystal? Nebohé srdce, co mám teď dělat? --- Ano, ano, ze
dvou zel je to bližší nebezpečnější: musím teď skrze svou lásku
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zachránit Atalantu před největším nebezpečím a poté dluh
z dětství ochrání otce. Ale naštěstí právě přichází má královna.

Scéna 4.
Atalanta a komparz.

Atalanta

(Tady je ten zloduch.)

Articio

Má královno, velkolepý plamen naší svatby již ---

Atalanta

Nevěrníku, ještě se odvažuješ chodit mi na oči a více
provokovat mou uraženou trpělivost?

Articio

Nebesa! Jaký další zločin ---

Atalanta

Nadšení z naší svatby musí být hned zmraženo a
proměněno v chladnou pochodeň truchlení, kterou poneseš.

Articio

Já?

Atalanta

Ano, ty, zrádče! Odejdi a mlč.

Articio

Půjdu, ale ---

Atalanta

ale daleko, pryč z mého pohledu, z tohoto tvým dechem
nakaženého vzduchu.

Articio

Dovol předtím mým ústům ---

Atalanta

Tato falešná a nevěrná ústa mě již tolikrát podvedla. Jdi,
nevděčníku, a už ani slovo.

Articio

(Ó bohové!) Mé mlčení by pro tebe mohlo být
nebezpečné; slyš, má královno!

Atalanta

Ne, už ti nedopřeji to potěšení, abys mě podvedl.

Articio

Nevyřknu nic na svou obhajobu.

Atalanta

Co bys také řekl na svou obhajobu, mé oči a tvůj vlastní
sluha tě přelstili.

Articio

(Nebohé srdce!) Můj sluha? A co ---
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Atalanta

Mlč, vše je mi známo.

Articio

Pro tvé bezpečí je třeba ---

Atalanta

Abys opustil tuto zemi i mé srdce.

Articio

(Ó nebesa!) Můj odchod ---

Atalanta

mě uspokojí.

Articio

Mé mlčení ---

Atalanta

je mým rozkazem.

Articio

Nyní tě však skrze neposlušnost mohu přesvědčit o své
věrnosti.

Atalanta

Kdybych tě vyslechla, zarmoutila bych příliš své srdce.

Articio

(Co mám dělat? Ó bohové, co mám dělat?)

Atalanta

Ještě jsi tady? Uposlechni.

Articio

Chceš tedy ---

Atalanta

abys odešel a už nic neříkal.

Articio

Dobrá tedy, plním tvůj příkaz, protože ho vyslovila tvá
krutá ústa, ale dej si pozor, abys nelitovala tak krutého úkolu,
který jsi mi uložila. Opouštím tě, má krásná tyranko, sbohem.
(Odejde.)

Atalanta

Ó hanebná dcero závisti a lásky, žárlivosti bez soucitu,
jakou odpornou válku rozpoutáváš v mém srdci mezi zimou,
horkem a jedem! Ach! Když rušíš můj klid, nedopusť, aby ho
užívala má sokyně. Cleandřina naděje její šťastné lásky musí být
pokořena, protože i já o ni přijdu. V krásných Articiových očích
už neuvidí mé neštěstí, ale on v jejích svůj podvod, mé
odmítnutí a krásu jiné ženy.
Podezřívání v lásce
působí jak těžká břemena,
ani on nesmí smát se,
když já musím býti sklíčena. (Odejde.)
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Scéna 5.
Zahrada.
Icilio a Cleandra a pak Articio.

Icilio

Sestro, nic nepomůže, Atalanta je příliš zamilovaná do
Articia.

Cleandra

Neztrácej naději, mezi žárlivostí a majestátem je velký
rozdíl. Dokud byl Articio považován za zrádce, hájila láska jeho
nevinnost, ale teď, když byla láska uražena, ho nikdo neuchrání
před Atalantinou zlostí, a protože již neslyší na jeho omluvy,
můžeš téměř jistě počítat s korunou.

Icilio

Kéž by nebe vyslyšelo mé přání!

Cleandra

(A také mé.)

Articio

(rychle přichází.) Krásná Cleandro, nenávist Atalanty, jež
nezná soucit, mě přivádí za tebou. Myslí si, že jsem jí nevěrný a
to ostatní, co jí řekl sluha, je mi zatím neznámo. Připravila mě o
srdce i všechny dary a já jsem tím největším nešťastníkem na
zemi.

Cleandra

(Iciliovi.) Podvod nám pomohl. (Articiovi.) Tvé neštěstí mě
trápí.

Articio

Trpělivě budu snášet svůj nešťastný osud, ale ten
Atalantin mě děsí.

Cleandra

Jaký?

Articio

Léčky a smrtelné úklady.

Icilio

A zamlčel jsi královně její ohrožení?

Articio

Ach! Její přísný zákaz mi nedovolí předstoupit před ni.

Cleandra

(Iciliovi.) (Tohle je ovoce podvodu.)

Icilio

(Cleandře.) (Jsem spokojen.)
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Articio

Jdi, ó Cleandro, a jménem nebohého Articia, jehož nazývá
nevěrným, nevděčným a nestálým, jí řekni, že bude dnes v noci
ohrožena její korun i život, že spiknutí zrádci vtrhnou se
zbraněmi a ohněm do jejího královského paláce, že Palamedes -- to stačí, kdo chce Atalantu zachránit, nemusí již déle otálet;
jdi, tento čin je důkazem mé lásky.

Scéna 6.
Atalanta z dálky.

Atalanta

(Zaslechla poslední slova.) (Tento čin je důkazem mé
lásky? Jen si poslechněme toho nevěrného zrádce!)

Cleandra

Odcházím.

Atalanta

Jen zůstaň! – A ty, lotře, se ještě odvažuješ objevit se
přede mnou?

Articio

Láska mě sem dovedla.

Atalanta

A ještě tohle? Nevděčníku.

Articio

A má věrnost ---

Atalanta

Odejdi!

Icilio

Ne, královno, musí tu zůstat a doznat ten zrádcovský čin,
dobře známý jeho neklidnému svědomí.

Atalanta

Nevděčný milenec a zrádný vazal?

Cleandra

Proč mlčíš? Rychle jí řekni, že je dnes v noci ohrožen její
život a koruna.

Articio

To potvrzuji.

Atalanta

(Nebesa, co to slyším?)

Cleandra

Že se spiknutí zrádci chystají vtrhnout se zbraněmi a
ohněm do královského hradu.

Articio

To jsem řekl a to teď také opakuji.
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Atalanta

(Hříšná opovážlivost!)

Cleandra

(Její podezřívání je mi potěšením.) Že prokážou
Palamedovi věrnou službu, když ji zabijí.

Articio

Říkám to ještě jednou.

Icilio

Ale řekni jí také, že jsi jedním ze spiklenců a strůjců
tohoto odporného činu a že je Articio největším nepřítelem
Atalanty.

Atalanta

Řekni to. (Nechci však, aby to potvrdil.)

Articio

Ne, to neřeknu a pokud mi úcta k mé královně nespoutá
ruce, chci ti dokázat, že jsem věrný.

Atalanta

Podívejme se jaká nevinnost! O tom mě, nevěrníku,
přesvědčuje tvoje tvář a ještě mnohem více tvé zrádné srdce.

Articio

Mám na mysli ---

Atalanta

Jaképak na mysli! Mlč!

Articio

(Bolest a posměch mě zabíjí.)

Cleandra

(Je mi líto jeho zármutku, a přesto je mi užitečný.)

Icilio

Ať ti, ó královno, prozradí původce.

Atalanta

Okamžitě mi ho prozraď, nebo tvou jedinou útěchou bude
smrt.

Articio

(Ó nebesa! Mám prozradit svého otce?) Je mi neznámý,
rozhněvaná královno.

Atalanta

Je ti neznámý? Ty, ty sám jím jsi, když ho neznáš.

Cleandra

(Souhlasím s tebou, ó královno, kdo nechce odhalit hrozící
nebezpečí, sám je největším nepřítelem.)

Articio

(Trpím jako milenec a trápím se jako syn.)

Scéna 7.
HW zezadu.
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HW vlítne na scénu a řekne: už u vás nezůstanu ani chvilku, takhle
zacházet se starým vojákem, kterej prošel tolika válkama! Copak si
myslíte, vy lenoši, že nevím, co znamená „zbraň k líci“ nebo „pal“?
Všechno řeknu královně, vy lumpové. Icilio ho osloví a zeptá se, co se mu
stalo. HW řekne, že tam byl jeden korporál, který se na něho vytahoval,
že je chytřejší, a přitom zapomněl víc, než se takový chlap vůbec může
naučit, a ten mu dal několik šťouchanců do zad. Znovu přiběhne a
opakuje předchozí lazzo. To lze udělat 3krát nebo 4krát. Pak jde ke
královně a řekne jí, že je celá banda lidí s všelijakými zbraněmi v hradu;
nevolají nic, než ať žije Palamedes a smrt tyrance Atalantě….
Articio

Cože? Co to slyším? Královno, jdu tě chránit.

Atalanta

Zůstaň tady! HW, pověz, kdo stojí v čele těch rebelů?

HW

Tady Articiův otec.

Atalanta

A tobě že je původce neznámý? – Teď už rozumím, o jaký
jde podvod, už chápu příčinu tvého mlčení.

Articio

Chci tě jen ---

Atalanta

Mlč, zrádče!

Cleandra

(Bojím se, že ho zničí.)

Icilio

(Atalantě.) Mám strach o tvůj život.)

HW

Královno, rád bych --- však vy mně rozumíte.

Atalanta

Co žádáš?

HW

Sáhněte do měšce a řekněte jen: tu máš.

Atalanta

Rozumím, tvá věrnost je zlatem k nezaplacení. Tu máš
cenný šperk. (Dá mu prsten.)

HW

Děkuji pěkně, teď už mám i prsten, až se jednou budu
ženit.

Cleandra

Královno, dej se na útěk, není času nazbyt.

Icilio

Ne, ne, musí tu zůstat, tato ruka ji ochrání.

Articio

A já statečně vyhladím všechny zrádce.

Icilio

Zrádci není vhodné svěřit královnu.
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Articio

Já a zrádce? Dovol, ó královno, abych se postavil svému
otci a potvrdil tímto mečem svou glori.

Icilio

Vymýšlíš si slávu a horlivosti, abys mohl uprchnout.

Cleandra

(Mezi strachem a láskou cítím horko a chlad.)

Atalanta

Nežádám od tebe žádný takový hřích, zůstaň zde kvůli
Agenorovi. – Icilio, za tvou horlivost jsem ti hluboce zavázána,
dostaneš odměnu hodnou tvých zásluh.

Articio

(Ó osude!)

Atalanta

(Articiovi.) Ano, ano, on bude odměněn, pro toho, jenž
Atalantě ubránil trůn i život, je jen trůn malou odměnou.

Articio

(Ó nebesa!)

Atalanta

zatímco se dívá na Articia, mluví k Iciliovi.) Jdi za
Agenorem a řekni tomu opovážlivci, že jeho syn Articio je v mé
moci a já mimo nebezpečí. Ať okamžitě složí zbraně, nebo Articio
--- (Ó nebesa!) nebo Articio, řekni mu, že jinak mi bude jeho
hlava do hodiny ležet u nohou.

Icilio

Jak přikazuješ, královno.

Atalanta

(Ať mu žárlivost přichystá tu největší bolest.) (Iciliovi.)
Jdi, vykonej můj příkaz a naplň své naděje. (Odejde s Iciliem a
Cleandrou.)

HW

Je mi vás moc líto, pane Articio; kdybych byl věděl, že
vám to uškodí, držel bych radši hubu.

Articio

Jdi, ty nevěrný lotře, ty jsi také jedním z těch, kteří se
zasloužili o mé utrpení. Proto už více nebudeš v mých službách a
nechci o tobě slyšet ani vědět. Pověz, co jsi o mně královně
napovídal? Řekni pravdu, snad mně i sobě můžeš ještě pomoci.

HW

Já že jsem o Vás něco povídal? Nic o tom nevím.

Articio

Lži si jen do té doby, než budeš viset, šibenice je pro tebe
už postavená.

HW

Aj, to by bylo špatné, kdybych kvůli šibenici musel tak
moc vyrůst.
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Articio

Podívej se na mě a měj se mnou soucit, přiznej se, co jsi
o mně královně řekl.

HW

Zkusím si vzpomenout. --- (Zamyslí se.) Už vím: řekl
jsem jí to tom zabití, Váš otec mi slíbil jedno království, když ji
zabiju, ale ona si všimla, že ji chci zabít, a tak jsem musel
všechno vyklopit.

Articio

Proč ale obvinila mě?

HW

Podívejte se, věc se má takhle: zeptala se mě, kdo mi to
přikázal; tak jsem řekl: můj pán a myslel jsem Vašeho otce, ale
ona asi myslela Vás.

Articio

Co ty jsi za lehkomyslného darebáka! Neměl bych tě snad
nechat pověsit?

HW

To by nebylo rozumný, všechno jsem přiznal.

Articio

Darebáci se také přiznají a jdou rovnou na šibenici. Ale
ušetřím tě, pod jednou podmínkou, když královně vysvětlíš, že
jsem nevinný. Uděláš to?

HW

Ze srdce rád, jen aby mi uvěřila.

Articio

Uvěří tomu, běž, pospěš za ní.

HW

Ano, letím jako slepej pták. (Odejde.)

Articio

Jsem úplně sám, oprávněně mohu říci sám, protože mě
všichni opustili. Ach krutý osude, proč řádíš v nevinné duši, a ty,
tyranko Atalanto, příčino mé zasmušilosti, proč mě
pronásleduješ, když pro tebe zmírám láskou? Nač si však
stěžovat němým stromům, které mé útrapy nezmírní; vítr v nich
sice žalostně naříká, ale k čemu to všechno je, když mě královna
nenávidí. Přeje si mou smrt a mou hlavu u svých nohou. Jsem
s tím smířen.
Když už mám v tichosti zemřít
že nevděčníkem jsem
a křivopřísežníkem
nemusíš říkat.
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Řekni, že v bídě měl bych zajít
teprve ti odpustím
a sám osud obviním
než přestanu dýchat. (Odejde.)

Scéna 8.
Cleandra, Isauro.

Isauro

Teď jsem spokojen, má milá, když jsi mi před královnou
vyznala svou lásku.

Cleandra

To je pravda, požaduji však od tvé věrnosti důkaz přízně,
slib mi, že ho vykonáš.

Isauro

Pokud má čest neutrpí újmu, slibuji, cokoli si přeješ.

Cleandra

Pevně ti věřím, ale co když zklameš mou důvěru?

Isauro

Můžeš mě nenávidět jako nevěrného zrádce.

Cleandra

Přijímám tvůj závazek, následuj mě, posadíme se pod
nejbližší strom, chvilku si odpočineme a pak budeme pokračovat
v našem rozhovoru.

Isauro

Dovol mi, abych ruku, která mi patří ---

Cleandra

Isauro, buď skromnější.

Isauro

Takhle odpovídáš svému snoubenci?

Cleandra

Jaký snoubenec? Ty blouzníš.

Isauro

Dala jsi mi přece slib lásky a věrnosti.

Cleandra

Špatně jsi mi rozuměl, Isauro: Z pěkných úst promlouvá
slušnost a vám mužům se hned zdá, jakoby mluvila láska.

Isauro

Cože! Copak jsi před Atalantou neprojevila touhu spojit
tvé přání s mým?

Cleandra

Ano, to nepopírám.
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Isauro

A proč tedy takové úskoky?

Cleandra

Mlčení je požadovaný důkaz přízně. Buď vytrvalý.

Isauro

(Já se snad zblázním.) Nevěrnice --- jdu pryč, abych už
neviděl tvou podlou tvář.

Cleandra

Zůstaň, mlčení je důkazem tvé cti.

Isauro

Měl bych tu zůstat, aby ses bavila na můj účet? Řekni mi
však, proč jsi mě, zamilovaného, vyslechla?

Cleandra

Přivádíš mě k smíchu; mohu snad zakazovat někomu, kdo
je do mě zamilovaný, aby s tím přestal? Je uměním ženského
pohlaví mít hodně milenců a většinu z nich vodit za nos.

Isauro

Vidím, že se tou zradou ještě dobře bavíš, ó hanebná
podvodnice!

Cleandra

Mlč, slíbil jsi mi to.

Isauro

Měl bych ještě mlčet? Byla by to hanba mužského pohlaví.

Cleandra

Pokud tak neučiníš, budu tě nenávidět jako nevěrného
zrádce.

Isauro

(Co jsem to jen slíbil, co jsem to udělal!) Prozraď mi
alespoň jméno toho, kdo si získal tvé srdce.

Cleandra

Abys viděl, jak moc si tě vážím, svěřím ti nejniternější
tajemství svého srdce. Je to ---- ano, ano, je to Articio; teď si
klidně říkej, že tě nemiluji, ale mlč.

Isauro

(Zatracená lásko, přinášíš mi bolest!) Líbí se ti tedy
zrádce?

Cleandra

Pochybuješ? Právě proto, že se mi líbí, je mu dávno
odpuštěno.

Isauro

Máš ráda nevěrnost?

Cleandra

Kdybych měla svého miláčka odsoudit, dopustila bych se
velké neslušnosti.

Isauro

Nepřipadá ti nečestné milovat tak pohrdání hodného
člověka?
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Cleandra

Stačí, že ho miluji, aby nebyl hoden opovržení. Sbohem,
můj starý miláčku. (Odejde.)

Isauro

Jen si jdi a ať tě souží všechny přízraky! – Jsem ztracen,
odsouzen k smrti, už si nic nenamlouvám. Je považováno za
důkaz přízně, když budu zoufalý. Ta podvodnice mi hrdě
prozradí svého milence, oslavuje lásku, bolest, vášeň i pouto,
které ji k němu váže, a já to mám považovat za projev úcty?
Zatracená ženská lest! Proč se však rozčiluješ, Isauro? Neunáhli
se, možná bude tvá dřív, než si myslíš. Královna má Articia i
přes všechny ty zrádcovské činy, které jsou stejně smyšlené,
ráda a jakmile se Articio stane chotěm královny, staneš se i ty,
krutá Cleandro, mou ženou. Doufám, že výsledek bude lepší, než
začátek. (Odejde.)

Scéna 9.
Noc a měsíc.
Agenor s měšťany, někteří z nich nesou pochodně, a pak Icilio s HW a
vojáky.

Agenor

Buďte vytrvalí, mí přátelé, dobrotivé nebe přeje našemu
plánu. Královský palác musí shořet a Atalanta musí být sesazena
z trůnu. Ostudné královně nepřísluší pohřeb v menších nebo
méně krutých plamenech, zpustošte a vypleňte všechno; část
z vás musí obrátit vražednou pochodeň jiným směrem, ostatní
mě následujte. Ať Palamedes vládne královské říši a je nám za ni
zavázán. Vykonejme náš velký plán; já zůstanu s vámi. (Zevnitř
je slyšet řinkot zbraní a bubnování. Přichází Icilio a HW, který
má po sobě zvláštním způsobem rozvěšené lampy.)

Icilio

Stůjte, zrádci!

Všichi

Ať zemře Atalanta!

Icilio

Vaše úmysly jsou plné neřesti.
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Agenor

Pohání je ctnost.

Icilio

Vaše opovážlivost je příliš zarputilá.

Agenor

Je poháněna spravedlností.

Icilio

Jaká ctnost? Jaká spravedlnost? Atalanta je mimo
jakékoliv nebezpečí.

Agenor

Kdo by ji mohl skrýt před mým hněvem?

Icilio

Stačí přiblížit zbraně a oheň k tváři Atalanty a uvidíš
Articia spoutaného v řetězech a zakrátko i jeho hlavu u jejích
nohou.

Scéna 10.
Hero s vojáky tajně poslouchá.

Agenor

Nebesa! Můj syn?

Hero

(Je na čase pomoci příteli.)

Icilio

Proč jsi jak zkoprnělý, proč neběžíš svrhnout a zabít
Atalantu? - Poslouchej, buď mi odevzdáš svůj meč, anebo je tvé
dítě synem smrti: to ti skrze mne vzkazuje Atalanta.

HW

Takhle vypadá ženská kuráž: když už nevědí, jak dál,
snaží se chytit myš na špek, aby ji měly ve svý moci a mohly si
s ní dělat, co chtěj; pane Agenore, vzdejte se radši po dobrým,
nás hrdinů je až moc, nic nezmůžete.

Agenor

I ty jsi mě zradil, lotře? Jen počkej, to tě bude stát hlavu,
jako že se Agenor jmenuji.

HW

Zbytečná zdvořilost, já svou hlavu potřebuju, člověk si ji
časem může zas nasadit, ale když si dá předek dozadu, tak se
při žraní a chlastání nadře jako mlynářskej osel. Na jednu stranu
to je dobrý, když má obličej vzadu, protože se vyhne kdejakýmu
šťouchanci do žeber od neslušnýho kočího, kterej zařve „pozor“,
až když člověk ten šťouchanec už dostal.
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Icilio

Mlč! A ty mi odevzdej svou zbraň. (Agenorovi.)

Agenor

(Ó bohové, co mám dělat?)

Hero

(Agenorovi se nesmí zkřivit ani vlásek.) (Chodí sem a
tam.)

Icilio

V pravý čas, Hero ---

Agenor

Příteli ---

HW

Teď je ta pravá chvíle na čepýření, ještě si k tomu párkrát
dloubněte do žeber.

Hero

Jakýpak příteli! Kdo podvedl Atalantu, může ode mě
očekávat jen nenávist. Předej mi svůj meč a následuj mě jako
zajatec do okovů. (Skrze předstíranou zradu mu daruji život.)

Agenor

Proradný přítel! Zrádný kavalír!

Icilio

Vzdej se své královně.

Agenor

Palamedes je mým králem.

Icilio

Tak ať přijde a zachrání Articiovi život; ale zaváhá-li,
rozpůlí mu nemilosrdný meč hlavu.

HW

Ne, to si vyprošuju, dokud nedostanu svůj plat, žádný
hlava dolů. Potom si dělejte, co chcete, sám tu hlavu hodím do
hajzlu.

Agenor

Pse, co mi brání, abych ti zlomil vaz.

HW

Držte ho, s bláznama není sranda, tohle je vážný.

Agenor

Kruté hvězdy!

Icilio

Slyšel jsi dobře, obviňuj sám sebe, až ho tvá zběsilost
připraví o život. (Chce odejít.)

Agenor

Zůstaň tu, ach zůstaň!

Icilio

Jaké zůstaň! Pospěš si a nezapomeň, že jsi jeho otec.

Agenor

Dopustil bych se největšího hříchu, kdybych dál trval na
svém; neuhýbám strachu, ale lásce. Jdi a řekni Atalantě, že
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přemohla otce a ne hrdinu; odsuzuje ve mně věrného
poddaného a já v ní proklínám své vlastní tyranství.
Hero

Jsi tak velkým nepřítelem té, která tě chce potrestat?

Agenor

Nevěrný, zrádný kavalíre; kéž bych jen měl tu moc --Bolest mi brání mluvit. Ale dočkej času, bude --- (chce odejít.)

Icilio

Podej mi meč!

Agenor

rozhlíží se kolem sebe se zuřivými posunky.) Tady ho
máš. (Hodí meč na zem.) (Odejde.)

HW

Když už jsou ty patálie za náma, vydám se taky na cestu.
(Chce odejít.)

Hero

Vojáci, zajměte ho, svažte mu ruce a nohy a vhoďte ho do
toho nejukrutnějšího vězení.

HW

Mě?

Hero

Tebe, lotře, tebe zloduchu; pryč s ním, žádné okolky.
(Chopí se ho.)

HW

No to by tak hrálo! Nechte mě na pokoji, blázni, byl jsem
přece na vaší straně.

Hero mu říká, že prospěchář si nezaslouží nic jiného, než aby visel na
nejbližším stromě. HW prosí a přemlouvá, nakonec se rozzlobí a brání se;
provádí své lazzi, že se honí dokola, on se vytrhne, nakonec ho chytí a
odvedou. Toto lze provést dle libosti.

DĚJSTVÍ TŘETÍ

Scéna 1.
Divadlo představuje 2 věže vězení, v jedné Agenor, v druhé HW, a ze
strany přichází Hero.

Agenor

Je toto odměna za věrně vykonané služby pro tuto říši?
Takhle se odměňuje svědomitost věrného vazala? Místo uznání

351

dostanu okovy a pouta, vězení a smrt! Nespravedliví bohové,
proč se takhle vysmíváte upřímnému srdci a odsuzujete jej
k takové hanebnosti?
HW

Takhle to chodí, když si člověk myslí, že je móc dobrým
sluhou; kdyby ses, milej Wurste, vykašlal na to přebíhání, klopil
bys teď do sebe pořádnou sklenici vína a místo toho nemáš ani
dost vody. Myši a krysy mně prolejzaj všechny kapsy, jestli
nemám nějaký zásoby, ale najdou tolik, co já; obyvatelé mejch
kalhot si taky jdou za svým, a protože se s nima nejedná tak,
jak jsou zvyklí, týraj mě hůř než blechy ženský před deštěm. Ó
tempora! Ó mores!

Agenor

Je třeba mít trpělivost, domnělý otec musí skrze své
utrpení zachránit pravého krále; spravedlivá nebesa ho
pozvednou na trůn a mě osvobodí z pout.

HW

Jen si kousejte a píchejte, všechno velkoryse strpím; je
špatnej hrdina, kdo nedokáže vykrmit celý regimenty vší. Ale
Herovi ještě ukážu; to je ale falešnej lotr!

Agenor

Působí mi však bolest, že mi věrný přítel sebral zbraně a
požadoval mou smrt.

Hero

(Už je déle nemohu nechat bez útěchy.) (Jde k vězení.)
Příteli Agenore, zkroť svůj nářek a věz, že jsem tě zradil, abych
tě mohl zbavit nebezpečí.

Agenor

Věrnost bys prokázal mnohem lépe, kdybys posílil mé
zbraně i hněv.

HW

A udělal mnohem líp, kdybyste mě pustili.

Hero

Vzhledem k tomu, že je Atalanta mimo nebezpečí a Articio
zajat, zpečetila by jakákoliv troufalost jistou záhubu tobě i tvým
vojákům.

HW

Proč jste ale zašili mě?

Hero

Teď mlč, brzy se to dozvíš.
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Agenor

Ale v téhle temnotě a v poutech mě nečeká nic než
nejhorší trest a smrt.

HW

(A mě možná i kolo a šibenice.)

Hero

Z temnoty i pout tě může zachránit tvůj jediný příkaz.
Atalanta si myslí, že jsem tvůj nepřítel a její věrný sluha, a proto
mi tě svěřila a podívej, tohle je první ovoce mého podvodu.

HW

Tak vy takhle? No dobře, jen ať přijde královna, hned jí
všechno řeknu.

Agenor

A co když ti necháme zkroutit hlavu mezi nohy?

HW

Na to si asi budete muset nechat zajít chuť, nejsem
žádnej pudl, aby se vám to vyplatilo.

Agenor

Mlč, budeš propuštěn se mnou. – Ty mi však, příteli,
odpusť, že jsem se bál, když jsem si myslel ---

Hero

Ticho, vidím přicházet královnu; zase se na tebe rozzuřím,
ty se ale, HW, měj na pozoru, aby ses neprořekl.

HW

Na mě se můžete spolehnout, neřeknu nic, na co se mě
nikdo nezeptá.

Scéna 2.
Atalanta z povzdálí.

Atalanta

(Tady jsou oba dva, tajně je vyslechnu, může mi to být
užitečné.)

Hero

Neobviňuj ze svých pout osud, ale sebe samého; podvedl
jsi, zrádče, tak lehkomyslně svou dobrotivou královnu; stejnými
prostředky budeš v krutých mukách potrestán i ty.

HW

(To je ale párek lotrů, pěkně si nahrávaj.)

Atalanta

(Ó, ryzí srdce!) (Jde k nim.) Hero, budeš poctěn jako ten
nejvěrnější vazal.

HW

(Ale taky ten největší bídák.)
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Hero

Má horlivost, nejmilostivější královno, nebude utišena,
dokud křivopřísežná krev nepotřísní a nezbarví tvůj trůn. (Však
ona mi dobře rozumí.)

Atalanta

(Jak je věrný!) Poslouchej, hned mi sem zavolej Articia.

Hero

Provedu.

Atalanta

Nejprve mi však řekni, co provedl tenhle (ukazuje na
HW), že je také spoutaný.

Hero

Dostal se sem nevinně, v té zlosti jsem se unáhlil.

HW

To bych řek, teď už mě konečně pusťte, nebo ---

Hero

(tajně HW.) Mlč, nebo rázem změním vysvětlení.

HW

Na to jste dost velký padouši; teď už mě ale pusťte. Budu
mlčet.

Atalanta

Je-li nevinný, ať je propuštěn.

HW

Výborně, paní královno, vy jste ženská, která si umí
poradit; byla by škoda zničit tak zdravýho a silnýho chlapa,
protože v dnešní době, kdy kdejakou Helenu kouše svědomí, je
potřebnej. (Je propuštěn.)

Hero

(k HW.) Teď jsi volný, ale drž jazyk za zuby.

HW

(Jak se mně bude chtít; co kdybych ty vaše lotroviny
prozradil královně?)

Hero

(To nedělej, pokud ti záleží na životě tvého pána.)

HW

(Když jde o život, budu mlčet, můžete se na mě
spolehnout.) (Odejde.)

Atalanta

Jdi a vykonej můj rozkaz. A připrav se na další.

Hero

Vše vykonám. (Odejde.)

Atalanta

(Agenorovi.) Nevěrný Agenore, nebylo by lepší, kdyby ses
od Hera přiučil věrné horlivosti? Vidíš, tvá ostudná zrada ti sama
nasadila želízka a uvedla v nemilost tvé královny ---

Agenor

Nejsi pro mě žádnou ---
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Atalanta

Mlč a chovej se uctivě, dlužíš mi to. Chopil ses zbraní a
zmanipuloval i mé věrné, lid, senát, mé přátele a dokonce jsi
svedl i vlastního syna.

Agenor

Všechno přiznávám, ale Articio ---

Atalanta

je také zrádce a spolu s tebou přijde o život.

Agenor

Hněv, který nebudí strach, je bezmocný.

Atalanta

Jen se nedělej, vím, jak moc se strachuješ o sebe i svého
syna. Ale dám vám milost, když vinu za vaši chybu zaplatíte
životem jediné osoby.

Agenor

A kdo by to měl být?

Atalanta

Palamedes, můj největší nepřítel.

Agenor

Palamedes? Dobře víš, že v něm žije můj král a tvůj
soudce?

Atalanta

(Teď opravdu věřím, že žije.) Hned před mým hněvem
prozraď to tajemství.

Agenor

Ne tak rychle, má královno, mohu-li tě tak nazývat. Je
ukryto hluboko v mé duši a nikdo ho ze mne nedostane.

Atalanta

Prozraď ho, nebo zemři.

Agenor

Zemřu rád, když s Palamedem přežije tvá hrůza.

Atalanta

A hle, Hero. Brzy uvidíme, zda tvá pýcha a umíněnost
obstojí proti mé moci.

Agenor

Je mi k smíchu tvá zuřivost, jsem dost věrný a odhodlaný.

Scéna 3.
Hero a Articio.

Hero

Zde je vojevůdce.

Atalanta

Articio, tento muž odmítá říct, co mi dluží, a volí raději
svou a tvou smrt. Hledám v Palamedovi křivopřísežného zrádce
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a tento nevěrný vazal přede mnou skrývá tajemství, které by
před tebou jako před synem neměl tajit. Nechám tě s ním o
samotě a za chvíli se vrátím. Budete-li stále tak paličatí,
přísahám na svou čest, že vás čeká ta neotřesnější smrt. Hero,
následuj mě. (Odejde s Herem.)
Agenor

Kéž by se země rozevřela a pohltila tu stvůru! – Ach synu,
milovaný synu, ať promluvím, nebo pomlčím, ztratím tě a zabiju.

Articio

Jak to? Řekni mi jen, drahý otče, kde se Palamedes
nachází a budu v bezpečí.

Agenor

Když tohle vyjde najevo, dostaneš se do největšího
nebezpečí.

Articio

Taková hádanka je pro mě moc těžká, nerozumím ti.

Agenor

Tohle je to tajemství, synu, a dokud ho nepochopíš, budu
tvým otcem.

Articio

Má mysl je celá zmatená; prozraď mi to tajemství, jsem
přece tvůj syn.

Agenor

(Ach, příliš obtížná nutnost!) Promluvím, ale až uslyšíš má
slova, zatrpkne tvá láska.

Articio

Cožpak se Agenorův syn tolik provinil tím, že miluje svou
královnu?

Agenor

Ne, ale Cosroův syn činí velký a trestuhodný zločin, když
miluje Atalantu.

Articio

Syn ---

Agenor

Ano, ano, syn Cosroa, a tím jsi ty.

Articio

Cože? Nejsem tvým synem?

Agenor

Ctím v tobě svého krále.

Articio

Nejsem Articio?

Agenor

Žije v tobě Palamedes.

Articio

Ó bohové, co to slyším? Ale jak? A kdy?
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Agenor

Tehdy, když tvému otci hrdá a ostudná pýcha ukradla
korunu i život, zachránil jsem tě ještě v plenách; vychoval tě
jako svého syna a nebesa tak zmírnila mou bolest poté, co jsem
sám přišel stejnou paží o syna ve tvém věku.

Articio

Nedozvěděl se nikdo jiný o tomto podvodu?

Agenor

Nikdo. Člověk musí mlčet, když chce, aby tak důležité
tajemství nebylo vyzrazeno.

Articio

Budou ti však věřit, že jsem Palamedes?

Agenor

Tvůj původ hovoří za vše. Proč bych se měl jako otec
postavit proti lásce, kterou hoříš k Atalantě, kdybych ji nenáviděl
jako tvého největšího nepřítele a nemiloval tě jako svého krále?
Ach, můj pane a králi, následuj svou krev, vyslyš svou čest,
ducha tvého otce, jenž tě zbrocený krví úpěnlivě prosí o pomstu
a klid.

Articio

O pomstu? A na Atalantě?

Agenor

Fuj, jaká ostuda, milovat více hříšnou dceru otcovraha než
vlastního otce?

Articio

(Ach, jsem zděšen!) A co mám královně vyřídit o
Palamedovi?

Agenor

Dočkej času, použij lsti a lichotek.

Articio

A když budeš muset zůstat ve vězení? ---

Agenor

O můj osud si nedělej starosti, splať především svůj dluh.

Articio

Teď mlč, vidím přicházet královnu. (Ach pohled, který mě
zabíjí!)

Scéna 4.
Atalanta a Hero.
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Atalanta

Přicházím zpět, ale naplněna tak silným hněvem, jakého
je jen lidské srdce schopné. Bude vykoupen buď Palamedovou,
nebo vaší krví. Mluv, Articio, však žádné úskoky.

Agenor

Jen mluv, ale nezklam ve svém králi sebe samého.

Hero

(Co se asi stane?)

Articio

Uhas svůj lítý hněv, krásná královno, znám Palameda,
avšak uděl mi milost, abych ti vše vyjevil na jiném místě,
protože bych to před svým otcem nedokázal, neboť se obávám,
že by ho to příliš zarmoutilo.

Atalanta

Nevděčníku, vyhovím ti. Následuj mě, ale Agenor zůstane
ve vězení a Hero mu vyřídí buď trest, který zasluhuje, nebo mou
milosti.

Hero

Spolehněte se na mou věrnost, Vaše Veličenstvo. (A ty
znáš svého přítele.) (Agenorovi.)

Articio

Ach! Světlo krásných očí, jež prozáří mé srdce.

Atalanta

Nevěčná duše, jež mi působí muka.

Articio

Tvůj pohled je příliš krutý pro zamilovaného.

Atalanta

A tvé srdce příliš nevěrné pro tu, jež hoří láskou.

Articio

Ach, má věrnost nezná hranic, jen ty mi nechceš uvěřit.

Atalanta

(Kéž bych tomu mohla věřit!) Už tě znám. Následuj mě.
(Odejde.)

Articio

Odcházím za svým sluncem. (Odejde.)

Agenor

Příteli, nyní musíš podat ten největší důkaz přátelství.
Nelze už déle čekat, neboť vidím v lásce Articia ohrožení
Palameda. Běda mně! Ano, je nutno tomu předejít.

Hero

Stane se, jak žádáš. (Otevře vězení a sundá mu pouta.)
Pohleď, navzdory příkazu královny ti sundávám pouta, nyní jsi
svobodný, jak sis přál, pospěš si, ať dojdeš svého cíle.

Agenor

Ach drahý příteli, pojď na mou hruď, jsem šťasten, neboť
v tobě shledávám věrného vazala našeho krále; nyní se s radostí
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běžím chopit zbraně, abych dosadil na trůn právoplatného krále.
(NB. HW poslouchá.)
Hero

Jen jdi, můj příteli, máš mou plnou podporu.

Scéna 5.
HW.

HW

Ajajaj, zase jsem vás přistihl při těch vašich lumpárnách?
Všechno řeknu královně a mému pánovi. Fuj, styďte se, pane
Agenore, že proti královně kujete takový pikle, když chce
z Vašeho syna udělat svýho muže a krále. Zasloužíte si pořádnej
kousanec.

NB.: Zahraje se toto: Hero ho chytne a řekne mu, aby byl ticho, nebo že
ho na místě zabije. HW se vytahuje a provokuje ho. Podle libosti dělají
lazzi na toto téma. Agenor HW odtáhne a něco mu pošeptá do ucha. HW
se diví a řekne: no je-li to takhle, tak proti tomu nic nemám. Smíří se a
HW s oběma odejde. (Vzadu se zavře.)

Scéna 6.
Isauro. Cleandra.

Isauro

Měj se mnou aspoň jednou soucit, ó krasavice.

Cleandra

Ano, pokud upustíš od své lásky.

Isauro

(Ach, jaká bolest!) Nemohu.

Cleandra

Nemůžeš? Lituji tvé slabé srdce.

Isauro

Láska, která mě zrazuje a zraňuje, by mě měla uzdravit.

Cleandra

Nezdvořáku! Je snad zrada, když člověk někoho vyvede
z omylu?
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Isauro

Krutá krásko, neslíbila jsi mi snad své srdce, přízeň a
lásku?

Cleandra

To přiznávám, máme však dvě srdce: jedním milujeme
doopravdy, druhým jen tak pro zábavu.

Isauro

Jak podivné! Pokud máš dvě srdce, miluj doopravdy toho,
jemuž ses zavázala, že ho budeš milovat.

Cleandra

Miluji toho, který se líbí mým očím.

Isauro

Miluješ ---

Cleandra

ano, Articia, ten se mi líbí.

Isauro

Toho miluješ? Nevíš snad, že tím urážíš královnu?

Cleandra

Ona to neví a od koho by se to měla dozvědět? Od tebe
snad? Měj na paměti svou přísahu.

Isauro

(Hrůzné pomyšlení!) Mám ji na paměti ---

Cleandra

Musíš trpět a mlčet.

Isauro

(Ach ta přísaha!) Získám jednou skrze utrpení a mlčení
tvou lásku?

Cleandra

Mám-li říct pravdu, pochybuji o tom.

Isauro

Ubohé srdce!

Cleandra

Přichází královna. Měj se na pozoru, abys neřekl, že tě
nemiluji, jinak se ke své nelibosti dozvíš, co bych chtěla udělat. -- Chtěla bych ti vyrvat srdce z těla.

Isauro

Ne, ještě tohle? Pěkná milenka! (Mohu se radovat.)

Scéna 7.
Atalanta.

Atalanta

Budu teď vídat Cleandru stále po tvém boku?
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Cleandra

Následuji ho jako světluška pochodeň, jako slunečnice
slunce a jako včelka růži: Není to tak? (Isaurovi.) Jen to řekni,
můj miláčku, můj zbožňovaný!

Isauro

Ach královno!

Cleandra

Jdi a řekni jí, že pokud nejsem s tebou, žiji v trpké
nespokojenosti, že neexistovalo v zamilovaném stvoření něžnější
náklonnosti.

Isauro

(A já musím mlčet!)

Atalanta

Nic neříká. (Cleandře.)

Cleandra

Přílišná radost ho úplně zmátla. (Běda tobě!) (Potichu
Isaurovi.)

Atalanta

O čem s tebou prve mluvila tvá kráska?

Cleandra

Chci místo tebe ---

Atalanta

Mlč, ať odpoví Isauro.

Cleandra

Mluv tedy, Isauro, vzpamatuj se, jinak tě láska úplně
zničí.

Isauro

(Ó jaká muka!)

Atalanta

Je úplně zmatený. (Cleandře.) Jaká je láska mocná
čarodějka!

Cleandra

Vzmuž se, milovaný Isauro, a mluv.

Isauro

(Ach trýznivý nátlak, ach přísaha, ach láska! Ale musím
promluvit.) Řekla mi, Isauro, milovaná schránko mého srdce, má
duše vzdychá, pláče a hyne bolestí.

Atalanta

To ti řekla? Proto se tolik trápíš?

Cleandra

Ano, kvůli svému i mému plameni lásky a něžnému
propojení srdcí.

Atalanta

Hoří pro tebe takovou láskou? (Cleandra dělá posunky,
aby řekl ano, a hrozí mu.)

Isauro

Hoří je slabé slovo, tu duši spaluje úplný požár.
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Cleandra

A vy, milované oči, jste mě tolik rozpálily.

Atalanta

(Ještě nikdy jsem neviděla pěknější a věrnější lásku.) Ale
poslyš, Isauro, na tvém čele není vidět dokonalá radost.

Cleandra

Velká láska není uspokojena, dokud nedojde naplnění.

Isauro

Nedokážu to popřít. (Navzdory mé potupě musím se vším
souhlasit.)

Atalanta

To stačí, Isauro se může považovat za šťastlivce, že
dostane nejen krásnou, ale i věrnou nevěstu. Jdi, Cleandro, a
nech mě o samotě.

Cleandra

Půjdu, ale nejprve se musím rozloučit s mýma krásnýma
očima.
Krásné oči, ve vás září
Ne však ve tvé tváři – (tišeji Isaurovi)
paprsky lásky (Isaurovi.). Snášej to a mlč.
Vy mě zraňujete,
(jen předstírám, co chcete)
Vy mi děláte hezky. (Že se mi ale nelíbíš,
Ode mne již dávno víš. (Isaurovi a odejde.)

Isauro

(Bude zázrak, jestli se dnes nezblázním.)

Atalanta

Ještě více než zamilovaná, je věrná!

Isauro

Až moc, má královno (ale ne mně).

Atalanta

Abych řekla pravdu, závidím vám vaše štěstí v lásce.

Isauro

Jsme na tom stejně se štěstím a láskou. (Měla by
pochopit, co tím myslím.)

Atalanta

Mé srdce touží dosáhnout míry vašeho štěstí. Jdi, povolej
Articia a vrať se zpět.

Isauro

Provedu. (Ach bolest, ach muka mé duše!)

Atalanta

Co vzdycháš?
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Isauro

To nic, jen bych si přál, aby Cleandra nebyla tak věrně
zamilovaná. (Odejde.)

Atalanta

Opravdu podivná láska! Tenhle vzdychá, protože je
Cleandra příliš věrná a já zmírám bolestí, protože je mi Articio
nevěrný. Ale co se starám o cizí štěstí, když jsem toho stavu
ještě sama nedosáhla. Co přináší HW?

Scéna 8.
HW spěšně vyjde.

HW

Victoria, královno, vítězství v Salcburku, vítězství
v Schelenu, všude Victoria, můj pán si poradil s Vaším
nepřítelem --- Honem, nejdřív musíte otevřít Váš měšec a něco
mi in presenti darovat, abych se mohl in futuro nalejvat vínem.

Atalanta

Nejdřív mluv, pak dostaneš odměnu.

HW

Aj, lepší bude teď hned; když už jednou člověk všechno
ví, nechce se mu platit. Hej, paní královno, otevřete svůj měšec
milosrdenství a hoďte mně do ksichtu tucet dukátů, a já Vám rád
odpustím.

NB: Královna mu dá po různých vytáčkách měšec dukátů. HW poděkuje a
řekne, že jeho pán už chytil jejího nepřítele a že ho poslal napřed, aby jí
řekl, že trčí zamčený v kleci pro kanáry jako krávy na výkrm. Královna se
ho ptá, jestli ho viděl. HW: že ho bohužel neviděl, ale že to slyšel.
Královna: aby jí HW vrátil měšec, že v něm měla falešné peníze, že je
vyndá a dá mu za tak příznivé zprávy peníze pravé. HW jí vrátí měšec a
ona mu dá prázdný a řekne, že si nic nezaslouží, když nepřinesl žádné
zprávy. HW řekne, že je to nečestné, bručí a královna mává plným
měšcem a vysmívá se mu. …

Scéna 9.
Articio přispěchá.
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Articio

Královno! Palamedes je v mé moci a pokořeného ti ho
položím k nohám.

Atalanta

(Ó nebesa!) A je to pravda?

Articio

Věř mi, ale prokaž mi nejprve laskavost.

Atalanta

Žádej cokoli, vše ti bude splněno.

HW

V tom případě já žádám zpět svůj měšec.

Atalanta

Dostaneš ho, buď trpělivý.

HW

Jo: dostaneš, a proč ne: tady ho máš.

Articio

Mlč, blázne. (NB.: HW dál něco mumlá až mu Articio
konečně strčí kapesník do huby a postaví ho na stranu.)
Velkomyslná královno, slíbila jsi mi laskavost, a proto odpusť ---

Atalanta

Komu? Palamedovi?

Articio

Ano, jemu. A neupírej mu lásku, o to tě prosí Articio.

Atalanta

Cože? Měla bych ho milovat? Řekni mi, zrádče, miloval jsi
mě někdy? Ty? Ne, ne, nevěrníku, to není pravda, miloval jsi
více mého nepřítele a můj pád, než mě. Ó zrádče, --- nevěrníku,
nemohu tě už ani vidět.

Articio

(Ó jak příjemný hněv!) Má královno, nechci připravit
Palameda o to, co zasluhuje.

Atalanta

Pak tedy má a musí vládnout. Potrestám tě tak, že učiním
požadovanou laskavost; povolám ho na trůn a do královského
manželského lože, ty však, nevděčníku, ve stejnou dobu zemřeš
strašlivou smrtí.

HW

Ne, pane, vykašlete se na umírání a ožeňte se s tou
ženskou, je lepší vzít si světskou fúrii, než se oženit se smrtí.

Articio

Mlč. - Ano, ano, má královno, zemřu, Palamedes však
bude žít.

Atalanta

(Není zdrcen, nehne ani brvou, jaká drzost!) Co víc je
třeba, ať je splněno tvé i mé přání, doveď prince ke mně, ale
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samotného, aby ho nikdo neviděl, nejprve si musí dopřát
potěšení mé oči, než s ním vstoupím na manželské lože.
HW

(Teď bude nejspíš mýho pána pěkně svrbět v nose, aj,
ženský si člověk nemůže dlouho dobírat, když láska vězí až
v morku kostí: buď u toho musí bejt člověk rychlej, nebo
šikovnej lichotník.)

Articio

Bude se ti tak líbit, jako jsem se ti líbil kdysi já.

Atalanta

Má touha už nesměřuje k tobě.

Articio

A kdybys v něm spatřila tvář zcela podobnou mé?

Atalanta

Odmítla bych stát se jeho ženou a nemohl by očekávat ani
špetku lásky.

Articio

(Ó věrné srdce!) Nezlob se tak, má krásko, srdce, které
jednou milovalo, už nemůže být bez lásky.

Atalanta

Jdi a vykonej můj příkaz.

Articio

Jdu, ale Palamedes se stane králem a tvým mužem.
(Odejde.)

Atalanta

(Však já už mu v tom dokážu zabránit.) Ten křivopřísežný
zloduch chce mou lásku přenechat jinému, a sice mému
největšímu nepříteli; ó neslýchaná drzost! Však já ho potrestám.

HW

Paní královno, já Vám nechci radit, že si máte vzít
Palameda, ale abyste mně dala měšec dukátů, to Vám chci
poradit.

Atalanta

Máš snad příliš krve, která tě dráždí? Nechám ti dát 1000
ran, aby tě to přešlo.

HW

Ne, děkuji uctivě; za dukáty rány, to by byl příliš velkej
luxus.

Atalanta

Tak odejdi a nic ode mě už nežádej.

HW

Nežádám nic, co není moje.

Atalanta

A co je tvoje? Řekni, mluv, nebo tě uškrtím.
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HW

Jen klídek, paní královno, já to nemyslím tak zle. (K čertu,
vždyť by člověka uškrtila.) Takže svůj měšec nedostanu?

Atalanta

Ještě jsi tady?

HW

Už jdu, ale můj měšec.

Atalanta

Já ti dám měšec, že toho budeš litovat. (Rozběhne se
proti němu.)

HW

Nejsem blázen, abych tu zůstal stát! Dejte sem můj
měšec, nebo o Vás všude rozhlásím, že jste podvodnice. (NB.:
Dožaduje se dle libosti měšce a dobírá si ji. Odejde.)

Atalanta

Jako na zavolanou přichází Isauro.

Scéna 10.
Isauro.

Isauro

Přicházím zpět, Vaše Veličenstvo, k Vašim službám.

Atalanta

Poslyš, Isauro, Articio ke mně bude zakrátko
někoho doprovázet předním nádvořím, na místě ho zabij, ať je
to kdokoli.

Isauro

Rozumím.

Atalanta

Jdi a potvrď mi jeho smrt. (Odejde.)

Isauro

Ctím tvůj rozkaz. Divím se, kolik hněvu a pomstychtivosti
v sobě může skrývat taková krása; musím však poslechnout a
nedopustím, aby má trpělivost a poslušnost ochabla, neboť jsem
pro ně byl zrozen. (Odejde.)

Scéna 11.
Přední královské nádvoří.
Icilio a Articio se hádají.
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Icilio

Braň se, jak nejlépe umíš.

Articio

Proč jsi na mě zas tak rozzlobený?

Icilio

Rivala nenávidím jako svého nejhoršího nepřítele.

Articio

Zadrž a vyslyš mě: mnohem větším sokem ti bude strach.

Icilio

To říkáš jen proto, aby ses vyhnul souboji.

Articio

Nevěř si tolik, vzpomeň si na mé činy a řekni mi, mám-li
z něho strach.

Icilio

Eh! Tak přemož i mě, na co čekáš? Jedině tudy vede cesta
do klína královny.

Articio

O to mi teď nejde. Tvá žárlivost bude muset čelit většímu
a mocnějšímu soupeři.

Icilio

Kde? Kdo je to?

Articio

Když půjdeš se mnou, brzy se dozvíš, kde a kdo to je.

Scéna 12.
Isauro s vojáky.

Isauro

( z dálky.) (Nebesa! Co to vidím? Měl bych zasadit
smrtelnou ránu bratrovi Cleandry?)

Icilio

Nebude tedy Articio, který ---

Articio

On nebude ženichem Atalanty.

Isauro

(Láska a přátelství mi brání v poslušnosti.)

Icilio

Spoléhám na tvůj slib, pojďme. (Chtějí odejít.)

Isauro

Princi, zůstaň tady!

Icilio

Odpusť mi, ale jiná, a sice důležitější záležitost mě
povolala.

Isauro

Poslušnost královně je přednější; chce, abys šel se mnou.

Icilio

S tebou? (Co mám dělat?)
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Articio

Poslechni, sebemenší prodlení je zločinem.

Icilio

Následuji tě --- a ty měj na paměti --- (Articiovi.)

Articio

Je mi známo, že po boku Atalanty a na jejím trůně Articia
neuvidíš. (Protože já už jím nejsem.)

Icilio

Ne abys mě podvedl, nebo budeš litovat.

Isauro

Poslechni a pojď se mnou. (Odejde s Iciliem.)

Articio

Co teď. Mám pospíchat za Atalantou, anebo se držet v
ústraní? Odvážím se a odhalím jí svou totožnost. Nevím však,
mám-li doufat nebo se bát.
Mému srdci daří se
jako loďce, topí se
mezi vlnami strachu a naděje.
Dokud mě věrnost provází
věřím a naděje neschází,
že duše má ke klidu dospěje.

Scéna 13.
Atalanta. Cleandra a vzápětí Isauro.

Atalanta

Počkej, až přijde Isauro, pak se všechno dozvíš.

Cleandra

Právě přichází.

Atalanta

Isauro!

Isauro

Nejmilostivější královno!

Atalanta

Splnil jsi můj rozkaz?

Isauro

Je mrtvý.

Atalanta

Již mrtvý?

Isauro

Ano, ten, jemuž jsi poručila zasadit smrtelnou ránu.

Atalanta

Zde je odměna za tvé zásluhy: Cleandro, podej mu ruku.
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Cleandra

Isaurovi?

Isauro

Nejsem snad ten, k němuž hoříš plamenem lásky?

Cleandra

Mou ruku Isaurovi? (Ó bohové!)

Atalanta

Požadují to jeho zásluhy, tvá láska i tvá královna.

Cleandra

Já nebohá! --- nemohu.

Atalanta

Nemůžeš? A ještě před chvílí jsi mu přede mnou tak
krásně vyznala lásku?

Cleandra

Dovol mi, královno, odejít.

Atalanta

Ne, ne, zůstaň a podej mu ruku.

Isauro

Tady vidíte, Vaše Jasnosti, tu velkou lásku, jako když
květina následuje slunce a světluška pochodeň.

Cleandra

(Zlomyslný Isauro! Mlč a měj na paměti svou přísahu.)

Isauro

Jakápak přísaha! Podej mi ruku, tím budeme spojeni a
přísaha zrušena.

Cleandra

Tady ji máš! (ale ani za nic mé srdce.)

(Zevnitř je slyšet volání: Ať žije Palamedes a zemře Atalanta!)
Atalanta

Cože, co to slyším? Jaká vzpoura se chystá v mém hradu?

Cleandra

Ó nebesa, co to má znamenat?

Isauro

Nebojte se, půjdu jim vstříc.

Atalanta

Zůstaň, již vidím přicházet Agenora, je pozdě.

Scéna 14.
Agenor, Hero a vojáci se zbraněmi.

Atalanta

Čeho jsem se dočkala? Byl jsi zbaven pout a znovu
zrazuješ svou královnu?

Agenor

Mlč, pyšná tyranko, neuznáváme tebe, ale našeho krále
Palameda.
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Atalanta

Zatracený pse, kéž by mi nebesa vtiskla do ruky zbraň,
aby tě ženská poučila, jak vypadá vítězství.

Cleandra

To leknutí mě zabíjí. (Isaurovi.)

Isauro

Nebojte se, budu Vaším štítem. Ať se nikdo nepřibližuje,
jinak bude synem smrti!

Hero

Hrdinů, jako jsi ty, se netřeba bát; není snadné chránit
ztělesnění hříšné nespravedlivosti.

Atalanta

I ty jsi mě zradil?

Hero

I já ctím v Palamedovi svého krále.

Atalanta

Jen jděte, vy nevěrníci, jděte a služte svému králi, ať
přijde a vládne. Ale kde je? Proč se skrývá? Tak moc ho
chráníte? Ukažte mi ho, jděte a hledejte ho, ale říkám vám
předem: najdete ho mrtvého a jeho tělo rozsekané na cáry.

Agenor

Ó nebesa!

Atalanta

To já jsem dala příkaz k této vraždě.

Agenor

Je Palamedes mrtvý, ó bohové! I já chci tedy zemřít.

Atalanta

Dozvěděla jsem se to velké tajemství. Palamedes je
mrtev. – Nesplnil jsi snad můj rozkaz? (Isaurovi.)

Isauro

Ano … ano, ano. (Nechápu, co to má znamenat,
nerozumím jejím narážkám.)

Hero

Třesu se a jsem pobouřen.

Atalanta

Je tohle ten král, kterého oslavujete a z něhož nemám
strach.

Agenor

Articio zemřel? Ach ne! Už není Articio, poté, co v něm
zemřel Palamedes.

Cleandra

Cože? Articio byl zavražděn?

Atalanta

Cože? Articio? Mluv, řekni, je Articio mrtev? (Agenorovi.)

Agenor

Hanebnice, miluješ Articia a zavraždíš Palameda.
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Atalanta

Je Articio tím, kdo byl dříve Palamedem, není tvým
synem?

Agenor

Ach nemilosrdní bohové, jaký smysl by teď mělo lhát,
když je mrtvý? Proč bych měl oslavovat svého krále, který je teď
mrtvý? Proč bych měl popírat, že jsem otcem zavražděného
syna? Toto je zármutek věrného poddaného a ne otce, musím ho
oplakávat jako syna Cosroa a ne jako svého.

Atalanta

(Co jsem to slyšela, co jsem se to dozvěděla? Kdo je tedy
ten zavražděný?)

Cleandra

(Isaurovi.) Darebáku, zrádče a podlý zloduchu, tys ho
připravil o život?

Isauro

(Jen se trap, falešnice.) Poručila mi to Atalanta, má
královna.

Atalanta

(Isaurovi tajně.) Poručila jsem ti snad zabít Articia?

Isauro

(také tajně jí.) Upokoj se, královno, Articio žije.

Atalanta

(Když můj milovaný žije, nemusím se obávat ničeho
špatného.)

Cleandra

Ach, plač se mnou, Atalanto, milovala jsem Articia, a
abych ho mohla milovat jen já sama, zneužila jsem dopisu, o
němž sis myslela, že patří mně, abych ho v tvých očích pošpinila
jako zrádce a nevděčníka.

Atalanta

Zrádná podvodnice!

Cleandra

Oplakávej se mnou věrného milence, kterého jsi
zavraždila.

Agenor

Tato vražda nesmí té hanebnici a hříšnici jen tak projít.
Hero, pomsta volá, vzhůru, mí věrní, ztrestejte vražedkyni
Vašeho krále.

Hero

Ta hříšnice musí zemřít. (Všichni se chopí meče a chtějí ji
zabít, ona se však schová za Isaura.)

Atalanta

Isauro! Ach bohové!

Isauro

Nebudu již déle mlčet. Slyš, Agenore ---
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Agenor

A spolu s trestuhodnou iniciátorkou musí zemřít i
pachatel. (Všichni jdou proti němu.)

Isauro

Palamedes --- poslouchejte mě ---

Agenor

přišel o život a vy musíte také zemřít.

Atalanta

On žije, zadržte, proboha zadržte!

Agenor

Ne, ne, hanebnice, ty budeš první oběť naší pomsty.
(Silou se k ní přibližují.)

Scéna 15.
Articio, HW a poté Icilio

HW

Co je to za manýry zabíjet nevěstu mýho pána? Vy,
chlapi, stůjte, nebo dostanete do řepy.

Hero

Přicházíš právě včas. (Chytne ho za kštici jako by ho chtěl
zbít.)

HW

Pane Articio, pomoc, pomoc, zabije mě.

Articio

Zadrž a nech mého věrného být. Ať žije Atalanta
s Palamedem.

HW

Jasný, chlape? Můžeš mě pustit. Pane, dejte mu pár facek,
hned Vám je vrátím.

Articio

Teď mlč, pak budeš moci promluvit.

Atalanta

Articio!

Cleandra

(Můj zbožňovaný!)

Agenor

Můj král a pán!

Articio

Proč lačníte, moji věrní, po životě Atalanty?

Agenor

Tvá domnělá smrt nás zachmuřila a ji uvedla do velikého
nebezpečí.

Articio

Žádáš, aby byl tvůj Articio mrtvý?

372

Atalanta

Přikázala jsem zavraždit Palameda, to přiznávám, když jsi
to však ty, chci v Palamedovi milovat Articia.

Articio

Jsem tak šťasten!

Atalanta

Ale Isauro, kdo je tedy mrtev?

Isauro

S Articiem jsem potkal pouze Icilia.

Cleandra

Ach ty kruťasi, ach ty křivopřísežníku, zavraždil jsi mého
bratra? (Rozběhne se proti němu.)

Isauro

Ne, ne, zadrž, on žije, pro tvé krásné oči jsem mu daroval
život.

Cleandra

To jsem si oddychla.

Atalanta

Tvá neposlušnost mě těší, jdi a přiveď ho sem.

Isauro

Jdu ho zavolat. - Ty však pro mě zatím připrav odměnu,
kterou si zasloužím. (Odejde.)

Articio

Krásná královno, zbožňovaná bohyně, před sebou vidíš
milence a zároveň svého nepřítele.

Atalanta

Když jednoho zbožňuji, musím druhého také milovat:
Palamedes ať vystoupí na trůn a Articio mě doprovodí na
manželské lože.

Articio

S Palamedem se ti dostane obojího, má krásko. Agenore,
tvá horlivost teď musí ustoupit mé lásce.

Agenor

Dokud jsem byl tvým otcem, víš, co jsem říkal, ale jako
poddaný jsem nyní povinen sklonit se před svým králem a splnit
jeho příkaz.

Cleandra

V Palamedovi ztrácím svého Articia.

HW

A místo džbánu vody budu dostávat džbán vína.

Atal.+Articio

Teď můžeš být konečně mým nejmilejším miláčkem.

(Přichází Icilio a Isauro.)
Icilio

Co to vidím?

Articio

Palameda, ne Articia, jak sis myslel.
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Icilio

Přenechávám svému králi lásku i trůn, ať vládne a odpustí
mi mé chyby. To já jsem napsal ten dopis, který z tebe učinil
před Atalantou zrádce.

Articio

Chyby lásky se snadno odpouštějí. Isauro, podej Cleandře
ruku, ať je tvá.

Cleandra

Nyní chápu svůj osud. - Daruji ti své srdce.

Isauro

A já tobě svou duši i život.

HW

Když už se tu takhle rozdávaj ženský, dejte mně taky
jednu.

Articio

Ty ještě nemáš rozum z toho, co je žena. Přijď, až se to
naučíš.

HW

To jsou povídačky, že jim nerozumím, kde bych vzal jinak
tolik dětí?

Articio

Ty už máš děti?

HW

No jejej, plnou světnici. Wurstuje to tak krásně všude
kolem, jako když jdou mravenci na posvícení.

Articio

A proč tedy chceš ženu? Jestli máš tolik dětí, musíš mít
bezpochyby také ženu.

HW

Jistě, že mám, ale jen na všední dny, rád bych měl ještě
jednu na svátek.

Articio

Ty jsi blázen.

HW

To je starý, víc lidí říká, že jste můj kolega.

Articio

Cos to řekl?

HW

Že byste mi měl dát funkci, když jste teď král. Dost jsem
se s Váma natrmácel v poli a utržil spoustu ran, mám jednu,
úplnou spáleninu, pořád hrozně smrdí, že už ji sám nemůžu
vystát a ne a ne se zahojit.

Articio

Mlč, ošklivý darebáku. Řekni. Co ti mám dát za funkci?
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HW vyjmenovává všelijaké vznešené funkce jako regent, kancléř atd.
Předvádějí se podle libosti, až mu nakonec dá funkci inspektora těch, kteří
se sice stravují u dvora, ale na schodech. …
Articio

Nyní jsme všichni spokojení; každý nechť se raduje ze
šťastného konce a volá: Ať žije Atalanta, půvabná nevěsta a
královna Tegeantů.

Všichni

Ať žije Atalanta, půvabná nevěsta a královna Tegeantů.

Articio

Každý ať se dnes poučí, že pokud věrně miluje,
svého cíle dosáhne, bezstarostně si libuje
v naději věrné srdce.

Atalanta

---- to jsem také poznala,
když jsem v tobě svou duši znovu dostala.

Cleandra

Ačkoli si mé srdce vybralo Articia,
V mých očích jsem si Isaura oblíbila.

Isauro

Přísaha, která mě dlouho nutila mlčet
Vystavila mi teď ten nejsladší účet.

Icilio

Zkoušel jsem Articiovi v lásce zabránit,
teď ho však musím jako svého krále ctít.

HW

Po vězení, zlatě, ranách a hromadě zlejch slov
jsem gallantom Monsieur inspectorov.
Kdo bryndá polívku, neujde mý pozornosti,
udělám z něj štrúdl a to bez milosti.

Konec.
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4. Obrazové přílohy
Titulní strana rukopisu Rademinovy Atalanty (10. 7. 1724)
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Ouverture k opeře Astarto z vídeňského vydání (1718),
autor hudby: Francesco Conti
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Abstrakt
Práce kriticky nahlíží do benátského hudebního a německého
dvorského a kočovného lidového divadla na počátku 18. století.
Shrnuje dosud známá fakta včetně nejnovějších studií z oblasti
benátské libretistiky a její vliv na činoherní divadlo a operu
v habsburské monarchii. Na příkladě reprezentativních básníků Apostola Zena a Pietra Pariatiho - dokumentuje zrod profesionálního
libretisty vrcholného baroka včetně úspěšné kariéry na císařském
dvoře ve Vídni. Jejich společné dílo Astarto z roku 1708 představuje
klasickou operu seria. Zatímco v německy mluvících zemích s centrem
ve Vídni převládá v aristokratických kruzích italská opera, kočovné
lidové divadlo je ve znamení hauptakcí, které se vlivem ostatních
žánrů transformují v komickou burlesku.
Spojovacím článkem těchto světů je všestranný divadelník Heinrich
Rademin (1674-1731). Jako principál Hochdeutscher Komödianten
procestoval střední Evropu, s J. A. Stranitzkym založil Divadlo U
Korutanské brány ve Vídni a byl jeho členem, s A. J. Geißlerem získal
exkluzivní koncesi hrát v Praze a Kuksu, vymyslel nový žánr operní
parodie, během krátké doby se zasadil o výrazný posun divadelní
dramaturgie a napsal zásadní sbírku Wiener Haupt- und Staatsaktionen
(1724-5), v níž stvořil typizovanou komickou postavu Hanswursta,
integrovanou do německého prozaického překladu italských libret. Tím
nejen obohatil upadající žánr hauptakce, ale dodal vážnému
patetickému příběhu kontrastní komickou figuru, čímž zajistil žánrovou
rovnováhu, lidovější charakter textu a zrušil barokní iluzi na divadle.
Jednou ze sbírky je hauptakce Die Verfolgung auß Liebe / oder Die
grausame Königin der / Tegeanten / ATALANTA, kterou Rademin začal
psát 10. 7. 1724 v Kuksu, letním sídle hraběte F. A. Sporcka, kde
působil jako „Director Comicus“. Hlavním přínosem je zjištění přímé
předlohy Atalanty, jíž bylo italské libreto Astarto. Komparativní analýza
vedla k typologii Rademinova překladu včetně vyhodnocení role
Hanswursta a jeho integrovaných replik v německém textu. Součástí
příloh je edice Astarta, Atalanty a jejího prvního překladu do češtiny.
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Abstract
The dissertation discusses the Venetian opera libretti, the German
spoken court-theatre and the popular itinerant theatre in the early 18th
century. It summarizes all known facts including the new discoveries in
the field of the Venetian libretto-science, its influence on the opera and
especially on the drama theatre in the Habsburg Monarchy. The
example of two prestigious poets – Apostolo Zeno and Pietro Pariati –
documents the birth of a professional librettist in the mature baroque
era and his successful career at the Imperial court in Vienna.

The

libretto Astarto (1708) they wrote together represents the classical
opera seria. While the opera experiences a boom in the aristocratic
society in the German speaking countries with the centre in Vienna,
the

popular

itinerant

theatre

is

characterized

by

the

German

Hauptaktion, which is being transformed into the comic burlesque.
The link between both theatre worlds was created by Heinrich
Rademin (1674-1731), the versatile theatre personality. As a chief of
the theatre group Hochdeutsche Komödianten he toured all over the
Central Europe, founded the Theater am Kärntnertor in Vienna
together with J. A. Stranitzky and became its member. He cooperated
with another company head, A. J. Geißler, and received the exclusive
license to perform in Prague and Kuks. He created a new genre called
opera parody and contributed to an important evolution of theatre
dramaturgy within a very short time. He wrote a fundamental source
collection Wiener Haupt- und Staatsaktionen (1724-5) with a typical
comic

character

Hanswurst

integrated

into

the

translation of Italian libretti. The result consisted

German

prose

not only in a

revitalization of the Hauptaktion genre, but he also enriched the
serious and pathetic story with a contrastive comic character and
guarantied the equilibration of the genre, assuring the folk-style and
abolishing the baroque illusion on the theatre.
Die Verfolgung auß Liebe / oder Die grausame Königin der /
Tegeanten / ATALANTA, which Rademin began to write in the summer
residence of the count F. A. Sporck in Kuks on 10th July 1724 while
working for him as “Director Comicus”, is one of those collected
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Hauptaktionen. The main contribution from this research is the
revelation of the original model for Rademin’s Atalanta, which was the
Italian libretto Astarto written by both Zeno and Pariati. A comparative
analysis provided the typology of Rademin’s translation including the
role of Hanswurst and his integrated speeches in the German text. The
edition of Astarto, Atalanta and its first Czech translation make part of
the attachments.
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Riassunto
Nella presente tesi viene effettuato uno studio critico su due contesti
artistici del primo Settecento: il teatro musicale veneziano e il teatro
popolare e di corte a Vienna e nella Monarchia asburgica. Le nuove
scoperte scientifiche, dopo la rivoluzione del 1989, hanno contributo
alla ricerca in varie discipline e hanno reso pubblici alcuni documenti
riguardanti i paesi Boemi al centro dello spazio culturale europeo.
La prima parte riassume la situazione teatrale in Italia e nei paesi di
lingua tedesca dall’inizio del ‘700 a metà dell’800, introducendo gli
ultimi studi e le ultime scoperte.
Lo studio della librettistica veneziana non si è ancora concluso e ha
messo in luce la sua influenza sul teatro e sull' opera lirica dei paesi a
nord delle Alpi. Il libretto nacque in Italia (Camerata fiorentina) alle
soglie del '700, insieme all’opera lirica. Qui affronta per la prima volta
le reazioni del pubblico e soprattutto della critica. Viene paragonato al
dramma e valutato seguendo gli stessi criteri delle unità aristoteliche.
Non potendole rispettare il libretto viene considerato un genere basso,
osceno con troppe moine e poca raffinatezza artistica.
Nonostante ciò, l’opera lirica si diffuse presto nelle corti europee e
soprattutto nella corte cesarea, dove venne introdotta da Ferdinando
III. Il desiderio degli Asburgo di radunare a corte le produzioni
artistiche allora vigenti e un vero spiccato interesse per l’opera lirica
causò il flusso dei migliori librettisti, compositori, musicisti e altri artisti
dal Veneto - il centro della nuova e favorita arte - a Vienna.
La richiesta continua di nuovi testi trasformò molti poeti classici in
librettisti. I soggetti venivano tratti dalle opere in prosa già esistenti
(poemi, romanzi, favole),

la struttura drammatica però differiva dal

teatro classico. Al posto di un fluido conseguire delle scene si
costruivano singoli quadri statici, ordinati come un paradigma, uno
accanto all’altro, per creare un sintagma del dramma presente
assoluto. La divisione in recitativi e arie si nota per la prima volta nel
L’Orfeo, Favola in musica (1608) di Striggio/Monteverdi. Nelle arie
barocche regnano le emozioni con cui i personaggi reagiscono alla
situazione. I recitativi raccontano la storia e giustificano queste
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reazioni emotive. Nel corso del ‘700 i libretti tendevano sempre di più
alla contaminazione del genere mischiando nobile con basso, comico
con tragico, storico con mitologico ed esotico. Uno dei rappresentanti
della tendenza alla purificazione è stato il librettista Apostolo Zeno
(1668-1750). Si ispirava alle tragedie classiche promuovendo il suo
interesse personale per la storia; accentuò la struttura dei libretti e
diede un' impostazione precisa alle arie e ai recitativi. Come autore
della riforma purificatrice abolì l’unità della parte testuale e musicale e
contribuì all’espansione del bel canto solistico. Negli anni 1718-1729
lavorò come poeta e storico di S. M. Cesarea alla corte di Vienna e
scrisse in tutto 51 libretti e 17 oratori.
15 libretti li scrisse in collaborazione con un altro famoso librettista
italiano, Pietro Pariati (1665-1733). A Venezia, dove si conobbero,
Pariati aveva imparato dal collega più esperto a scrivere libretti.
Contrariamente a Zeno, Pariati si rivelò un dotto poeta nel genere
comico come è dimostrato da una serie di intermezzi comici e
tragicommedie. Nel 1714 fu assunto come poeta cesareo alla corte di
Vienna con l’incarico di scrivere un certo numero di testi musicali
all’anno. Tra l’altro fu l’autore della famosa opera Costanza e Fortezza
scritta per l’incoronazione di Carlo VI a Praga nel 1723. Mentre il
conflitto fra l’amore passionale e i doveri dello stato creano la basi dei
libretti zeniani, i testi di Pariati sono caratterizzati dagli equivoci e dalle
false accuse. A Venezia, Pariati era obbligato a rispettare le regole
prestabilite dal conservatore Zeno, ma una volta arrivato a Vienna, il
suo talento comico e parodistico esplose.
Entrambi i librettisti sono autori di Astarto, l’opera lirica messa in
scena al Teatro San Cassiano a Venezia con la musica di T. Albinoni e
con l’intermezzo Pimpinone, il 26 novembre 1708. La trama dell’opera
corrisponde alla poetica di Zeno e racconta le vicende intricate della
dispotica regina Elisa, salita al trono con l’inganno. Lei s’innamora di
Clearco con sapendo che in realtà il suo vero nome è Astarto, il suo
peggiore nemico in quanto il legittimo erede al trono. Ogni personaggio
combatte

per

i

propri

interessi

e

rappresenta

un

ostacolo

al

matrimonio. La trama di questa opera seria tipica finisce con il lieto
fine.
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Dieci anni più tardi Zeno e Pariati si incontrarono a Vienna e
rielaborarono il testo di Astarto per la messinscena viennese, il 19
febbraio 1718, con la musica di F. Conti e un nuovo intermezzo:
Farfalletta, Lirone e Terremoto.
Lo sviluppo della drammaturgia teatrale rivolta ai nobili cominciò a
infiltrarsi anche nel popolo. Il successo dell'opera lirica influenzò il
repertorio di teatri popolari e di compagnie itineranti. Le produzioni
teatrali popolari adottavano soggetti importati dalla librettistica italiana
e dal teatro classico. Formalmente imitavano il genere erudito
facendone una caricatura e inserendo elementi comici, soprattutto un
personaggio chiamato in generale Pickelhering e importato con gli
Englische Komödianten attorno al 1700 nei paesi di lingua tedesca.
Una trama seria e nobile facente parte dell'ambito reale, arricchita
dalle azioni del personaggio comico negli intermezzi tra i singoli atti o
nelle pause, caratterizza la drammaturgia teatrale nel corso di tutto il
‘700 e si chiama Haupt- und Staatsaktion.
Questo genere unisce molti generi drammatici del tempo come
tragedia, farsa, balletto ed opera lirica. Le Haupt- und Staatsaktionen,
scritte per lo più dall’impresario di una compagnia sulla base di una
storia

riciclata

(dramma

erudito,

letteratura,

librettistica),

rappresentarono il patrimonio di ogni compagnia teatrale itinerante,
che veniva ereditato da padre in figlio. I testi delle Hauptaktionen
conservatisi sono pochi. Scritti in prosa, immitavano il linguaggio
teatrale, colto e nobile.
La situazione culturale dei paesi Boemi rifletteva le tendenze in voga
e in generale si limitava alle produzioni di compagnie straniere. Dalla
fine del ‘600 le compagnie itineranti inglesi e tedesche viaggiarono
anche per le città e per le corti della Boemia e della Moravia. L’opera
lirica appare per la prima volta nel 1627 (l’incoronazione praghese di
Ferdinando III ed Eleonora Gonzaga al Castello di Praga) e il dramma
in musica addirittura nel 1617, il primo dramma musicale presso la
corte cesarea e fuori l' Italia (Phasma Dionysiacum Pragensae). Un
ruolo importante giocarono i mecenati dell’arte, i conti F. A. Sporck
(1662-1738) e J. A. Questenberg (1678-1752). Portarono nelle proprie
residenze famosi artisti europei – musicisti (A. Denzio), scultori (M.
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Braun), architetti (G. B. Alliprandi), compositori, pittori (P. Brandl),
incisori (M. Rentz), poeti (G. B. Hancke), compagnie teatrali (di
Geißler, Waldmann, Defrain, Kurtz) etc. e li ingaggiavano per varie
commissioni. Praga era, alle soglie dell’800, una città europea
multiculturale per eccellenza. Vi si parlava ceco, tedesco, italiano,
francese e latino. L’opera lirica coesisteva accanto al teatro gesuita,
alla commedia dell’arte italiana e all' Hauptaktion tedesca.
Il personaggio chiave, Heinrich Rademin, dottore in giurisprudenza
tedesco, si trasferì attorno al 1705 a Vienna. Venne al centro della
Monarchia asburgica per fare l'attore, l' impresario, il traduttore e il
drammaturgo di teatro. Diventò il capocomico della compagnia
Hochdeutsche Komödianten e viaggiò spesso a Bruna e in altre città
della Moravia. Dal 1708 collaborò con il famoso Hanswurst, J. A.
Stranitzky (1676-1726), a Vienna, e diventò un membro della
compagnia teatrale Am Kärntnertor, per cui recitava, traduceva e
scriveva. Nel 1713 fece un accordo con l’altro capocomico, A. J.
Geißler, per ottenere il permesso esclusivo di recitare a Praga (fino al
1720). Nel 1717 visitò per la prima volta la residenza estiva del conte
Sporck a Kuks dove scrisse una poesia per la consacrazione della
chiesa locale. A Kuks torna nel 1724 per tutta la stagione estiva e qui
comincia a scrivere 5 Hauptaktionen della raccolta Wiener Haupt- und
Staatsaktionen (manoscritti conservati nella Biblioteca nazionale a
Vienna, 1724-5). Grazie alle recenti scoperte, Rademin fu identificato
come

l’autore

di

esse.

Oltre

alle

Hauptaktionen

scrisse

anche

burlesche, oratori, libretti, poesie e intermezzi musicali, traducendo e
aggiustando vari testi originali. Arricchì il repertorio del teatro tedesco
con nuovi testi e contribuì alla diffusione della drammaturgia moderna.
L’opera drammatica di Rademin documenta un veloce sviluppo della
drammaturgia teatrale all’inizio dell’800. Dalla Hauptaktion barocca
delle compagnie viaggianti Amor der Tyrann oder die bereüte Rache
alle Hauptaktionen con Hanswurst, il personaggio comico viennese
come Atalanta, agli intermezzi musicali seri tipo Aralinda, alla prima
parodia all’opera lirica Römische Lucretia e alla commedia dell’arte
tedesca con elementi magici Runtzvanscad, König deren Menschenfressern.
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Dedichiamo una particolare attenzione alla Hauptaktion con il titolo
completo Die Verfolgung auß Liebe / oder Die grausame Königin der /
Tegeanten

/

ATALANTA

dalla

raccolta

Wiener

Haupt-

und

Staatsaktionen dell‘anno 1724. Tutte le 14 Hauptaktionen sono
caratterizzate, oltre che dalla struttura formale, soprattutto dal
personaggio comico Hanswurst. Hanswurst, il servitore appartenente al
popolo e orientato verso le esigenze materiali e dell' istinto, parlava in
gergo, usava le parolacce, commentava l’azione e si rivolgeva al
pubblico. Senza il minimo rispetto verso la classe nobile, gli era
permesso tutto. Si tratta di un riadattamento di libretti italiani di
provenienza

veneziana

descritti

come

“Libretti-Verwurstungen”.

Hanswurst fu integrato nella traduzione tedesca del libretto italiano
originale per raggiungere l’effetto contrastante grazie alla coesistenza
del patos barocco e dell’azione comica. L’originale in versi fu sciolto in
prosa, i brani lirici furono trasformati in vivi dialoghi e monologhi.
Hanswurst improvvisava, comunicava col pubblico e creava una
dimensione parodistica dello spettacolo.
Rademin cominciò a scrivere Atalanta il 10 luglio 1724 a Kuks in
Boemia nella residenza estiva del conte Sporck. Ma non è solo il
riferimento ai paesi Boemi a imporsi nell'opera. Essa sorprende grazie
alla somiglianza con il libretto Astarto - di cui sopra. Il risultato delle
nostre ricerche conferma che l’Astarto è il modello diretto dell'Atalanta.
Nonostante il titolo e i nomi dei personaggi siano diversi, la trama è
uguale. L’Atalanta traduce il testo italiano in tedesco aggiungendo le
repliche del personaggio comico e integrandolo nei dialoghi già
esistenti del libretto.
L’analisi effettuata nell'ultimo capitolo rivela una tipologia dei
principi applicati da Rademin alla traduzione. Prevale una specie di
libera trasposizione ma ci sono repliche e scene intere in cui si tratta di
una traduzione fedele senza tagli o cambiamenti. Rademin conservò lo
stile patetico, il linguaggio e le figure poetiche. In alcuni brani del testo
sciolse i versi in una ricca prosa allungando le repliche. Queste
permettono le reazioni dei personaggi all'accaduto, con tendenza
esplicativa. Il testo drammatico tende ad essere più lungo per poter
spiegare i passaggi che nell’opera lirica erano resi tramite la musica.
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Un altro principio della traduzione comporta l’eliminazione di repliche o
scene. In generale si tratta di brani con poca azione e dialoghi iterativi
che vengono riassunti in una frase. L’innovazione determinante delle
Hauptaktionen rademiniane è l’integrazione testuale di Hanswurst che
si rivelò essere un’ottima idea. La sua carica comica aiuta a dare un
equilibrio emozionale alleggerendo la trama patetica. Hanswurst non
soltanto incide sullo sviluppo della storia ma diventa addirittura il
protagonista della Hauptaktion agendo da motore. Rademin riuscì ad
integrare un nuovo personaggio nel testo esistente in una maniera
talmente organica che sembrava avesse sempre fatto parte del testo.
Grazie all’introduzione di Hanswurst nelle sue trasformazioni testuali,
Rademin arricchì il genere calante e le trame stereotipiche. Riuscì a
rompere il patos con l’azione comica. Ruppe l’illusione teatrale fra il
palco

e

la

platea

e

lo

spettacolo

perse

quell’aura

esotica

e

irraggiungibile di un mondo lontano. Il dramma diventò più popolare,
comico, vivace e accessibile. Nonostante Hanswurst derise il popolo
viennese, il pubblico a Vienna l’amò perché lo capì.
L'Atalanta di Rademin testimonia l´impatto diretto della librettistica
veneziana sul teatro di prosa nei paesi di lingua tedesca. Il merito di
Rademin consiste nell´aver rinnovato testi poco drammatici della tarda
librettistica italiana (scuola napoletana) introducendo il personaggio
comico. Il risultato di queste innovazioni è rappresentato dalle
Hauptaktionen con Hanswurst; opere di grande valore drammatico e
nello stesso tempo attuali e divertenti. Esse inoltre costituiscono la
base del teatro popolare viennese.
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