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Trädgårdar i 1600-talslibretton
Av  DAG  H E DM A N

1. Inledning
Ganska snart efter sin tillkomst i Florens omkring 1590 kom operalibrettot att standar-
diseras till att uppvisa en hög frekvens av olika typscener: drömscenen, fängelsescenen, 
vansinnesscenen, avskedsscenen, återföreningsscenen, besvärjelsescenen, bataljscenen, 
pastorala idyllscenen, domstolsscenen (inför härskarens tron), uppenbarelsescenen, 
där gudar och allegoriska figurer kommer ned på molnvagnar, och så vidare.1 På samma 
vis formerades en korpus av standarddekorationer: slottsinteriören och slottsexteriö-
ren, templet, ruinen, hamnen, ödemarken/klipplandskapet, skogen och trädgården.2

Hur använde sig librettisterna av trädgårdstoposen? Fanns det vissa situationer, hän-
delser och stämningslägen som rutinmässigt kopplades till trädgårdar, det vill säga träd-
gårdsscenstopoi? Finns det möjlighet till allegoriska läsningar av trädgårdarna? Skiljer 
sig bruket mellan komiska och allvarliga texter? Förekommer det någonsin inslag av 
il meraviglioso (det underbara/övernaturliga) i trädgårdar? Var i librettona finns träd-
gårdsscenerna? Hur beskrivs de? Kan man i tidigare libretton utan scenanvisningar 
härleda om något utspelas i trädgårdar? Hur klargörs i texten att den utspelas i en träd-
gård? Är det givet vilket slags scen som kommer före/efter en trädgårdsscen? Vilket är 
sambandet mellan trädgårdsscenen och handlingen och dialogen i övrigt (symboliskt, 
realistiskt)? Vilka konnotationer hade trädgårdar på 1600-talet? Får man reda på nå-
got närmare om trädgårdarnas stil och topografi? Var går gränsen mellan trädgården, 
parken och landskapet, mellan slottsträdgårdens tuktade och naturträdgårdens fria na-
tur? Denna uppsats skall söka svaren på dessa frågor.

Avsikten är att studera ett stort antal libretton från 1600-talet i jakten på hortikul-
turella fynd. Några tidigare insatser på detta område är inte kända. Till grund för un-
dersökningen ligger genomgångar av 10 på engelska, 45 på franska, 62 på italienska, 5 
på svenska och 12 på tyska avfattade libretton, sammanlagt 134. Här diskuteras endast 
musikdramer, inga taldramer. När begrepp som ”pastoraldrama” används är det alltså 
inte genren i sin helhet som avses, utan endast sådana texter som är avsedda att tjäna 
som underlag för ett musikdrama. Inga referenser görs till berömdare versioner från 
1700-talet, där de här behandlade texterna återanvänts. Av utrymmesskäl sammanfat-
tas akt- och scennumreringar med romerska respektive arabiska siffror. Akt II scen 7 
skrivs således II:7, etc.
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Då det är texter som står i centrum här spelar den musik som komponerats till dem 
en undanskymd roll. I den mån kända kompositörsnamn som Francesco Cavalli, Jean-
Baptiste Lully och Alessandro Scarlatti förekommer är det endast i förbigående.

2. Några problem
Vad räknades som trädgårdar i librettona? De två första scenerna i Flaminio Parisettis 
Gl’inganni di Cupido (Braunschweig 1691, Stuttgart 1699; Cupidos bedrägerier) utspe-
las i en hamn på ön Cythera (Cypern), som är ”ornato di Statue e Mirti” (prydd med 
statyer och myrtenträd).3 Betyder det att hamnområdet förskönats med en trädgårds-
anläggning? Man får intrycket att myrtenträden inte finns där naturligt, utan plante-
rats som en del i samma projekt som resulterat i statyernas utplacering. Här ger oss tex-
ten inga ledtrådar, utan man skulle behöva veta något om de faktiskt utförda scenogra-
fierna till de båda uppsättningarna för att veta om båda, någon eller ingen realiserade 
Parisettis ord på ett sätt som skulle rättfärdiga beteckningen trädgård. Om det till ex-
empel står en rad längs med hamnen där varannan vore en staty och varannan ett myr-
tenträd – skulle vi kalla det för en trädgårdsanläggning eller en plantering eller något 
annat? Var slutar trädgårdsbegreppet i verkligheten och på barockscenen? Prologen 
till Claude Boyers (1618–1698) Les Amours de Jupiter et de Semele (Paris 1665, uppförd 
1666) utspelas enligt scenanvisningen framför en fond föreställande Parnassus, medan 
sidokulisserna föreställer ”allées des Cyprez entremeslées de statuës de Roys & de He-
ros” (cypressalléer med statyer av konungar och hjältar).4 Symmetriska uppställningar 
av växter och statyer är typiska för trädgårdar vid den tid Boyers drama skrevs och spe-
lades, och det är rimligt att han avser en trädgård utan att uttryckligen skriva det. Och 
hur skall man uppfatta den ”Loco di delizie” (Sköna plats) respektive ”Luogo deliti-
oso fuorì della città” (Angenäm plats utanför staden), dit Giacomo Francesco Bussani 
(omkr. 1640– efter 1680) respektive Ortensio Mauro (1634–1725) förlägger II:16–21 i 
Giulio Cesare in Egitto (Venedig 1676; Julius Cæsar i Egypten) respektive III:7–11 i La 
superbia d’Alessandro (Hannover 1690; Alexanders högmod)?5 Är vi i lantlig miljö eller 
i en i lantlig omgivning belägen trädgård?

Den berömde scenografen Giacomo Torellis (1608–1678) dekoration till Vincenzo 
Nolfis Bellerofonte (Venedig 1642), III:1–7, en ”Boschetto del giardino reale” (Skogs-
dunge i slottsträdgården), visar rader med träd, som alltså ingår i en trädgård, är tuk-
tade och planterade i symmetriskt placerade rader, men i sig själva utgör något man i 
dag väl snarare skulle kalla park än trädgård.6 I centralperspektivets centralpunkt ser 
man slottsfasaden i mikroformat.

Ibland utgör trädgården bara en detalj i dekorationen, som i Thomas Corneilles 
(1625–1709) Psyché (Paris 1677), där dekorationen för I:4–6 föreställer en praktfull 
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slottsfasad med en magnifik portal i fonden, genom vilken man ser en oval gård, som 
på flera ställen öppnar sig mot ”un Jardin delicieux” (en praktfull/storslagen träd-
gård).7 Huruvida trädgården i detta fall var en viktig del av dekoren eller ej framgår 
inte av Corneilles scenanvisning, utan man skulle behöva se hur hans ord realiserades 
av scenografen för att kunna yttra sig om huruvida trädgården framställdes som oviktig 
eller i själva verket var scenbildens fokus. Detta är ett genomgående problem: hur om-
sattes impulser från librettona i fysisk form? Kort sagt: vad såg publiken?

Standarddefinitionen av substantivet ”trädgård” är: ”avgränsat (o. inhägnat) område 
(i anslutning till bostad l. större byggnad l. institution o. d.) för odling av frukt l. bär l. 
grönsaker l. prydnadsväxter o. d. (stundom ordnat med särskild tanke på estetik l. re-
kreation […]); förr i sht i inskränktare anv., om sådant område huvudsakligen bestå-
ende av fruktträd”.8 Detta verkar ju kristallklart, men dessvärre kommer strax kom-
plikationer: ”oeg., om landskap l. trakt o. d. som till naturen liknar l. påminner om en 
trädgård l. kännetecknas av rika odlingar l. frodig grönska o. d.” Till yttermera visso 
suddas konturerna ut då vi får veta att ordet ”trädgård” även används ”om park o. d. 
med särskild tanke på vistelse för förlustelse l. rekreation o. d.”.9

Den scenografiska trädgården under 1600-talet bestod ursprungligen i huvudsak av 
arkitektoniska element, inte plantor. Under seklets gång skedde dock en förskjutning 
mot mer natur och mindre arkitektur.10 Enligt Barbro Stribolt avspeglar äldre tiders 
trädgårdsscenografi gällande hortikulturellt mode i åskådarnas samtid.11 Ingen sceno-
grafi från 1600-talet är bevarad annat än som skisser, ritningar och tavlor. Det är där-
för svårt att ha en uppfattning om hur texterna omsattes i praktiken av de olika scen-
dekoratörerna. En vag föreställning kan man kanske få genom att bekanta sig med 
1700-talets sparsamt bevarade scenografi, där ju Sverige är ovanligt lyckligt lottat, ge-
nom de bevarade originaldekorationerna på Drottningholms och Gripsholms slotts-
teatrar.12

Ibland spelades dramerna i fysiska trädgårdar. Andra hälften av 1600-talet tycks ha 
varit en blomstringsperiod i Europa för friluftsteatrar i trädgårdsmiljö.13 Det förekom 
såväl provisoriska som permanenta trädgårdsteatrar. Vanligen bestod dessa av natur-
material, som häckar av varierande höjd, och buskar, ibland i krukor.14 När så var mo-
tiverat kunde man komplettera scenbilden med symmetriskt placerade statyer. Grund-
principen var precis som i inomhusteatrarna centralperspektivet med oändlighets-
suggestion. Ibland utgjorde slottsfasaden den bortersta punkten i fjärrperspektivet.15 
Åskådarutrymmet omgavs vanligtvis av häckar. Repertoaren tycks ha varit densamma 
ute som inne.16
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3. Pastoraldramer. Favole in musica. Drammi per musica. Sing-Spiele17
Det tidiga operalibrettot saknade scenanvisningar. Ottavio Rinuccini (1562–1621), vars 
fyra pastoraldramer (1594–1608) finns bevarade, kan exemplifiera detta.18 Av inne-
hållet förstår man att de utspelas i det arkadiska landskapet. Det är frestande att be-
trakta detta topos som ett mellanting mellan natur och trädgård, med framåtblick mot 
1700-talets engelska trädgård, som väl just inspirerats av det arkadiska landskapet. I Ri-
nuccinis efterföljd som berömd pastoraldramatiker finner vi bland andra Alessandro 
Striggio (1573?–1630) med L’Orfeo (Mantua 1607), Francesco Mannelli (1595–1667) 
med L’Andromeda (Venedig 1637), och Giovanni Faustini (1615–1651) med L’Egisto 
(Venedig 1643) och La Calisto (Venedig 1651).

Per Bjurström har fört fram den florentinske arkitekten, konstnären, matematikern 
och scenografen Bernardo Buontalenti (omkr. 1531–1608) som en föregångare i sam-
manhanget, med införandet av trädgårdsdekorationer i intermedierna vid de florentin-
ska furstebröllopen 1585 (sjätte intermediet) och 1589 (andra intermediet).19 Den sist-
nämnda förvandlades dessutom under intermediets gång.

Det tidigaste av de undersökta librettona med tydlig hortikulturell anknytning är Gi-
ovanni Faustinis L’Ormindo. Favola regia per musica (Venedig 1644), som delvis utspe-
las i kungliga trädgården i Fez, närmare bestämt I:7–12. De sex scenerna handlar genom-
gående om kurtis, och navet i de erotiska turerna är den undersköna Erisbe, drottning 
av Marocko.20 Runt henne cirklar dels hennes make, konungen av Marocko, dels hen-
nes två älskare, som är prinsar av Tunis respektive Tremisene. Trädgården vävs genom-
gående in i handlingen och dialogen. Drottningen ackompanjerar sig själv på luta och 
sjunger en sång där hon jämför sig med en ros, visserligen en topos, men med nya kon-
notationsmöjligheter i denna omgivning. I tur och ordning gömmer sig de båda älskarna 
Ormindo och Amida för Erisbe och konkurrenten för att speja och tjuvlyssna. Ormindo 
sjunger ett arioso till texten: ”Nel vagheggiarti, oh bella / Miro come ogni fiore, / Che 
ti lambisce il piede / A fiori del tuo volto i pregi cede. / O delicati fiori” (Försjunken i 
din åsyn, du sköna, ser jag hur mycket blekare varje blomma, som smeker din fot, är än 
dina kinders blommor. O sköna blommor). När Erisbe öppet erkänner för Amida och 
Ormindo att hon älskar dem båda och inte vill att de skall vara svartsjuka på varandra, 
blomstrar bildspråket: Amor har blivit bildhuggare och mejslat in båda prinsarnas bil-
der i hennes hjärta. Det ligger nära till hands att koppla bildspråket till de prov på bild-
huggarkonsten som man kan förutsätta att kulisserna föreställande den kungliga träd-
gården var försedda med. När drottningens kammarjungfru Melinda ser att kungen är 
på väg, uppmanar hon Ormindo och Amida att försvinna på en av trädgårdsgångarna. 
När kungen sedan i sin tur skall ta avsked liknar hans replik Ormindos tidigare citerade: 
”Con i fiori scherzando / Più de’ fiori vermiglia / Quiui rimanti” (Stanna här med de 
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leende blommorna, [du som är] mer blomstrande än blommorna), vilket renderar ho-
nom svaret att utan honom ”io sono / Vite senza sostegno” (är jag en ranka utan stöd).

I Giovanni Faustinis La Doriclea (Venedig 1645) inleds tredje akten med tre scener 
som utspelas i vad författaren koncist betecknar som ”Giardino” (Trädgård).21 Faus-
tini ger oss mer information om miljön senare i texten. Amazonen Doricleas mono-
log i III:1 slutar nämligen med att hon somnar ”Di mille fiori in sen” (Vid tusen blom-
mors barm) och sedan hittas av moren Sabari, som i förbigående nämner att där finns 
”piante” (växter).22 Mer informationsdiger är anvisningen till den följande dekora-
tionsväxlingen till scenerna III:4–16, ”Altro Cortile del Palagio supremo d’Artassata” 
(En annan innergård i huvudpalatset i Artaxata).23 Eftersom vi nu befinner oss på en 
annan innergård bör rent logiskt även den tidigare dekorationen, alltså trädgården, 
vara anlagd på en innergård, och dessutom har vi fått veta att vi befinner oss i en stad. 
Man kan tänka sig att växterna (sannolikt träd och buskar) inte är nedgrävda, utan står 
i stora krukor på gårdens stenläggning.24

Vilken är då trädgårdens funktion i La Doriclea? I III:1 är det den typiska orten för 
introspektion och kontemplation,25 men i de följande två scenerna skruvas dramati-
ken upp. Det redan från Propertius bekanta voyeurmotivet (en man betraktar en äls-
kad kvinna som sover, som återkommer hos exempelvis Carl Michael Bellman) gestal-
tas i III:2 i form av att moren Sabari, en tjänare, slukar den sovande Doriclea med ögo-
nen, samtidigt som han närmar sig för att kyssa henne, vilket avbryts av att hon vaknar. 
Han förklarar sin kärlek till henne, vilket får henne att hota med att låta avrätta ho-
nom om han någonsin antyder något liknande igen. I III:3 förvandlas Sabaris kärlek 
till hat i en monolog.26

III:1–6 i Aurelio Aurelis (1652?–1708?) L’Erismena (Venedig 1655), utspelas i en 
”Giardino Reale” (Kunglig trädgård).27 Där försöker arméchefen Diarte att övertyga 
den mediske konungen Erimante om att skona den sköna fången Erismenas liv. Resten 
av akten utspelas på torget i Tauris och i kungliga slottet, men det är värt att notera att 
i en anonym engelsk översättning, antagligen från 1674, utspelas III:16–18 i en ”For-
mal garden with distant prospect”.28 Den engelske översättaren har härvidlag säkert 
vägletts av handlingen: här klaras diverse släktförhållanden och identiteter upp, vilket 
resulterar i dubbelbröllop. Att det finns en symbolisk koppling mellan scenografi och 
ämne är tydligt. Det är logiskt att den intima underhandlingen mellan Diarte och Er-
imante äger rum i den privata trädgårdens avskildhet, medan den stora, öppna slotts-
trädgården i den engelska 1600-talsöversättningen är ett passande val av ort för alla 
förklaringar som leder till öppenhet mellan personerna i operan. Att denna sistnämnda 
scenbild har barockscenens så karaktäristiska avlägsenhets- och oändlighetsperspektiv 
som centrum är passande i en handling som leder till dubbelbröllop, det vill säga dyna-
stiernas och rikenas säkrade existens i framtiden.
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Giovanni Francesco Busenellos (1598–1659) La Statira, principessa di Persia (Vene-
dig 1655, Neapel 1666) saknar scenanvisningar, men av dialogen framgår att hela första 
akten (I:1–16) utspelas ”in Giardino”.29 Detta är det första exemplet i det undersökta 
materialet på en trädgård nattetid, något som blev populärt under 1600-talets senare 
hälft, och där det finns en hel del scenografiska skisser av bland andra Johann Oswald 
Harms och Domenico Mauro från 1680- och 1690-talen.30 Handlingen i akten består 
av amorösa förvecklingar och utgjutelser. Statira nämner inledningsvis att hon söker 
svalka från sommarnattens hetta i trädgården. Busenello kopplar sedan trädgårdsmo-
tivet till titelhjältinnan genom hela texten (I:12, I:14, II:7, II:13, III:8, III:14) med for-
muleringar som ”Statira i sin trädgård” eller ”Statiras trädgård”. Det är betecknande 
att det är i den kungliga trädgården hjältinnan vårdat den sårade konung Cloridaspe 
av Arabien, vilket resulterat i att de båda nu är häftigt förälskade. Det framkommer på 
ett par ställen att det i tjänarnas föreställningsvärld närmast är en dödssynd att lämna 
trädgården, eftersom man då lämnar Statira. Specifikt för Busenellos text är alltså att 
här ej blott förekommer trädgårdar i Neapelversionens scenanvisningar, utan att man 
sjunger om trädgårdar i alla tre akterna, och alltid i samband med att den persiska prin-
sessan endera nämns eller befinner sig på scenen.

Giovanni Andrea Moniglia (1625–1700) skrev Ercole in Tebe. Festa teatrale (Flo-
rens, 1661; Herkules i Thebe) till festligheterna i samband med storhertig Cosimo III 
av Toskanas bröllop med prinsessan Marghérite Louise av Orleans. IV:1–19 utspelas 
i ”Giardino Reale”.31 Dessbättre trycktes festspelet med återgivningar av scenografin. 
Där kan man se hur akt IV såg ut i dekoratören Lionardo Martellinis skiss. En slutan-
märkning i volymen påpekar dock självkritiskt att återgivningen av scenografierna inte 
är originalen värdig, men att man planerar att ge ut ett mer rättvisande tryck inom en 
snar framtid.32 Ytterligare information om scenografin ger den för det florentiska ho-
vet typiskt utförliga beskrivningen av framförandet i samma volym, där det sägs att 
Flora och Pomona skapat en evig vår, att det finns kärl fulla av citrusfrukter och äpp-
len, statyer i nischer och liknande standarddekorelement.33 Man får väl tveklöst ge den 
självkritiske kommentatorn rätt: om det fanns kärl fulla av frukter och statyer i nischer 
vid framförandet, lyser de med sin frånvaro på den tryckta skissen, och att gestalta en 
evig vår medelst cypresser och granar är knappast heller självklart. Handlingen i fjärde 
akten, som rör sig om intriger mellan huvudpersonerna, är inte på något sätt anpassad 
till spelplatsen.

Ett sådant samband finns dock i epilogen (i librettot kallat V:12), som förlagts till 
”Giardino di Venere sú la riva del mare” (Venus trädgård vid havet). Vi befinner oss på 
Cypern. Nymfkören uppvaktar Venus. Kombinationen Venus och trädgårdar är van-
lig i de undersökta librettona.34 I sin långa inledande monolog sjunger Venus om träd-
gårdens skönhet.35 Omgiven av denna yppiga vegetation kan Giove ( Jupiter) tillåta 



Trädgårdar i 1600-talslibretton · 57

Samlaren, årg. 135, 2014, s. 51–85

sig att önska den nygifta prinsessan Marghérite Louise ett fruktsamt sköte (”Sia pur 
fecondo il grembo / Di Regia Sposa”), givetvis en helt avgörande aspekt ur dynastisk 
synvinkel.36 Mot slutet sjunger Gloria och Virtù (Äran och Dygden) om att kröna Co-
simo och Marghérite Louise med kransar av ek och lager, Giove talar om olivträdet och 
det sista ordet som sjungs i hela produktionen är Venus symboltyngda ”Fiori” (Blom-
mor). Det hela avslutas med att alla de 17 gudarna och allegoriska gestalterna sittande 
på molnvagnar som hänger i luften sjunger Cosimo och Marghérite Louise till, medan 
amoriner, nymfer, tritoner och trädgårdsmästare dansar balett. Enligt scenanvisningen 
dansar amorinerna i luften, nymferna på stranden, tritonerna i vattnet och trädgårds-
mästarna i trädgården. ”Si termina la Festa” (Så slutar festligheterna).37

Francesco Buti (1604–1682) skrev Ercole amante (Paris 1662; Den älskande Hercu-
les) till Ludvig XIV:s och Maria Theresia av Österrikes bröllop. Hela akt III utspelas i 
en trädgård i Oichalia, en stad i den grekiska mytologien med okänt läge. Akten bör-
jar med att Venere (Venus) stiger ned till jorden i ett moln för att samråda med Ercole 
om den ståndaktiga prinsessan Iole, som motstår Veneres ansträngningar att få henne 
förälskad i Ercole, vilket kanske inte är så förvånande med tanke på att han har dödat 
hennes far, konung Eutyro. I nästa scen visar det sig dock att Venere lyckats att böja Io-
les vilja: prinsessan erkänner då för Ercole att hon trots allt älskar honom. I sista ögon-
blick dyker Giunone ( Juno) och Sonno (Sömnen) upp i en molnvagn och räddar si-
tuationen genom att försänka Ercole i djup sömn och ta med sig Iole, som Giunone 
eggar till att döda Ercole. Just som hon skall stöta svärdet i den sovande hjälten, kom-
mer Mercurio och väcker honom. Akten slutar med en stor familjeuppgörelse, där Er-
cole landsförvisar sin maka Dejanira och dömer sin son Hyllo (som är hans rival om 
den sköna Iole) till fängelse. IV:6–7 utspelas i en trädgård bestående av cypresser med 
några kungliga gravar emellan, alltså en ovanlig kombination av trädgård och begrav-
ningsplats. Dejanira säger att hon vill dö genom att lägga sig i ett av gravmonumen-
ten. I IV:7 avbryts hon av ett sörjande följe som tillber Eutyro, varpå dennes gravmo-
nument faller i stycken och konungens vredgade ande visar sig. Scenen slutar med att 
rådgivaren Liceo (Lychas) föreslår att Dejanira skall ge sin make kentauren Nessos 
kappa, så att han skall förbli henne trogen. Sammanfattningsvis har Francesco Buti i 
båda dessa textavsnitt integrerat miljö och handling: förutom att Venus och trädgår-
dar schablonmässigt associeras med varandra är trädgården dels en lämplig plats för Er-
cole att vila sig på, dels passande avskild från allmänheten när hjälten ger prov på svag-
sinne. I de båda scenerna i fjärde akten är miljön och handlingen ännu mer organiskt 
förbundna: det är naturligt att vi får se den plats där Dejanira vill begå självmord och 
det är lika naturligt att sörjande efterlevande söker sig till den döde konungens grav.

Mot seklets slut förekommer trädgårdsscener i de flesta libretton.38 Här följer några 
exempel.
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Giacomo Francesco Bussani låter Giulio Cesare in Egitto (Venedig 1676; Julius Cæ-
sar i Egypten) II:7–15 utspelas i seraljens trädgård i Alexandria. Scenerna handlar som 
man kunde vänta sig om kärleksaffärer, men ett originellt inslag kommer redan i II:8 
när Pompejus Magnus’ vackra änka Cornelia kommer in på scenen ”con picciola zappa 
nelle mani vien coltivando i fiori”, det vill säga, hon har en liten hacka som hon skall 
rensa blomsterrabatterna med i handen, vittnande om en häpnadsväckande hortikul-
turell fingerfärdighet hos en patricierkvinna som är dotter till en senator och fältherre, 
och änka efter en romersk konsul och fältherre.39 Det hela har emellertid sin förkla-
ring i att den depraverade despoten Tolomeo i I:18 har dömt den uppstudsiga änkan att 
”Nel Giardin del Serraglio abbia per pena / Il coltivat’ i fiori” (I seraljträdgården som 
straff odla blommorna). Efter några ord om de spirande blommorna lämnar Corne-
lia över hackan till en av sina beundrare, Nireno, och därmed har den direkta anknyt-
ningen till miljön avklarats.

I Christian Richters (1613–1688) Der erschaffene, gefallene und auffgerichtete Mensch 
(Hamburg 1678) fick åskådarna i slutet av I:3 se Jehova skapa Edens lustgård och upp-
mana Adam att flitigt bemöda sig om denna.40 I I:4–7 säger Adam att ”Die schöne 
Garten-Lust soll meine Arbeit seyn”, och han och Eva flyttar ackompanjerade av Je-
hovas förmaningar och den himmelska körens lovsång in i trädgården. Även tredje 
och fjärde akterna utspelas i ”der Edens-Garten”: Adam och Eva frestas där av djävu-
len Sodi, faller och döms av Jehova. Att trädgårdsmiljön är central är givet: här följer 
Richter sin förlaga, 1. Mosebok.

Den svenska grevinnan Aurora von Königsmarck (1662–1728) försvarar de svenska 
färgerna i denna uppsats. I Die drey Töchter Cecrops (Ansbach 1679, Hamburg 1680) 
låter hon element från ”einen schönen Garten” återspeglas i de agerandes repliker.41 In-
trigen rör kärleksbekymmer, och det är naturligt att prinsessan Pandroses inledande 
aria i I:1 har som trefaldigt omkväde: ”Ihr Bäume schweigt” (Ni träd tiger). I I:2 näm-
ner hennes syster Herse att trädgården erbjuder en frihet man saknar vid hovet, där 
det är så mycket folk att man varken kan tänka eller tala fritt. Något senare står vid en 
av Pandroses repliker: ”In einer Ecke des Gartens bey sich selber” (I ett hörn av träd-
gården för sig själv) när hon i smyg inför sig själv erkänner sin kärlek till den feniciske 
prinsen Pirante. I I:5 dyker så en manlig och en kvinnlig trädgårdsmästare upp, som le-
vererar en kvartett tillsammans med ett annat kärlekspar, varpå de och ytterligare en 
skara trädgårdsmästare framför den balett, som avslutar första akten. Den fjärde akten 
inleds med en detaljerad scenanvisning, som anger en centralt placerad springbrunn 
omgiven av träd, statyer och fler fontäner, där Pandroses och Herses syster Aglaure lig-
ger och sover, omgiven av Avunden och hennes följe, vilket får tolkas som en dröm-
sekvens. Som vi sett tidigare är sovande personer, särskilt unga kvinnor, i trädgårdar en 
topos i branschen, men en drömsekvens med allegoriska figurer i den miljön torde vara 
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unikt vid denna tid, särskilt med tanke på att det inte är en nattscen. Hela femte akten 
utspelas i en trädgård som ligger framför Herses rum i konung Cecrops palats. Den har 
alléer som leder till grottor, framför vilka det står springbrunnar och andra prydnader. 
Här fortsätter kärlekskarusellen intensifierat från och med V:3, då natten har fallit på. 
Mercurius förvandlar då Aglaure till en stenstaty, när hon söker hindra honom från 
att besöka hennes syster Herse. Den tredje systern Pandrose har under tiden en tête-
à-tête med sin älskade prins Pirante (som i mörkret tror att hon är den av honom äls-
kade Herse). De avslöjas av hennes far, konung Cecrops, som kommer med facklor och 
läxar upp dem för att de tillsammans begivit sig bort från sina respektive följen av hov-
funktionärer. Hos Königsmarck är alltså handlingen ovanligt väl integrerad i miljön.

Giuseppe Domenico de Totis (1644–1707) lyckas i La Rosmene ovvero L’infedeltà 
fedele (Rom 1686; Rosmene eller Den trogna otroheten) – som går tillbaks på Aurelio 
Aurelis La costanza di Rosmonda (Venedig 1659; Rosmondas trofasthet) – väl med att 
integrera trädgårdsscenografin i handlingen.42 Operan, som utspelas i Mykene, inleds 
med sex scener förlagda till en trädgård med statyer och fontäner. Titelhjältinnans in-
ledande monolog och hennes samtal med sin amma Alcea åhörs av den till staty för-
klädde prinsen Oronte, som emellertid avslöjas av en jordbävning (!), varvid Rosmene 
får höra att det är hennes hårdhet mot hans förälskade böner som förvandlat honom 
till sten. När Orontes far, konung Linceo dyker upp för att uppvakta den sköna Ros-
mene, förvandlar sig Oronte raskt till staty igen (I:4–5). När kungen oroligt säger att 
sonen kunde höra honom, svarar Rosmene att marmorstatyerna ju hör honom och att 
himlen ibland ger dem liv och rörelseförmåga för att hämnas oförrätter. Meningen i 
detta yttrande går naturligtvis förlorad på Linceo, men publiken är med på noterna. 
När Linceo och Rosmene lämnat scenen och det i en dialog mellan tjänstefolk framgår 
att Rosmenes man, arméchefen Pelops oväntat återvänt från kriget, kan Oronte inte 
hålla sig längre, utan faller för andra gången ur sin roll som trädgårdsprydnad, vilket 
ger en komisk effekt, då betjänten Liso uppskrämd skriker på hjälp och kommenterar 
den animerade statyen (I:5). Oronte avslutar en klagande monolog med en bön om att 
få ett hjärta av sten (I:6). Efter scenbildsväxling till en sal i det kungliga slottet spin-
ner Liso vidare på sin statyskräck (I:7). Andra akten i La Rosmene inleds med tre sce-
ner, som utspelas i den kungliga trädgården. Här talas om vattenströmmar (det är väl 
vattnet från fontänerna som avses) och blommor, och Oronte jämför sig med typiska 
teaterträdgårdsväxter som lager och myrten. Även tredje akten inleds med scener för-
lagda till en trädgård (III:1–4). Här utnyttjas miljöns naturliga fördelar för den som 
vill gömma sig och tjuvlyssna:43 både Pelops och Liso kan obemärkt ta del av Alceas 
utgjutelser inför Oronte, vilket leder till svartsjuka och förvecklingar. Totis rundar av 
temat när han låter slutbaletten framföras av trädgårdsmästare, ett grepp som ju redan 
noterats ovan hos andra författare (Moniglia, Königsmarck etc.).44
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Även i Antonio Girapolis Il Seiano Moderno della Tracia overo La Caduta dell’ultimo 
Gran Visire (Venedig 1686; Den moderne Sejanus av Trakien eller Den siste storvisi-
rens fall) har handlingen, som utspelas i Konstantinopel på 1400-talet, åtminstone del-
vis integrerats i trädgårdsmiljön. III:1–5 utspelas i en ”Giardino”, och det är i III:1–2 
de för oss intressanta inslagen finns. Akten inleds med att den vackra prinsessan Aligia 
av Transsylvanien i ett recitativ besjunger trädgårdens skönhet, dess ”sciolto argento” 
(upplösta silver), dess ”frondosi smeraldi” (bladverk av smaragd), ”nembi gemmati” 
(juvelprydda moln), ”singhiozzar del Rio” (bäckens snyftningar).45 Aligia lägger sig i 
gräset och slumrar in. De ottomanska prinsarna Ibraimo och Ussein, som är rivaler 
om Aligia, kommer in och äter henne med blickarna medan de kommenterar hennes 
skönhet i grönskan. Aligia vaknar och börjar tillsammans med Ussein binda blomster-
kransar. Ussein kröner henne, medan hon i sin tur kröner Ibraimo och försvinner, vil-
ket ger honom grund att håna Ussein, eftersom Ibraimo fått mottaga hennes blommor, 
och avser att sedan ”skörda frukterna”. Nya personer kommer in på scenen och ersätter 
bröderna, och trots att man är kvar i trädgården försvinner den både som komponent 
i handlingen och ur replikernas bildspråk.

I Giulio Cesare Corradis (1650–1701/02) La Gerusalemme liberata (Venedig 1686, 
Dresden 1687 och Hamburg 1693) befinner vi oss i de första åtta scenerna i andra ak-
ten i ”Giardino d’Armida, con spelonca nel mezzo” (Armidas trädgård med en grotta i 
mitten).46 Här är trädgården ingen fristad, utan akten inleds med hjälten Rinaldos du-
bier och trollkvinnan Armidas försök att få honom på gott humör, bland annat genom 
att släppa ut de i grottan tillfångatagna kristna riddarna för att döda dem. När ridders-
männen kommer ut är de stridslystna, men den trollkunniga Armida förlamar dem och 
förvandlar dem sedan till vilddjur, växter och marmorstatyer. På Rinaldos bön återfår 
de sina ursprungliga gestalter. Detta förvandlingsnummer skall enligt Corradi ackom-
panjeras av en jordbävning.47 Därpå trollas riddarna bort till konungen av Egypten för 
att tjäna som slavar. Rinaldo och Armida hängiver sig åt sin kärlek. När Armida sedan 
avlägsnar sig passar en av Rinaldos vapenbröder, Ubaldo, på att smyga sig in med en 
magisk sköld, vars anblick får Rinaldo att vakna upp ur sitt letargiska kärleksrus och 
följa Ubaldo tillbaks till krigets Jerusalem. När Armida återkommer är scenen tom, 
och hon begråter i en aria sin försvunne älskare. Det är alltså en för 1600-talets musik-
teater ovanligt hög dosering av övernaturliga inslag (il meraviglioso) på kort tid i Cor-
radis trädgård, samtidigt som erotiska inslag i enlighet med normen förekommer.

I Flaminio Parisettis Gl’inganni di Cupido (1691; Cupidos bedrägerier), ett pasto-
raldrama med Venere, Adone (Adonis), Apollo, Dafne och Amore som huvudperso-
ner, lyder scenanvisningen till II:3–9: ”Giardino con aque sorgenti” (En trädgård med 
springbrunnar), vilket kunde förvåna i en framställning där man snarast hade väntat sig 
det arkadiska landskapet som standardlösning.48 Apollos första replik signalerar också 
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förvåning: ”E qual ti porta, ò Dea, / incognità caggion frà questi fiori?” (Vilken orsak, 
o gudinna, har fört dig / till denna blomstersmyckade ort?).49 Trädgårdsmiljön visar sig 
dock ha flera funktioner i dramat. Med sina springbrunnar och blommor står trädgår-
den i kontrast till den föregående scendekorationen, smidesguden Vulcanos verkstad, 
där huvudelementet är elden. Mot hettan i Vulcanos av Cupido ständigt ökade åtrå till 
Pallade (Pallas) i II:1–2, står gudinnans svalka i II:3–4, där hon även bland annat ’gju-
ter vatten’ på Apollos heta låga efter Dafne. I II:5 fungerar Amore som budbärare och 
berättar hur han vid en springbrunn skjutit en kärlekspil i bröstet på den vilande Ve-
nere ”in grembo ài fior” (i blommornas sköte) och i Adone, som just råkade komma 
förbi.50 Eftersom trädgården är en djurfri zon, behöver jägaren Adone inte springa runt 
och skjuta andra levande väsen, utan kan i stället i II:6–7 samtala med Venere, vilket 
resulterar i att de båda blir förälskade i varandra. Trädgården i Parisettis Gl’inganni di 
Cupido blir alltså en fristad, där harmoni synes råda. I II:8, som på sätt och vis är en pa-
rallellscen till II:3, avfärdar Dafne kategoriskt kärleken för egen del, men det kryper in 
ett upplösande element i trädgårdsidyllen i och med Vulcanos repliker, som talar om 
hans kärlek till Pallade. Därmed är marken beredd för II:9, den sista scenen i trädgår-
den, där Apollo och Vulcano pockar på förståelse för sina känslor från Dafne och Pal-
lade medelst blommetaforik (de kallar sig för solrosor), men närmast blir utskrattade 
av föremålen för sin dyrkan, varpå de frustrerat svär att hämnas. Idyllen är sprängd och 
nästa scen utspelas mycket riktigt inte längre i den paradisiska trädgården.

Ett likartat exempel är Francesco Maria Paglias serenata Venere, Adone et Amore, 
framförd från gondoler i Posilippoviken vid Neapel den 15 juli 1696, som inleds med 
Veneres recitativ, som börjar: ”Dal giardin del Piacere, / ove l’alma godea lieta e con-
tenta, / la Beltà sospirata, / Raminga e sconsolata, / per queste vaghe arene: / Torto-
rella d’amor, cerco il mio bene.” (Från Nöjets trädgård, / där själen njöt av glädje och 
tillfredsställelse, / den efterlängtade Skönheten, / ensam och otröstlig, / på dessa ljuva 
fält: / en kärlekens Turturduva, söker jag min älskade.)51 Rosalind Halton tolkar repli-
ken som att Venere ”is found in the ’garden of Pleasure’ ”,52 vilket är en uppenbar miss-
uppfattning av texten, där det ju klart framgår att hon lämnat Nöjets trädgård och be-
givit sig ut på några fält i jakten på sin älskade. De nämnda lokaliteterna står i ett tyd-
ligt symboliskt förhållande till Veneres sinnestillstånd: glädje och tillfredsställelse är 
förknippade med trädgården; ensamhet och otröstlighet med fälten.

Man kan häpna över det faktum, att titelfiguren i Marco Antonio Rimenas (d. 1708) 
Gl’amori tra gl’odii o sia Il Ramiro in Norvegia (Verona 1693, Venedig 1699; Kärlek mel-
lan fiender eller Ramiro i Norge) är konung över Danmark, men icke desto mindre 
heter Ramiro.53 Den danske kronprinsen kallas Fidalmo. Konsekvent nog heter den 
svenske konungen i stycket Essro och hans dotter Irene. De två sistnämnda uppträ-
der i hela dramat förklädda till trädgårdsmästare och under pseudonymer lika svensk-
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klingande som deras dopnamn, nämligen Eumedonte och Ardea. Vi befinner oss på 
en aldrig avslöjad ort i Norge, och I:13–19 utspelas i den sedvanliga ”Giardino Reale”, 
som sägs ligga i anslutning till Ardeas/prinsessan Irenes inkvartering, praktiskt nog 
om trädgården skall vara hennes arbetsplats. Fidalmo ger här luft åt sina kärleksbe-
kymmer (såväl kronprinsen som hans far är förälskade i den sköna ”trädgårdsmästarin-
nan”), varpå han somnar. Konung Ramiro funderar över den åtrådda Ardea som ”Gi-
ungerò tosto à ricolmar il lembo / De pargoletti fiori” (I:15; lyckas fylla omgivningen 
med späda blomster – syftar på hennes roll som trädgårdsmästarinna), varpå han göm-
mer sig bakom en buske för att svartsjukt speja på den sovande kronprinsen och Ar-
dea/Irene, som dyker upp ”con corona de’ Fiori in mano” (I:16; med en blomsterkrans i 
handen), som hon sätter på den älskade Fidalmos hjässa. När denne vaknar, undrar han 
vem som prytt honom med denna ”serto odoroso”, ”Florida sfera” (I:17; väldoftande 
krans, blomstrande krans). Det förefaller naturligt att tolka blomsterkransen symbo-
liskt: Ardea/Irene kröner med den sitt hjärtas konung.54 Ramiro träder fram och sli-
ter blomsterkransen från sonen, svartsjukt fördömande den såsom varande en oman-
lig, ofurstlig prydnad (I:18). Vi finner här idel topoi i trädgårdsmiljön (i monologform 
ventilerade kärleksbekymmer, en sovande person, en person som gömt sig för att spio-
nera), och gott om hänvisningar till trädgårdstemat i dialogen.

Christian Heinrich Postel (1658–1705), den mest uppburne av 1600-talets ham-
burgska librettister, använder trädgårdar på ett medvetet sätt, som i Die Schöne und 
Getreue Ariadne (Hamburg 1691) I:9–15, som har lokaliseringsanvisningen ”einen Gar-
ten”.55 I I:9–10 får vi ta del av prinsessan Phædras kärlekskontemplationer och se hur 
hon gömmer sig och tjuvlyssnar på Ariadne och Theseus, varpå hon visar sig, och systern 
Ariadne försvinner för att spionera på Phædra och Theseus. Utgjutelser över erotiska 
förvecklingar, gömmande och tjuvlyssning är aktiviteter som redan definierats ovan så-
som vanliga i hortikulturell miljö.56 När sedan III:8–9 föregås av anvisningen: ”Indem 
verwandelt sich das gantze Theatrum in einen schönen Blumengarten, und erscheint 
Venus mit den dreyen Gratien” (Nu förvandlas hela scenen till en vacker blomsterträd-
gård, och Venus och de tre gracerna visar sig) känner vi igen även det frekventa Venus 
trädgård-motivet. I själva verket finns det inte någon motivering för att scenen just skall 
förvandlas till en trädgård eller ens att det skall vara ett dekorationsbyte över huvud ta-
get här, utan man får se det såsom motiverat av Venus ankomst för att välsigna förbindel-
sen mellan Ariadne och Bacchus. Härigenom får finalscenen en relevantare inramning 
än det karga klipplandskap som synts i III:4–7. Båda dekorationer hänger nämligen 
symboliskt samman med den svårt prövade prinsessan Ariadnes kärlekssaga: i klipp-
landskapet upplever hon den bittra besvikelsen och desillusionen att överges av den fal-
ske Theseus, som nattetid i lönndom lämnat ön tillsammans med hennes syster och rival 
Phædra; i Venus trädgård äger Ariadnes förmälning med Bacchus rum.
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Hela akt III i Christian Heinrich Postels Der Geliebte Adonis (Hamburg och Leip-
zig 1697) utspelas i trädgårdar. Det unika är att vi här i samma akt möter två olika träd-
gårdsdekorationer: den första föreställer ”ein offener Saal, durch welchen man in einen 
Garten siehet” (en öppen sal, genom vilken man ser in i en trädgård; III:1–9), medan 
den andra beskrivs med orden: ”Das vorder Theatrum ist ein Rosen-Garten, in wel-
chem aber auff allen Stöcken nur weisse Blumen zu sehen sind” (Främre delen av scen-
rummet är en rosengård, i vilken man dock endast ser vita blommor på rosenstock-
arna; III:10).57 I slutscenen varieras detta: ”Das Hinter-Theatrum öffnet sich und sie-
het man den himmlischen Pallast der Venus” (Fonden öppnar sig och man ser Venus 
himmelska palats; III:11). Akt III öppnar med en monolog av herdinnan Dryante, där 
hon luftar sina kärleksbekymmer, en typisk trädgårdsscen med andra ord (fastän hon 
alltså befinner sig inomhus och har trädgården som fond). Resten av akten består av 
ero tiska intriger och sorger blandade med Mars’ och Amors rivalitet. Den stora över-
raskningen kommer i III:4, då herden Gelon träder in beledsagad av några tjänare, 
som bär in en spinett, på vilken Gelon ackompanjerar sig själv i arian ”Ein Mädgen 
und ein Orgel-Werck”, som har blivit det berömdaste inslaget i operan, hårt kritiserat 
av moralister för sin skabrösa och cyniska ton.58 Någon hänvisning till trädgården före-
kommer inte förrän Venus och herdinnan Eumene i III:5 sjunger en duett som hand-
lar om rosor och deras (kron)blad. Jägaren Philistus följer upp i III:7 med en aria om 
blommor och träd. De vita rosorna i III:10 skall naturligtvis föra tankarna till sorg och 
begravning, och detta tema dominerar i III:11, där Venus ger uttryck för sin förtvivlan 
efter Adonis’ död och i vrede förvandlar Dryante till en ek. Il meraviglioso fortsätter 
efter sång om nejlikor, anemoner och rosor: ”Hierauff wachsen um die Venus aus ihren 
Thränen Anemonen, der Leib des Adonis verwandelt sich in einen Stock mit rohten 
Rosen, und alle Rosen-Stöcke des gantzen Platzes kriegen im Augenblick schöne rohte 
Blumen.” (Därpå växer det kring Venus upp anemoner ur hennes tårar, Adonis’ kropp 
förvandlas till en stock med röda rosor, och alla rosenstockarna får i ett ögonblick 
vackra röda blommor.) ”Venus bricht einen Rosen-Strauch ab, und hefftet ihn auff die 
Brust.” (Venus bryter av en rosengren och fäster den vid bröstet.) Operans sista aria le-
vereras av Venus: i fortsättningen skall rosen vara hennes emblem. I slutarian tematise-
ras således den symbolik som ligger till grund för användningen av blommor, särskilt 
rosor, i tredje akten av Postels Der Geliebte Adonis. Unikt är att Venus inte stannar kvar 
och sjunger med i slutkören, utan bedrövad vänder tillbaks till sitt palats.

Christian Heinrich Postel var även författare till Der bey dem allgemeinen Welt-
Friede von dem Grossen Augustus geschlossene Tempel des Janus (Hamburg 1698), i vil-
ken III:1–10 utspelas i ”ein schöner Garten”.59 Handlingen gäller kärleksbekymmer. 
Akten inleds med att kejsar Augustus styvson Tiberius tilltalar de omgivande blom-
morna, som liksom han sägs sakna sin sol Agrippina. Augustus använder sig av blom-
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metaforik i en replik i III:4: ”Kann Freudenblüth’ aus Unglücks Wurtzeln käumen?” 
(Kan glädjeblomster spira ur olycksrötter?) Intressantare är kanske hur Postel varierar 
det tidigare flera gånger nämnda motivet med en sovande gestalt i trädgården (III:5–
6). Här är det för ovanlighetens skull en man, Tiberius, som faller i slummer. En upp-
rörd Agrippina rusar in med tjänaren Philanax i släptåg, som varnar henne för att yttra 
sig så högt att Tiberius vaknar. Enligt scenanvisningen skall hon fortlöpande gå runt 
honom och titta på honom, men vända sig bort när hon sjunger, för att inte väcka ho-
nom. Bland annat jämför hon den älskades kinder med rosenfält. Enligt en scenan-
visning i III:6 skall Philanax gömma sig i trädgården när Tiberius vaknar, ett trick vi 
noterat ovan i bland andra Giovanni Faustinis L’Ormindo (1644) och Giuseppe Do-
menico de Totis’ La Rosmene (1686). När Tiberius får se Agrippina svimmar han och 
tror vid uppvaknandet att han drömt att han sett henne, rimligtvis en handlingssek-
vens som skall troliggöras av trädgårdens avskildhet och brist på adstringerande hov-
funktionärer.

När prinsessan Iole i Postels hyllningsopera Die An dem glücklichen Vermählungs-
Tage Ihr. Römisch. und Ungar. Majest. König Josephs Mit der Durchl. Printzessin Wil-
helmina Amalia Gebohrnen Hertzogin zu Braunschw. und Lüneb. Vorgebildete Verbin-
dung des grossen Hercules mit der schönen Hebe (Hamburg 1699) inleder andra akten 
med att ventilera kärleksbekymmer i monologform i trädgårdsmiljö, känner vi igen 
mönstret från andra texter av samme författare, men även från andra i denna uppsats 
anförda stycken. Monologen föregås av en dans av manliga och kvinnliga trädgårds-
mästare, som Iole senare uppmuntrar att inte bry sig om hennes sorgsna utgjutelser, 
utan i stället njuta av vårblommorna, som hon med för barocken typiskt bildspråk 
kallar ”Frühlings-Kinder” (Vårens barn). ”Pflücket Blumen, windet Kränze, / Uebet 
Scherzen, führet Tänze. / Lasst an diesem holden Ort / Meine nimmer-stille Zähren / 
Eure Freude nicht verwähren.”60 (Plocka blommor, bind kransar, / skämta, dansa. / Låt 
på denna sköna plats / mina aldrig sinande tårar / inte hindra er glädje.) Denna uppma-
ning föranleder trädgårdsmästarna att runda av scenen med ytterligare en dans. I det 
genomgångna textmaterialet används trädgårdsmästarbaletter genomgående för aktfi-
naler. Detta är första exemplet på att en akt i stället inleds med det greppet (baletten 
före Ioles monolog), och att det får avsluta en enskild scen inne i akten (baletten efter 
Ioles monolog). För att sammanfatta trädgårdens funktion hos Postel, är denna miljö 
alltid väl integrerad med handlingen och dialogen.

Under 1600-talet spelar trädgårdar en allt större roll i operalibrettot. Det är beteck-
nande att Matteo Noris Flavio Cuniberto (Venedig 1681–1682 och Livorno 1690), som 
har en inledande natt-trädgård i I:1, i de bearbetade versionerna (Venedig 1687 och 
Rom 1696) har ytterligare en trädgårdsscen i andra akten.61 Mercedes Viale Ferrero 
har undersökt dekorationsanvisningarna i tre libretton (från 1642, 1680 och 1690) och 



Trädgårdar i 1600-talslibretton · 65

Samlaren, årg. 135, 2014, s. 51–85

funnit att alla tre har trädgårdsscener.62 Resultatet är föga förvånande för material efter 
1640; tidigare skulle det ha varit ytterst osannolikt.

Naturligtvis finns exempel på drammi per musica, där trädgårdsmiljön inte spelar 
någon roll för handlingen och dialogen, exempelvis Le nozze degli dei (Gudarnas bröl-
lop), uppförd vid bröllopsfestligheterna i Florens för Ferdinand II av Toskana och prin-
sessan Victoria av Urbino 1637, där Giovanni Carlo Coppola (1599–1652) låter II:5–7 
och IV:1–2 utspelas ”nel giardino di Venere”. Lokaliteten återspeglas dock ej i dramat; 
snarare verkar det förvirrande att Venus i början av II:5 sjunger om ”Quanto felice in 
queste piagge amene” (Vilken lycka på dessa ljuva stränder), vilket kunde tolkas som 
att det rinner en bäck i trädgården eller att trädgården ligger vid havsstranden.63 Ingen 
av dessa möjligheter har dock valts av scenografen Alfonso Parigi, vars enda vattenrela-
terade element består av en stor fontän. Detta var en favola i stor stil i prolog och fem 
akter, med 49 namngivna roller, 8 körer (den största omfattande 40 personer) och 4 
baletter med upp till 25 dansare. (I ”Ballo dell’ Inferno” [Helvetesdans] spyr en chimera 
upp åtta kentaurer, och helveteshunden Cerberos åtta djävlar ur fyra av sina gap, varpå 
de sexton utspydda dansar en ”hemsk”, ”monstruös” balett.)64

4. Tragédies en musique65
Av libretton och bevarat bildmaterial att döma utvecklades scenografirepertoaren även 
i övriga Europa i enlighet med den italienska. Inom den franska tragédie en musique-
traditionen finner man således ofta trädgårdar. Philippe Quinault (1635–1688), den le-
dande franske librettisten under 1670- och 1680-talen, placerar originellt prologen till 
Thesée (skriven i Paris 1674, uppförd inför hovet i Saint Germaine en Laye 1675) i en 
trädgård, och inte vilken som helst, utan uppdragsgivaren Ludvig XIV:s Versailles.66 I 
bakgrunden ser man slottsfasaden. Detta är en unik miljö för en 1600-talsprolog med 
sin i den samtida verkligheten grundade geografiska specifikation och sin moderni-
tet.67 Huvudpersonerna i prologen är Venus och Mars. Kärleksgudinnan vill slå sig ned 
med sitt hov i Versailles trädgård, men hennes följeslagare skräms av Mars och krigsgu-
dinnan Bellona. Mars visar sig dock som deras beskyddare och skickar Bellona att för-
göra Ludvigs/Frankrikes inre och yttre fiender. Gracerna och amorinerna återkommer 
och alla sjunger konung Ludvigs lov. Venus har kommit för att stanna. Versailles träd-
gård är en offentlig miljö, där det är synligt för envar att Kriget och Kärleken står på re-
gentens sida. Även i Frankrike fanns toposet Venus och trädgård.

Philippe Quinault förlägger hela femte akten i Atys (skriven i Paris 1675, uppförd in-
för hovet i Saint Germaine en Laye 1676) till ”des Jardins agréables”. Det är oklart var-
för denna pastorala berättelse, hämtad från Ovidius Metamorphoses, bok IV, raderna 
104–107, delvis skall äga rum i en ”Jardin” i stället för i det arkadiska landskapet. Det 



66 · Dag Hedman

Samlaren, årg. 135, 2014, s. 51–85

finns inget samband med handlingen – tvärtom passar miljön direkt illa till framför 
allt V:7 (slutscenen), där vattennymfer, skogsgudomligheter och korybanter uppträ-
der, som framgår av en illustration i originaltrycket.68

I Quinaults Phaëton (Versailles 1683) utspelas prologen och hela akt I i rättvisans 
gudinna Astrées slottsträdgård respektive i en dekoration bestående av en trädgård i 
förgrunden, en grotta i mitten och havet i bakgrunden.69 Precis som i Thesée utnyttjas 
trädgården i Phaëton på ett för franska libretton ovanligt kreativt sätt. Astrée och hen-
nes följeslagare har dragit sig tillbaks från världen till trädgården, rimligtvis belägen på 
Olympen, där de lever i lycka och harmoni, sjungande och dansande, fjärran från värl-
dens bekymmer. Titanen Saturnus kommer och uppmanar dem att följa honom till-
baks till jorden, ty en hjälte, som återställt rättvisan (Ludvig XIV) har makten. Prolo-
gen slutar med att Astrée och hennes hov skyndar sig att efterkomma Saturnus’ upp-
maning. I akt I ventilerar den egyptiska prinsessan Libye sina kärleksbekymmer och 
dagdrömmer om sin styvbror Phaëton i en trädgård. Kung Merops av Egypten vill att 
styvsyskonen skall gifta sig, men Phaëton har en relation med Theone. Detta är ju klas-
siskt material för trädgårdsmiljön. Däremot är resten av akten, som involverar gudarna 
Proteus och Triton, Neptuni boskap och Proteus och Tritons följeslagare, direkt mal-
placerad i trädgårdsdekorationen, och det är därför vi möter den heterogena scenan-
visningens trädgård i förgrunden, grotta i mitten och hav i bakgrunden. Oklart är om 
denna del av handlingen vid framförandet utspelades enbart i de två bakersta lokalite-
terna eller om den ’spillde’ fram mot rampen och invaderade trädgården. Denna simul-
tanitet i första akten av Phaëton är en konsekvens av fransmännens vana att vid tragé-
die en musique-framföranden inte ändra dekoration inom en akt, utan endast mellan 
akterna, ett klassicerande drag som övriga länder tycks ha varit obundna av.

Generellt kan sägas att franska libretton i lägre grad än de italienska integrerar träd-
gårdarna i handlingen.70 Det är signifikativt att när man befinner sig i växtlighetens gu-
dinna Ceres trädgård i andra akten av Philippe Quinaults Proserpine (Saint Germaine 
en Laye 1680) är den enda kommentaren från någon av personerna angående miljön sex 
rader som titelhjältinnan svarar för i II:8, där hon faktiskt talar om ”Belles fleurs, char-
mant ombrage / Il ne faut aimer que vous” (Vackra blommor, härliga skugga, man kan 
inte älska någon annan än er – sjungs två gånger till av Proserpine någon replik längre 
ned och en gång av kören) och ”Ces Arbres verds” (dessa gröna träd) och deras ”beau 
feüillage, / Et mille Oyseux divers / […] Imittent nos concerts / Par leur ramage” (Sköna 
bladverk, och tusen olika fåglar […] imiterar vårt musicerande med sin sång).71 Som re-
aktion på vad som borde vara världens präktigaste trädgårdsanläggning är det återhåll-
samt, den fiffiga kopplingen av fåglarnas och Proserpines och hennes följeslagares sång 
till trots. Den enda gång Ceres trädgård integreras i handlingen är i sista raderna av II:8, 
där Proserpine, Cyané och kören av nymfer respektlöst plundrar anläggningen på blom-
mor till girlander åt Ceres.
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Antoine Houdar de La Motte (1672–1731) låter hela första akten i Amadis de Grèce 
(Paris 1699) utspelas om natten i ”les Jardines de Mélisse” (Mélisses trädgårdar, som 
tillhör styckets onda trollkvinna).72 I fonden ser man det torn, som Niquée, Ama-
dis älskade, är inlåst i. Man får här uppfatta den förtrollade trädgården som en topos 
motiverad av att handlingen utspelas hos en trollkvinna. Ludovico Ariosto och Tor-
quato Tasso har med Alcina i Orlando furioso (1516) respektive Armida i La Gierusa-
lemme liberata (1581) inom librettohistorien givit kraftfulla impulser till lustträdgår-
dar i samband med erotiskt aktiva trollkvinnor. Handlingen är snarare beroende av 
nattens mörker än av att utspelas just i en trädgård. I scen 3, som är ett divertissement 
med kör och balett av herdar och herdinnor, nämns träd/skog (”bois”) och lövverk, 
och hur lämpliga dessa är för älskande, tillsammans med markens blommor, men inget 
av detta har ju med Mélisses trädgård att göra, utan gäller herdefolkets hemmiljö, det 
arkadiska landskapet.73

Medan man i de franska librettona oftast endast får korta anvisningar som ”En träd-
gård” eller ”Den kungliga trädgården” finns det ibland mer preciserade anvisningar, 
som ”le Jardin des Hespérides, dont les Arbres portent des Pommes d’or” (Hesperider-
nas trädgård, vilkens träd bär guldäpplen).74 De två utförligaste scenanvisningarna i 
hela det undersökta materialet finns i Pierre Corneilles (1606–1684) Andromede (Paris 
1651) och i hans yngre bror Thomas Corneilles Circe (Faubourg Saint Germain 1675) 
och förtjänar att citeras i sin helhet.75

Andromede:
Cette Place publique dont la Reyne & Persée viennent de sortir, s’évanouyt en un instant, 
pur faire place à un Iardin delicieux, & ces grands Palais sont changez en autant de Vases 
de marbre blanc qui portent alternativement, les uns des statuës d’où sortent autant de 
jets d’eau, les autres des Myrthes, des Iasmines, & d’autres arbres de cette nature. De cha-
que costé se détache un rang d’Orangers dans de pareils Vases, qui viennent former un 
admirable berceau iusqu[’]au milieu du Theatre, & le separent ainsi en trois allées, que 
l’artifice ingenieux de la Perspective fait paroistre longues de plus de mille pas. C’est là 
qu’on voit Andromede avec ses Nymphes qui cueillent des fleurs, & en composent une 
guirlande dont cette Princesse veut couronner Phinée […].76
(Detta torg, som drottningen och Persée just lämnat, försvinner på ett ögonblick för att 
ge plats åt en ljuv trädgård, och de stora slotten förvandlas till vita marmorvaser som 
omväxlande håller uppe statyer som sprutar vatten eller myrten, jasminer och liknande 
buskar. På var sida om dessa framträder en rad apelsinträd i likadana vaser, vilka bildar 
en skön berså fram till mitten av scenen och delar upp den i tre alléer, vilka perspektivets 
sinnrika konst får att framstå som mer än tusen steg långa. Där ser man Andromede till-
sammans med sina nymfer som plockar blommor och binder till girlanger, som prinses-
san vill kröna Phinée med […].)
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Circe:
L’Art & la Nature ont également part au Iardin qui fait la Décoration de cet Acte. Il est 
remply de Berceaux, de Fontaines, de Plantes, de Fleurs, & de Vases, sur lesquels sont des 
Enfans montez sur des Cygnes qui jettent de l’eau. On y voit encore d’autres Vases de 
porcelaine, de terre cizelée, & de marbre blanc. Les ornemens en sont d’or, & ces Vases 
sont remplis d’Orangers, d’Arbres fruitiers, & de Fleurs naturelles. Un Parterre s’éleve au 
milieu de ce Iardin, & au devant de ce Parterre la veuë est agreablement divertie par une 
maniere de Berceau, soûtenu par des Statuës de bronze qui le forment, & en sont comme 
les suposts. Ce Berceau est encore embelly d’un Bassin, avec un Iet d’eau. Il est environné 
de plusiers Grenoüilles, sur lesquelles il y a de petits Enfans assis.77
(Konsten och Naturen har lika delar i den trädgård, som utgör dekorationen till denna 
akt. Den är full med bersåer, fontäner, plantor, blommor och vaser, ovanför vilka finns 
barn sittande på svanar som sprutar vatten. Man ser ännu fler vaser av porslin, av utmejs-
lad terracotta och av vit marmor. De har gyllene utsmyckning och dessa vaser är fulla med 
apelsinträd, med fruktträd och med vilda blommor. En symmetrisk parterr reser sig mitt 
i denna trädgård och framför parterren varieras utsikten på ett vackert vis genom ett slags 
berså, som hålls upp av bronsstatyer som formar den och fungerar som stöd. Denna berså 
förskönas ytterligare av en damm, med en vattenstråle. Den omges av grodor, på vilka det 
sitter små barn.)

Den äldre Corneilles beskrivning tycks ha följts noggrant, åtminstone i den till efter-
världen förmedlade bilden av andra akten i Andromede. De båda scenanvisningarna är 
så pass likartade att man frestas tro att den yngre Corneille medvetet eller omedvetet 
svarat på broderns beskrivning från ett kvarts sekel tidigare.

Även i den fyra år senare tillkomna Bellérophone (Saint Germaine en Laye 1679–
1680) är Thomas Corneille ovanligt utförlig i sin beskrivning av dekorationen till II:1–
6: ”Le Theatre represente un Iardin delicieux, au milieu duquel paroist un Berceau en 
forme de Dôme, soûtenu à l’entour de plusieurs Termes. Au travers de ce Berceau on 
découvre trois Allées, dont celle du milieu est terminée par un superbe Palais en éloig-
nement. Les deux autres finissent à perte de veuë.”78 (Scenen föreställer en ljuv träd-
gård, i vars mitt man ser en kupolformad berså, som runtomkring hålls uppe av många 
piedestaler. På andra sidan om bersån ser man tre alléer, av vilka den i mitten i sin för-
längning leder till ett elegant slott. De två övriga har inget synligt slut.) Även denna be-
skrivning har mycket gemensamt med den äldre broderns formuleringar i Andromede. 
Alla de nämnda corneilleska verken kännetecknas av att trädgården trots den detalje-
rade beskrivningen ej spelar någon roll i intrig eller dialog. Bröderna kunde lika gärna 
ha valt en annan inramning för det som utspelas i trädgårdsmiljön.
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5. Hovbaletter79
Tronföljaren Anton Ulrich av Braunschweig-Lüneburg (1633–1714) låter hela den av-
slutande femte scenen i tredje akten av den stort upplagda hovbaletten Ballet des Tages 
oder Aufblühende Frühlings-Freude (Wolfenbüttel 1659; Dagbaletten eller Uppblomst-
rande Vår-Glädje), som framfördes av den hertigliga familjen och hovet till den rege-
rande hertigen Augusts 80-årsdag, utspelas i en

Persianischen Garten […], welcher mit seinen hohen schattichten Bäumen eine schöne 
Perspective zeiget: Die zu beiden Seiten gantz saubere und anmutige Gänge, werden von 
den frischquellenden Fontainen noch lieblicher gemachet: Auf der Erden aber, weil eben 
die Sonne oben am Himmel stehet, ist ein Mittages-Mahl, nach Persianischer manier 
zubereitet.
(Persianisk trädgård […], som med sina höga, skuggrika träd ger ett vackert panorama: 
De helt ansade och vackra gångarna på båda sidor [av scenen] förskönas ytterligare av 
friskt flödande fontäner: Eftersom solen står högt på himlen vankas det emellertid mid-
dag på jorden, tillagad efter persianiskt manér.)

Centralfiguren är här Alexander den store, och hans sällskap består av ”drey Persia-
nerinnen” och två uppassande betjänter. Man får alltså tänka sig att Alexander sjöng 
texten, medan persiskorna dansade till, möjligen biträdda av betjänterna. Av texten 
framgår att Alexander befinner sig i Persepolis, som han just har besegrat. Entusias-
tiskt kommenterar han omgivningen, givetvis på klingande alexandriner: ”Sind das die 
Garten wol der dreyen Hesperinnen, wo Hercules bekam die Goldnen Aepffel drin-
nen?” (Är väl detta de trenne hesperinnornas trädgård, vari Hercules fick de Gyllene 
Äpplena?) Alexander är nu trött på krigande, intygar han, och önskar äta, dricka, vara 
glad, lyssna till musik och avnjuta ”Der Persianer Tantz”. I enlighet med genrens stan-
dard är det alltså inte fråga om någon handling här, utan mer av idyllskildring. Sceno-
grafin på främre delen av scenen var oförändrad under hela föreställningen: tolv pyra-
mider symmetriskt placerade längsmed sidorna. Dekorationsväxlingar gjordes endast 
i scenens bakre del, medan Alexander den store och de övriga rimligtvis uppehöll sig 
längst fram på scenen. Ändå skall man som betraktare och lyssnare uppfatta ett klart 
samspel mellan personerna och miljön, trots att de är fysiskt åtskilda. Man noterar att 
trädgården är positivt värdeladdad som en plats där man njuter ro i kontrast till plat-
ser där kriget utspelas.80

I Constantin Christian Dedekinds (1628–1715) Ballett Von Zusammenkunft und 
Wirkung derer VII Planeten (Dresden 1678 och 1679; Balett om de VII planeternas 
konjunktion och verkan) lyder scenanvisningen till ”Der Fünfte Planet” (=Venus), 
den femte scenen efter prologen: ”Das Theatrum praesentiret einen grossen Lust-Gar-
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ten mit einer Fontaine” (Scenen föreställer en stor lustgård med en fontän).81 1679 
levererade Johann Oswald Harms scenografin till den likaledes i Dresden framförda 
Opera-Ballett von dem Judicio Paridis Und der Helenae Raub. Harms raderingar av 
scenbilderna publicerades i det tryckta librettot. Den tredje delen föreställer ”einen 
sehr kostbaren Lust-Garten”, där gudinnorna Juno, Venus och Pallas Athena svävar på 
molnvagnar. Scenbilden består av rader av yppig trädgårdsvegetation (klippta häckar, 
cypresser, palmer), framför vilka en allé av höga socklar står, på vilka alternerande finns 
stora kulor, urnor och skulpturer. Längst bak finns ett tvåvåningsslott och i scenens 
mitt (i djupled) finns gudinnornas molnvagnar.82 Dessvärre har inget libretto till dessa 
båda verk stått till förfogande, varför man inte kan uttala sig om sambandet mellan de-
koration och text. Av exemplen framgår dock att trädgårdarnas popularitet sträckte sig 
även till hovbaletterna.

Det hade varit roligt att kunna behandla den svenska litteraturens fader Georg 
Stiernhielm (1598–1672) i detta sammanhang. Dessvärre tycks ingen av hans fyra hov-
baletter eller hans Spel om Herculis Wägewal (Stockholm 1669, skriven tillsammans 
med Samuel Columbus, 1642–1679) ha någon trädgårdsscen.

6. Brittiska semioperor
Med termen semiopera avses en blandform av tal- och musikteater som uppstod i Lon-
don i början av 1670-talet. Ett av de tidigaste exemplen är Thomas Shadwells (omkr. 
1642–1692) Psyche (London 1675), som anses vara inspirerad av Molières tragikomedi 
Psyché (Paris 1671).83 I första hälften av akt IV befinner vi oss ”in a garden adjoining 
Cupid’s palace”.84 Föga förvånande sjunger en kör av andar kärlekens lov, varpå il mera-
viglioso gör sig närvarande i det att ”Ten Statues leap from their pedestals and dance. 
Ten Cupids rise from pedestals, strew all the stage with flowers, and fly several ways.”85 
I trädgårdssceneriet utspelar sig scenen där Psyches systrar Aglaura och Cidippe intalar 
henne att hon måste få veta sin älskares identitet. Hon ber Cupid om detta, han måste 
till sin sorg ge vika, vilket innebär att de måste skiljas åt och hon måste straffas. ”The 
garden and palace vanish.”86 Psyche är utslängd från kärlekens lustgård och genomgår 
sina prövningar i en ödemarksdekoration.

Thomas Betterton (1635–1710) beskriver i akt V av The Prophetess or The History of 
Dioclesian (London 1690) en avancerad scenapparatur, som skall involvera fyra från 
scenvinden hängande palatsdekorationer, varav en tillhörande blommornas och frukt-
barhetens gudinna Flora, med blomstergirlander runt pelarna.87 Från under scenen 
skall det växa upp ”a pleasant prospect of a noble garden, consisting of fountains and 
orange trees set in large vases; the middle walk leads to a Palace at a great distance”. I 
denna miljö sjunger samtliga på scenen på typiskt manér utförligt om kärlekens triumf.
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I förordet till den anonyma The Fairy-Queen (London 1692) nämns inledningsvis 
Pierre Corneilles ovan diskuterade Andromede (1651), och det kan vara en influens från 
fransmannen som låter författaren till The Fairy-Queen (möjligen Thomas Betterton) 
i slutet av akt IV ge en mycket utförlig scenanvisning:

The Scene changes to a Garden of Fountains. A Sonata plays while the Sun rises, it appears 
red through the Mist, as it ascends it dissipates the Vapours, and is seen in its full Lustre; 
then the Scene is perfectly discovered [=uppenbarad], the Fountains enrich’d with gil-
ding, and adorn’d with Statues: The View is terminated by a Walk of Cypress Trees which 
lead to a delightful Bower. Before the Trees stand rows of Marble Columns, which sup-
port many Walks which rise by Stairs to the top of the House [=scenrummet]; the Stairs 
are adorn’d with Figures on Pedestals, and Rails and Balasters on each side of ’em. Near 
the top, vast Quantities of Water break out of the Hills, and fall in mighty Cascades to 
the bottom of the Scene, to feed the Fountains which are on each side. In the middle of 
the Stage is a very large Fountain, where the Water rises about twelve Foot.88

Dessa beskrivningar är ju ganska lika bröderna Corneilles ovan citerade, men det blir 
avsevärt originellare i femte akten, där orientalismen blommar:

[…] the Scene is suddainly Illuminated, and discovers a transparent Prospect of a Chinese 
Garden, the Architecture, the Trees, the Plants, the Fruit, the Birds, the Beasts, quite dif-
ferent from what we have in this part of the World. It is terminated by an Arch, through 
which is seen other Arches with close Arbors, and a row of Trees to the End of the View. 
Over it is a hanging Garden, which rises by several ascents to the top of the House [=scen-
rummet]; it is bounded on either side with pleasant Bowers, various Trees, and numbers 
of strange Birds flying in the Air[. O]n the Top of a Platform is a Fountain, throwing up 
Water, which falls into a large Basin.89

Exakt vad som avses med ”transparent” – om det är genomskinliga eller halvgenom-
skinliga kulisser eller betyder att man genom lövverk, bågvalv eller liknande ser om-
givningen runt trädgården – är oklart. Det är känt att man från slutet av 1500-talet an-
vände sig av transparenta material i scenografin för att uppnå spektakulära förvand-
lingseffekter beroende på om materialet belystes fram- eller bakifrån.90 Omnämnandet 
av transparens och den kinesiska miljön, som väl återspeglar ett av The East India Com-
panys verksamhet alstrat brittiskt intresse för Kina,91 är unikt i de undersökta texterna.

Efter det att några kineser, sex apor och en kör dansat och sjungit ett divertissemang, 
sker ytterligare scenerimodifikationer i samband med Hymens entré:

Six Pedestals of China-work rise from under the Stage; they support six large Vases of 
Porcelain, in which are six China-Orange-trees. […]
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The Pedestals move toward the Front of the Stage, and the Grand Dance begins of 
Twenty four Persons […].92

De ur scengolvet framväxande piedestalerna, som förflyttar sig till rampen, är unika i 
de undersökta texterna, där modematerialet porslin (sannolikt i målad papier-maché) 
endast förekommer på ett annat ställe (i Thomas Corneilles Circé, 1675, där man dock 
inte befinner sig i Kina). Under 1700-talet skulle chinoiserier bli betydligt vanligare 
på scenen.

7. En blick framåt
Att giardino-begreppet runt 1700 blivit populärt inom musikdramat kan lätt visas. Så-
lunda kallas en anonym text för Il giardino di Amore (Neapel eller Rom 1700–1705, 
även med titeln Venere e Adone), alltså Amors trädgård, trots att den utspelas i bukolisk 
eller pastoral miljö, det vill säga i det arkadiska landskapet. Skall man uppfatta det al-
legoriskt som att Amors trädgård finns i hjärtat på älskande eller att varje plats där det 
älskas är Amors trädgård?

I Amadigi di Gaula (London 1715; Amadis av Gallien), den av Nicola Francesco 
Haym (1678–1729) eller Giacomo Rossi översatta och bearbetade versionen av An-
toine Houdar de La Mottes tragédie lyrique Amadis de Grèce (Paris 1699), utspelas 
inte bara I:1–4 i ”Giardino di Melissa”, som i de La Mottes drama, utan även II:1–4, 
som har förlagts till ”un Giardino con un bellissimo Palazzo in distanza nel’ mezzo del’ 
quale si vede la Fontana del’ vero Amore” (en trädgård med ett mycket vackert slott i 
fonden, i vilkens mitt man ser Den Sanna Kärlekens Fontän), vilket i förlagan utspela-
des på tre ställen: framför ett brinnande stenblock (II:1–2), en ”Pavillon magnifique” 
(II:3–4) och ”une Plaine coupée de quelques ruisseaux” (ett slättlandskap genomkor-
sat av bäckar; hela akt III), där ”la Fontaine de la Vérité d’Amour” är det enda som bi-
behållits i den italienska bearbetningen (”la Fontana del’ vero Amore”). Jämfört med 
Amadis de Grèce har Amadigi di Gaula dubbla speltiden i trädgårdar.

Att trädgården kom att få ett långt librettistiskt och scenografiskt liv framgår av en 
blick på ett axplock ur 1700-talets librettoflora. Den berömde wienske hovskalden 
Apostolo Zeno (1668–1750) lät hela akt III i L’Atenaide (Barcelona 1709) utspelas där, 
Stefano Benedetto Pallavicino (1672–1742) hela akt II i Teofane (Dresden 1719), Ni-
cola Francesco Haym hela akt III i Rodelinda (London 1725), och hela den anonyma 
treaktsoperan Imeneo (London 1740) framförs i en stående trädgårdsdekoration.93

Även natt-trädgårdarna fortsatte att vara populära under 1700-talet. Den anonyma 
Ariodante (London 1734) II:1–5,94 liksom flera verk av Lorenzo da Ponte (pseudonym 
för Emanuele Conegliano, 1749–1838) bär vittne om detta: Le nozze di Figaro (Wien 
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1786; Figaros bröllop) hela akt IV och Don Giovanni ossia Il dissoluto punito (skriven 
i Wien 1786, uppförd i Prag 1787; Don Giovanni eller Den straffade rucklaren) I:1–3 
och I:16–19.95

Ja, ända fram på 1800-talet håller man i de sista opera seriorna96 fast vid barockens 
dekorationstyper och levererar trädgårdsscener, som Gaetano Rossi (1774–1855) i Se-
miramide (Venedig 1823), där I:2 utspelas i drottning Semiramis berömda hängande 
trädgårdar i Babylon.

8. Slutord
Under 1600-talets gång blir scenanvisningar i libretton allt vanligare. Samtidigt note-
rar man att andelen trädgårdar blir allt högre.97

Trädgårdsscenerna återfinns var som helst i librettona, men det finns en klar tendens 
till att de oftast dyker upp i en akts inledning. Däremot är det inte givet vilket slags scen 
som kommer före eller efter en trädgårdsscen, annat än att man i enlighet med barock-
teaterns estetik gärna kontrasterar, det vill säga att en kontemplativ scen följs av en tur-
bulent och vice versa.

Det är oklart om librettona normerade scenografierna eller om standardscenbil-
derna påverkade librettona. Spontant kunde man tänka sig att det var scenografi-
repertoaren som påverkade texterna, men sannolikt rörde det sig om en i efterhand 
svårutredd växelverkan. Av exemplifieringen ovan har förhoppningsvis framgått, att 
de handlingar som lokaliserades till trädgårdar kunde vara av idyllisk art, men lika ofta 
dramatiskt intensiva. Eleanor Selfridge-Fields observation att trädgårdar var ”restful”98 
kan endast accepteras som gällande själva scenbilden, inte det intryck operabesöka-
ren nödvändigtvis fick av framförandet av en trädgårdsscen, där det ju, som ovan vi-
sats, kunde gå synnerligen dramatiskt till, med högt uppskruvade känslonivåer, och där 
nattscenerna gärna innehöll rafflande stoff. Att ”Gardens and fountains lent themsel-
ves to Arcadian tales”,99 är visserligen sant, men trädgårdar användes till mycket annat 
också, inte minst i de historiserande dramerna. Ofta gestaltas trädgårdsavsnitt så att de 
består av en kontemplativ inledning, som sedan övergår i en intensivare fortsättning, 
och som nästan genomgående handlar om kärlek, vilket torde vara en given förklaring 
till den höga frekvensen av Venus närvaro i trädgårdsmiljö. Trots en del författares up-
penbara ambitioner att tematisera trädgårdsmotivet i dialogen och låta handlingen 
skräddarsys till den miljön, får man konstatera att det allra vanligaste är att det saknas 
uppenbart samband mellan miljön och dialogen/handlingen.

Den framtida forskningen har en lockande uppgift att utreda frekvensen av och 
sambanden mellan miljö, handling och scenbild beträffande barockens övriga sceno-
grafirepertoar.
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fällen vid hoven. Denna funktion hos musikdramat under 1600-talet diskuterar Silke Leo-
pold i ”Höfische Oper und feudale Gesellschaft”, i Udo Bermbach & Wulf Konold, red., 
Der schöne Abglanz. Stationen der Operngeschichte, Berlin & Hamburg 1992, s. 65–82.

32 Giovanni Andrea Moniglia, Ercole in Tebe. Festa teatrale, Florens 1661, s. 152. Av Merce-
des Viale Ferreros redan citerade ”Stage and Set”, 2002, framgår att italienska furstar gärna 
tryckte gravyrer av dekorationer för dyrbara uppsättningar i libretton eller i andra redogö-
relser för festligheter, eftersom dessa då bevarades inför eftervärlden och fick större sprid-
ning, bland annat till konkurrerande furstehus, vilkas beundran, avund eller tävlingslusta 
därigenom kunde väckas (s. 7). De som drev kommersiella operahus skydde sådana kost-
samma extravaganser och begränsade sig normalt till en illustration som frontespis eller på 
titelbladet.

33 Anonymus: ”Descrizione dell’ Ercole in Tebe. Festa teatrale”, i Moniglia, Ercole in Tebe, s. 
109–152.

34 Till exempel även i Pierre Perrin (ca 1620–1675), Ariane ou Le mariage de Bacchus (skriven 
i Paris 1659, uppförd i London[!] 1674; Ariadne eller Bacchi giftermål) IV:5–7, i Francesco 
Sbarras (1611–1668) dramma giocosomorale Le disgrazie d’Amore (Wien 1667; Amors 
missöden) I:1–4 och Sbarras berömda festa teatrale Il pomo d’oro (Wien, 1668; Det gyl-
lene äpplet) I:15, i prologen till Philippe Quinault, Thesée (skriven i Paris 1674, uppförd i 
Saint Germaine en Laye 1675), i Thomas Corneille, Psyché (Paris 1677) akt V, i Giulio Ce-
sare Corradi, Il Nerone (Venedig 1679; Nero) III:5–7, och i Jean-Baptiste Rousseau (1671–
1741), Vénus et Adonis (Paris 1697) akt III.

35 Moniglia, Ercole in Tebe, s. 104.
36 Moniglia, Ercole in Tebe, s. 105.
37 Moniglia, Ercole in Tebe, s. 108. Dessvärre har The Getty Museum, som skannat in Ercole 

in Tebe och lagt ut den på Internet, ej tagit med den stora illustrationen av slutscenen. – 
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På likartat vis slutar akt I av den anonyma Ottone il grande (Parma 1670): ”Segue il Ballo 
de’ Giardinieri. Fine dell’ atto primo.” (Här följer Trädgårdsmästarnas Dans. Slut på första 
akten); enligt Kathleen Kuzmick Hansell: ”Theatrical Ballet and Italian Opera”, i Lorenzo 
Bianconi & Giorgio Pestelli, red., The History of Italian Opera. Part II/Systems, band 5, 
Opera on Stage, s. 186. Enligt Julia Ann Griffin, ”Bazzani, Francesco Maria”, skulle operan 
i stället heta Ottone in Italia och ha satts upp i Parma 1679 (Stanley Sadie, red., The New 
Grove Dictionary of Music and Musicians, band 2, London 1980, s. 317 spalt 1). Se även Au-
relio Aureli, Medea in Atene (Venedig 1676), där finalen till akt I dansas av trädgårdsmäs-
tare, och Ortensio Mauro, La lotta d’Hercole con Acheloo. Divertimento dramatico (Han-
nover 1689; Kampen mellan Hercules och Acheloos), där en balett bestående av ”Giardi-
nieri e Giardiniere” (Trädgårdsmästare och Trädgårdsmästarinnor) uppträder.

38 Se Hugo Riemann, red., Denkmäler der Tonkunst in Bayern, band II:3, Leipzig, 1912, s. 
[xxvi], xxxii, xxxiv. Se exempelvis Ventura Terzago: Marco Aurelio (München 1681) akt III; 
Ortensio Mauro, La lotta d’Hercole con Acheloo (Hannover 1689) I:17–21, och densamme: 
La libertà contenta (Hannover 1693; Den förnöjda friheten) akt II. De båda sistnämnda 
utspelas i en ”Giardino reale”.

39 Texten återges efter faksimilen på Münchener DigitalisierungsZentrum, Digitale Bibli-
othek: http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0004/bsb00048307/images/index.
html?fip=193.174.98.30&seite=1&pdfseitex= (hämtad 2.12.2014).

40 Se faksimilen i Reinhart Meyer, red., Die Hamburger Oper. Eine Sammlung von Texten der 
Hamburger Oper aus der Zeit 1678–1730, band 1, s. 1–58.

41 Ansbachversionen återgiven i faksimil på Münchener DigitalisierungsZentrum, Digitale 
Bibliothek: http://reader.digitale-sammlungen.de/en/fs1/object/display/bsb11009742_ 
00005.html (hämtad 2.12.2014). En kortare version, framförd i Hamburg 1680, återgiven 
i faksimil i Reinhart Meyer, red., Die Hamburger Oper. Eine Sammlung von Texten der 
Hamburger Oper aus der Zeit 1678–1730, band 1, s. 125–170. Se vidare Werner Braun, Vom 
Remter zum Gänsemarkt. Aus der Frühgeschichte der alten Hamburger Oper (1677–1697) 
(Saarbrücker Studien zur Musikwissenschaft. Neue Folge 1), Saarbrücken 1987, s. 93–111 
och 115–119; och Alice Männl, Zu den Liebeskonzepten in Hoffmannswaldaus ’So soll der 
purpur deiner Lippen’ und Königsmarcks ’Die drey Töchter Cecrops’. Erotische Dichtung im 
Barock, Giessen 1999 (ny uppl. 2010). Huruvida Aurora von Königsmarck verkligen är li-
brettots författarinna och huruvida uppförandeåren 1679 och 1680 är korrekta, förtjänar 
en ordentlig diskussion, som får anstå till ett annat tillfälle.

42 Förhållandet mellan Aurelis och Totis texter utreds i Norbert Dubowy, ”Identity and Po-
etical Style. The Case of Rosmene by Giuseppe Domenico de Totis”, i Melania Bucciarelli 
& Berta Joncus, red., Music as Social and Cultural Practice. Essays in Honour of Reinhard 
Strohm, Woodbridge 2007, s. 199–213. Totis libretto citeras efter utgåva i Les Livrets Baro-
ques: http://livretsbaroques.fr/Scarlatti/Operas/Rosmene_1686.htm (hämtad 2.12.2014).

43 Samma grepp finner man i Philippe Quinaults Proserpine (Saint Germaine en Laye 1680) 
II:8, och i Claude Boyers Meduse (skriven i Paris 1696, uppförd där 1697) IV:4.

44 I Aurelis version är trädgårdsmotivet begränsat till III:6–12 (”Giardino Reale”); träd-
gårdsmästarfinalen saknas också. Ingen referens görs till trädgården annat än en rad som 
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lagts i Rosmondas slav Vespinos mun: ”Tornerò dunque à coltivar i fiori.” (Nu återgår jag 
till att sköta blommorna.) Texten citeras efter faksimilet av originalet på Münchener Digi-
talisierungsZentrum, Digitale Bibliothek: http://reader.digitale-sammlungen.de/en/fs1/
object/display/bsb10756000_00001.html (hämtad 2.12.2014).

45 Texten återgives i faksimil på Münchener DigitalisierungsZentrum, Digitale Biblio-
thek: http://www.muenchener-digitalisierungszentrum.de/index.html/mdz/content/ 
service/docs/mdz/content/veranstaltung/2008-11-11/index.html?c=autoren_index&l= 
en&ab=Girapoli,%20Antonio (hämtad 2.12.2014).

46 Se Hermann Abert, red., Denkmäler deutscher Tonkunst. Erste Folge, band LV: Carlo Palla-
vicino (1630–1688), La Gerusalemme liberata, Leipzig 1916, s. 4 och 67.

47 Ibid. s. 73. I Venedig medverkade vid framförandena 1686 inte mindre än 80 balettdan-
sare; se Selfridge-Field 2007, s. 180.

48 Gl’inganni di Cupido, s. [7]. Texten översattes av Friedrich Christian Bressand och tryck-
tes samma år med titeln Der betriegliche Cupido (se faksimil i Wolfenbütteler Digitale 
Bibliothek (WDB): http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=drucke/textb-642 [hämtad 2.12. 
2014]). Stycket gavs på tyska i Stuttgart 1699 omdöpt till Adonis. Det librettot återfinnes 
i Johan Sigismund Kusser, Adonis, red. Samantha Owens (Recent Researches in the Music 
of the Baroque Era 154), Middleton, Wisc. 2009, s. xxviii–lx.

49 Gl’inganni di Cupido, s. [32].
50 Gl’inganni di Cupido, s. [34].
51 Francesco Maria Paglia, Venere, Adone et Amore, i Alessandro Scarlatti, Venere, Adone et 

Amore. Original Version, Naples 1696 and Revised Version, Rome 1706, red., Rosalind Hal-
ton (Recent Researches in the Music of the Baroque Era 157), Middleton, Wisc. 2009, 
s. xxii. Bör ej sammanblandas med en annan av Scarlattis serenator från samma tid med 
libretto av Silvio Stampiglia, Venere, Amore e Ragione (1706), utgiven som nummer 104 
i nyssnämnda vetenskapliga serie (2000). – Serenata: under 1600- och 1700-talen ett 
musik dramatiskt verk som framfördes utan scenisk aktion.

52 Rosalind Halton, ”Introduction”, i Scarlatti 2009, s. xiv.
53 Texten citeras efter faksimilen på Biblioteca estense universitaria: http://bibliotecaes-

tense.beniculturali.it/info/img/lib/i-mo-beu-90.d.15.11.html (hämtad 2.12.2014).
54 I dramats sista scen, då konung Essro och hans dotter demaskerar sig och förklarar intrigen 

för de övriga, nämns trädgården ett par gånger i förbigående (III:24). Det är värt att no-
tera att Venedigversionen från 1699 specificerar ”Balli” på s. 12: den första skall dansas av 
trädgårdsmästare och trädgårdsmästarinnor. Inne i librettot nämns dock ej var balettinla-
gorna skall framföras. En rimlig gissning är att trädgårdsmästarnas dans skulle utgöra final 
till akt I. Venedigversionen citerad efter faksimilen på Bayerische Staatsbibliothek: http://
bildsuche.digitale-sammlungen.de/index.html?c=viewer&bandnummer=bsb00048705
&pimage=00048705&l=en (hämtad 2.12.2014).

55 Texten återgiven enligt faksimilen av originalupplagan på Bibliothek Hamburg: http://
www.sub.uni-hamburg.de/recherche/elektronische-angebote/digitalisierte-bestaende/
trefferliste/seitenansicht.html?tx_dlf[id]=1074&tx_dlf[page]=1&tx_dlf[pointer]=0 
(hämtad 2.12.2014). Originaltrycket är opaginerat. Se även texthäftet till operainspel-
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ningen på märket CPO, varunummer 777073–2; cit. s. 93. Die Schöne und Getreue Ari-
adne diskuteras i Solveig Olsen, Christian Heinrich Postels Beitrag zur deutschen Literatur 
des späten 17. Jahrhunderts, Houston, Texas 1968, s. 119–133 och i Dag Hedman, ”Ariadne 
rediviva. Zur Bearbeitung Christian Heinrich Postels des antiken Ariadnethemas für die 
Hamburger Oper”, i Annie Bourguignon, Konrad Harrer & Franz Emde, red., Hohe und 
niedere Literatur. Tendenzen zur Ausgrenzung, Vereinnahmung und Mischung im deutsch-
sprachigen Raum, Berlin 2014. En avsevärt utförligare version finns åtkomlig på http://
www.pop-zeitschrift.de/aufsatze/ (hämtad 2.12.2014).

56 Christian Friedrich Hunold (1680–1721) rekommenderade i sin under pseudonymen Me-
nantes utgivna Theatralische, Galante Und Geistliche Gedichte (Hamburg, 1706) trädgår-
den som miljö i dylika sammanhang: ”Unterschiedliche mahl habe hier in den Opern 
remarquiret, dass man eine Intrigue auszuführen, öfters eine Person in ein Zimmer ver-
stecket, die andern zu belauschen, und ihre Reden anzuhören. Mir kommt es aber nicht 
naturell vor, und wolte lieber rahten, man nähme Gärten, Wälder und dergleichen Oerter 
darzu, wo sich hinter dem Gesträuche eher eine Person verbergen lässt, als in einem Zim-
mer” (Vid olika tillfällen har jag här på operan lagt märke till, att man för att kunna intri-
gera ofta gömmer en person i ett rum, för att tjuvlyssna på de andra och höra på vad de sä-
ger. Detta synes mig onaturligt och jag skulle hellre rekommendera, att man toge trädgår-
dar, skogar och dylika platser härtill, där en person snarare kan dölja sig bakom växtlighe-
ten, än i ett rum); citerat efter s. 133 i en upplaga från 1722 tillgänglig på Google Books.

57 Texten återgives i faksimil på Wolfenbütteler Digitale Bibliothek (WDB): http://diglib.
hab.de/wdb.php?dir=drucke/textb-610&image=00046 (hämtad 2.12.2014). Original-
trycket är opaginerat. Librettot finns även återgivet (med modern stavning) i texthäftet 
till operainspelningen på märket CPO, varunummer 999636–2. Der Geliebte Adonis dis-
kuteras i Olsen 1968, s. 245–253. Harms dekorationer till Postels stycke presenteras i Rich-
ter 1963, s. 133 ff.

58 Jämför Olsen 1968, s. 248, som hänvisar till Ernst Otto Lindner, Die erste stehende deut-
sche Oper, Berlin 1855, s. 56. Se vidare kapitlet om receptionen av Postel i den längre versio-
nen av Dag Hedman: ”Ariadne rediviva. Zur Bearbeitung Christian Heinrich Postels des 
antiken Ariadnethemas für die Hamburger Oper” på http://www.pop-zeitschrift.de/auf-
satze/ (hämtad 2.12.2014). Tricket med en person som spelar spinett på scenen hade re-
dan Giacomo Francesco Bussani använt i Giulio Cesare in Egitto (1676), när Cleopatra i 
II:1 tankfull sitter vid instrumentet i sitt palats i Alexandria och ackompanjerar sig själv i 
en monolog (jfr faksimilen i Münchener DigitalisierungsZentrum, Digitale Bibliothek: 
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0004/bsb00048307/images/index.html?fip
=193.174.98.30&seite=1&pdfseitex=) (hämtad 2.12.2014).

59 Librettot (opag.) återges i faksimil i Bibliothek Hamburgs digitala samling: http://www.
sub.uni-hamburg.de/recherche/elektronische-angebote/digitalisierte-bestaende/treffer-
liste/seitenansicht.html?tx_dlf[id]=5411&tx_dlf[page]=1&tx_dlf[pointer]=0 (hämtad 
2.12.2014) och i Reinhart Meyer (red.): Die Hamburger Oper. Eine Sammlung von Texten 
der Hamburger Oper aus der Zeit 1678–1730, band 1 s. 249–316; cit. s. 303. Texten diskute-
ras i Olsen 1968, s. 258–266.
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60 Librettot (opag.) återges i faksimil i Bibliothek Hamburgs digitala samling: http://www.
sub.uni-hamburg.de/recherche/elektronische-angebote/digitalisierte-bestaende/treffer-
liste/seitenansicht.html?tx_dlf[id]=4317&tx_dlf[page]=1&tx_dlf[pointer]=0 (hämtad 
2.12.2014). Utdrag i [Friedrich Chrysander]: ”Geschichte der Hamburger Oper vom Ab-
gange Kusser’s bis zum Tode Schott’s. (1695–1702.)”, i Allgemeine Musikalische Zeitung, 
Leipzig 1879, spalt 465–473; cit. i spalt 469. Texten diskuteras i Solveig Olsen 1968, s. 278–
283.

61 1687 års tryck nämner under andra aktens dekoranvisningar i inledningen till librettot 
”Giardino”, men i texten kvarstår angivelsen ”Salone regio” från första upplagan. I varian-
ten från 1696, är anvisningen i den inledande översikten utförligare: ”Giardino con Vi-
ali, e Statue” (Trädgård med gångar och statyer), vilket ju harmonierar med den allmänna 
tendensen under 1600-talet beträffande dekorationsbeskrivningar, men ”Giardino” kvar-
står som anvisning till II:6–19 i själva dramatexten. Vi ser här alltså ett tydligt exempel på 
hur trädgårdsnärvaron på olika sätt gradvis ökar. Tre librettoversioner finns tillgängliga på 
Bayerische Staatsbibliothek: http://bildsuche.digitale-sammlungen.de/index.html?c=v
iewer&lv=1&bandnummer=bsb00048410&pimage=00048410&suchbegriff=&l=en 
(1682), http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0004/bsb00048458/images/index.
html?seite=00005&l=en (1687) och http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0004/
bsb00047924/images/index.html?seite=00005&l=en&viewmode=1 (1696) (samtliga 
hämtade 2.12.2014). (Livornoversionen tillgänglig på Biblioteca Estense Universitaria: 
http://bibliotecaestense.beniculturali.it/info/img/lib/i-mo-beu-70.g.36.1.html.)

62 Viale Ferrero 2002, s. 54 f.
63 Coppolas text är återgiven i faksimil på Open Library: http://archive.org/stream/

lenozzedeglideif00copp#page/n1/mode/2up (hämtad 2.12.2014); cit. s. 33.
64 Coppola 1637, s. [vi]. Anvisningar till ”Ballo dell’ Inferno” s. [vi och 96]. Se vidare Martina 

Papiro: ”Vom Schauraum zur Bildtafel. Die Druckgraphische Inszenierung der florentiner 
Festopern La Flora 1628 und Le nozze degli dei 1637”, i Christine Fischer, red., Basler Jahr-
buch für historische Musikpraxis XXXIII, Basel 2012, s. 133–158. Hiacinto Andrea Cicog-
nini (1606–1651) låter nästan hela första akten till Il Giasone (1649), kallad ”1600-talets 
populäraste opera”, utspelas i en ”Giardino con palazzetto” (Trädgård med litet slott) I:1–
12. Av handlingen framgår att vi befinner oss i Medeas hemstad Kolchis i skyternas rike 
öster om Svarta havet. Någon koppling mellan den parodierande, heterogena, labyrin-
tiska handlingen och scenbilden finns knappast. – Lasse Zilliacus svenska översättning  
Jason och Medea för Drottningholms slottsteaters produktion sommaren 2012 har vänli-
gen ställts till förfogande av översättaren. På italienska finns librettot i texthäftet till ope-
rainspelningen på märket Harmonia Mundi, varunummer HMC 901282.84. Samma från-
varo av samspel mellan text och trädgårdsmiljö finner man i Cicogninis L’Orontea, Inns-
bruck 1656, I:9–11. Jfr även Lucas von Bostels (1649–1716) Der Glückliche Grosz-Vezier 
Cara Mustapha, Erster Theil, Nebenst Der grausahmen Belagerung und Bestürmung der 
Kayserlichen Residentz-Stadt Wien, Hamburg 1686, en text med ett moderiktigt ämne i 
svallvågorna av segern över det Osmanska riket vid slaget vid Wien 1683. Det rör sig om 
en mastodontproduktion: rollistan upptar tre hela sidor och operan har en fortsättnings-
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del. Här uppträder bland många andra en ängel, Den kristna kyrkan, ”Mahometh, der 
Türcken falscher Prophet”, floderna Donau och Wien, sultanen och hans familj, och två 
spöken. Bland de sju körerna finner man en ”Chor des auffrührischen Pöbels und Krieges-
Volcks zu Griechisch-Weissenburg”. Ett par av baletterna framförs av kristna överlöpare 
respektive av ”zweyen Tartarischen Mord-Brennern mit brennenden Fackeln” (tvenne ta-
tariska mordbrännare med brinnade facklor). Bland de många stumma rollerna finns de 
tyska, polska, turkiska och tatariska arméerna. I vårt sammanhang kunde I:8–10 ha va-
rit av intresse, eftersom de utspelas i en ”Garten im Seraille”. Man kan dock inte säga att 
handlingen eller dialogen på något påfallande vis samspelar med miljön. (Texten återgi-
ven i faksimil i Reinhart Meyer, red., Die Hamburger Oper. Eine Sammlung von Texten 
der Hamburger Oper aus der Zeit 1678–1730, band 1, München 1980, s. 171–248.) Enligt 
Ludwig Meinardus: Rückblicke auf die Anfänge der deutschen Oper in Hamburg. Eine Fest-
schrift, Hamburg 1878, fick Der Glückliche Grosz-Vezier Cara Mustapha häftig kritik 1687 
i sakkunnigutlåtanden från de tillfrågade filosofiska och teologiska fakulteternas kollegier 
i Rostock och Wittenberg på grund av librettots ”sedlighetssårande” innehåll (s. 69). Se 
även Werner Braun, Vom Remter zum Gänsemarkt. Aus der Frühgeschichte der alten Ham-
burger Oper (1677–1697), s. 120–123.

65 Tragédies en musique: allvarliga franska operor från 1670-talet och drygt 100 år framåt.
66 Prologens text återgives i faksimilen av första upplagan på Gallica: http://gallica.bnf.fr/

ark:/12148/bpt6k55309731.r=Th%C3%A9s%C3%A9e+%2C+trag%C3%A9die+en+mu
sique+repr%C3%A9sent%C3%A9e.langEN (hämtad 2.12.2014), och i texthäftet till ope-
rainspelningen på märket CPO, varunummer 777 240-2 s. 70–80.

67 Jean de La Fontaine och Jean-Baptiste Rousseau gör långt senare något liknande i prolo-
gerna till Astrée (Paris 1691) respektive till Vénus et Adonis (Paris 1697), där antika gudar 
rör sig i Marly, strax norr om Versailles. Man skall även komma ihåg att prologerna till de 
allra tidigaste operorna från 1590-talet och några decennier framåt utspelades i en likale-
des realistisk hovmiljö, nämligen exakt där de framfördes: Ottavio Rinuccini och hans ef-
terföljare i Florens och Mantua har alltid med formuleringar i stil med ’från X kommer jag 
i kväll hit till eder för att…’. Här suddas helt enkelt gränsen mellan åskådarnas verklighet 
och fiktionsvärlden ut i realismsuggererande syfte. Se vidare Dag Hedman, ”Io che quasi 
pastor tra questi boschi. En diskussion av två favola in musica-prologer av Ottavio Rinuc-
cini”, Tidskrift för Litteraturvetenskap 2012:2–3 s. 111–123.

68 Texten refererad enligt ett av trycken från januari 1676 (det finns flera emissioner med den 
dateringen) på Gallica: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6524930f.r=Atys+%2C+ 
tragedie+en+musique.langEN (hämtad 2.12.2014). Se även texthäftet till operainspel-
ningen på märket Harmonia Mundi, varunummer 901257.59.

69 Texten finns i faksimil på Gallica: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9062397x.r=P
ha%C3%ABton%2C+trag%C3%A9die+mise+en+musique.langEN (hämtad 2.12.2014). 
Den är också återgiven i faksimil i texthäftet till operainspelningen på märket Erato, varu-
nummer 4509–91737–2; scenanvisningarna s. 70 och 82. Astrea var dotter till Jupiter och 
rättvisans gudinna Themis.

70 Exempel på detta finner man i Philippe Quinault: Persée (Paris, 1682), i Bernard le Bou-
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vier de Fontenelle (1657–1757), Enée et Lavinie (Paris 1690) akt III, i Thomas Corneille, 
Medée (Paris 1693) akt IV, i Joseph-François Duché de Vancy (1668–1704), Céphale et Pro-
cris (Paris 1694) akt IV, i Joseph-François Duché de Vancy och Antoine Danchet (1671–
1748), Iphigénie en Tauride (Paris 1696) akt II, och i Jean-Baptiste Rousseau, Vénus et Ado-
nis (Paris 1697) akt III.

71 Texten citeras efter faksimil från Gallica: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6363208h.
r=Proserpine+%3A+trag%C3%A9die+en+musique+orn%C3%A9e.langEN (hämtad 
2.12.2014).

72 Omtrycket från 1724 citeras efter faksimil från Gallica: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k5448810p.r=Amadis+de+Gr%C3%A8ce+%2C+trag%C3%A9die+repr%C3%A9s
ent%C3%A9e.langEN (hämtad 2.12.2014).
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Gardens in 17th-Century Librettos (Trädgårdar i 1600-talslibretton)

In the 17th century, a repertory of scenography evolved, including such standard locations as 
interiors and exteriors of palaces, ruins, prisons, caves, forests and gardens. This essay deals with 
the use of gardens in the libretto of the 17th century, and the relationship between the location 
and the plots and dialogues, respectively, in the texts. Among the questions answered are: Do 
the authors link the garden scenery to what is going on in the drama, and, if so, how? Is it pos-
sible be discern any typical action that goes on in a garden? Is there any tendency pertaining 
to frequency, in other words: did gardens become more or less common in the music drama of 
the 1600s?
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