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Když se na mě v roce 2016, v průběhu Mezinárodního Händelova festivalu v dolnosaském Göttingenu, obrátili naši tamní přátelé Ezra Wolfhart Kurth a Dinah Epperleinová spolu s mladým dirigentem Antoniem Adamskem s nápadem, že by se
jejich nastudování vrcholné opery Jeana-Baptisty Lullyho “Armide”, prvně realizované
dne 15. listopadu 2015 v klášterním kostele Nikolausberg na severovýchodním okraji
Göttingenu, mohlo zopakovat v zámeckém divadle v Mnichově Hradišti, poněkud
jsem při představě, co takové pohostinské představení obnáší, znejistěl – abych
byl upřímný, když se mi v mysli vynořily vzpomínky na naše někdejší průkopnické
produkce barokních oper, naskočila mi husí kůže a na čele vyrazil studený pot.
Poněvadž jsem své milé göttingenské přátele, jimž je Česká Händelova společnost
za mnohé zavázána, nechtěl zklamat, vyjádřil jsem se, poněkud nejednoznačně, že
předložený návrh je vynikající, ale že nepochybně bude velmi těžké jej prosadit, a to i
přesto, že by se jednalo o událost mezinárodního významu: německý hudební soubor
by do České republiky přivezl inscenaci “lyrické tragédie” od faktického zakladatele
francouzské opery, rodilého Itala!
Ihned po návratu domů jsem o výše uvedeném záměru zpravil naše partnery na
státním zámku v Mnichově Hradišti, s nimiž Česká Händelova společnost spolupracuje již od roku 1999 na inscenacích převážně barokních oper v mnichovohradišťském
zámeckém divadle, pocházejícím z roku 1833. Jak se později ukázalo, postavily se nám
do cesty nepřekonatelné překážky v podobě nesouladu volných termínů v zámeckém
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divadle a v kalendářích pěveckých sólistů a dirigenta. Zcela se to potvrdilo po pracovní
návštěvě göttingenských kolegů v Mnichově Hradišti koncem listopadu 2016.
Začal jsem proto usilovně prověřovat jiné možnosti, leč žádné neodpovídaly specifickým požadavkům velké mezinárodní hudební produkce. Situace začínala být očividně bezvýchodná – čas neúprosně ubíhal, aniž by se něco dávalo do pohybu. Až
do doby, kdy mnichovohradišťská strana navrhla, že by se Lullyho dílo mohlo provést
v nedávno rekonstruovaném divadle na zámku ve Valticích, zbudovaném v roce 1790.
Vzhledem k velké vzdálenosti z Prahy i z Německa jsem se zprvu zdráhal, ale nakonec
zůstaly Valtice jedinou variantou slibující záchranu projektu. (Asi bych se nedopočítal,
kolikrát jsem chtěl projekt odvolat, ale pokaždé se ozvali němečtí kolegové a nekompromisně mne nabádali, abych nezoufal a ve svém úsilí pokračoval.)
Za pět minut dvanáct, ale přece, našel Jean-Baptiste Lully s “Armidou” útočiště ve
Valticích, v divadle, které je pro takovouto produkci vybaveno téměř ideálně. Nyní tedy
mohu do této programové publikace napsat úvodní slovo s plným vědomím, že se
nápad nezávazně vyslovený před čtrnácti měsíci v jednom domě na okraji Göttingenu,
postaveném ještě v době Händelově, podařilo proměnit ve skutek: v inscenace Lullyho
“Armidy” v jedinečném zámeckém divadle ve Valticích dne 24. a 25. srpna 2017,
oproti původnímu nastudování rozšířené o taneční soubor.
Do jaké míry se opera, provázená tolika porodními bolestmi, podařila, se dozvíme
až po oněch dvou představeních. A budou to především jejich ctění návštěvníci, kdo
vynese závěrečný “ortel” a tak rozhodne, zda naše úsilí přineslo očekávané výsledky,
či nikoliv.
Jménem výboru České Händelovy společnosti a všech účastníků lullyovského projektu děkuji zejména následujícím organizacím působícím v České republice za prokázanou pomoc i vstřícný postoj: Národnímu památkovému ústavu, zastoupenému
správou státního zámku ve Valticích a Národním centrem divadla a tance tamtéž,
Společnosti přátel barokní kultury se sídlem v Mnichově Hradišti (Baroccoco), kutnohorské tiskárně Label a Česko-německému fondu budoucnosti, jenž přispěl velkorysou částkou na úhradu honorářů německých účinkujících.
Je velmi potěšitelné a povzbudivé, že kromě osob spojených s výše jmenovanými
organizacemi se do projektu nezištně zapojili, tím či oním způsobem, další jednotlivci
– jejich jména uvádím v abecedním pořadí: Marek Buš, Vladimír Chytil, Kateřina
Kerelová, Lenka Kerelová, Jan Kučera, Oldřich Máša, Radek Menoušek, Hana Slancová,
Ivo Šindelář, Jiří Škodák, Michal Typl, Roman Válek, Tereza Válková.

Pavel Polka,
předseda České Händelovy společnosti.
V Praze dne 24. července 2017.
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ARMIDE – DĚJ OPERY
Po slavnostní francouzské předehře vystupují v prologu alegorické postavy Slávy
a Moudrosti se svým doprovodem. Opěvují vládce universa, kterému se zlíbilo uspořádat pro obě postavy divadelní hru jakožto ušlechtilý zápas o jeho přízeň. V Lullyho
době byl vládcem universa míněn Ludvík XIV.: o jeho přízeň se Sláva a Moudrost
ucházejí.
Následující králova divadelní hra zpracovává téma ze slavné epické básně Torquata Tassa (1544–1595) “Osvobozený Jeruzalém” (“La Gerusalemme liberata”; vyd. r.
1580 v Parmě): střet arabské kouzelnice Armidy a křesťanského rytíře Rinalda.
Nejprve přicházejí Armidiny důvěrnice Phénice a Sidonie. Velebí vítězství Armidy
nad některými rytíři z křesťanského vojska, které Armida přivedla do zajetí jen díky
své kráse a lsti. Mladá kouzelnice je však znepokojena, neboť se jí nepodařilo podrobit
nejsmělejšího z křižáků. Sidonie rozptyluje její pochybnosti.
Přichází Idraot (Hidraot), král Damašku: byl by rád, kdyby Armida, jeho neteř, své
vítězství završila uzavřením sňatku. Ta za manžela, jenž by jí byl hoden, považuje pouze toho, kdo zvítězí nad Rinaldem. Oslava vítězství je náhle přerušena, když Aronte,
hlídač uvězněných rytířů, přináší zprávu o útěku všech vězňů. Jeden jediný válečník
prý přemohl všechny dozorce – Idraot a Armida v něm vytuší Rinalda a přísahají
pomstu.
Osvobozený Artemidor varuje svého osvoboditele Rinalda před kouzelnou mocí
Armidy. Rinald se ovšem cítí sebejistě. Naopak, navzdory Artemidorovým prosbám
se ještě nehodlá vrátit zpět do tábora Godefroye z Bouillonu. Godefroy jej vypověděl
poté, co Rinald v půtce zabil chvástavého Gernanda.
Pro svou nástrahu vybrali Idraot a Armida příhodné místo a vyvolávají duchy. Armida si vymiňuje, že Rinalda usmrtí vlastní rukou. Jejímu nepříteli, který se usadil
k odpočinku u tiše plynoucího potoka (řeky), zpívá vodní nymfa o kráse lásky a zahálky. Rinald usne a Armida se nad ním sklání s dýkou, leč v rozhodujícím okamžiku
není schopna ho usmrtit. Poroučí zefýrům, vlahým západním větrům, aby Rinalda a ji
samotnou přenesli na konec světa.
Ve svém kouzelném paláci uprostřed pustiny naříká Armida nad svým osudem –
k Rinaldovi, kterého milostným kouzlem porazila, sama vzplála opravdovou láskou
a ztratila svou svobodu. Její důvěrnice Phénice a Sidonie se podivují nad zkroceným
Rinaldem a radí Armidě, aby s ním jednala lhostejně. Avšak Armida se stydí za Rinaldovu lásku, kterou sama vyvolala. Rozhodne se, že zavolá Nenávist (Hněv), aby její
vlastní lásku zničila.
Z pekla vystupuje Nenávist se svou družinou a snaží se zpřetrhat pouta lásky. Když
se ale k Armidě přiblíží, kouzelnice začne zděšeně ustupovat: své lásky se nechce
vzdát. Rozzlobená Nenávist se vrací do svého obydlí a odmítá Armidě poskytnout
jakoukoliv další podporu.
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Mezitím na ostrov kouzelného paláce dorazili dva Godefroyem vyslaní muži: Karel,
dánský rytíř, a Ubald. Stařičký mág je vybavil čarovnými předměty majícími překonat
všechna kouzla. S hrůzou se vyjadřují o pusté krajině a otevřených propastech, z nichž
vylézají nestvůry. Jakmile ukáží zlaté žezlo, divoké bytosti ustoupí a objeví se přívětivá
krajina. Démon v podobě Lucindy, Karlovy milenky, obluzuje rytíře Karla svými půvaby.
Ubald se démona dotkne žezlem a klamný obraz se rozplyne. Do podobného stavu
se dostává i Ubald – zjevuje se mu přízrak jeho milé Melissy.
Armida, jež se zřekla Nenávisti a oddala se své lásce, tráví s Rinaldem šťastné chvíle.
Protože potřebuje cosi poradit se svými čáry, musí se vzdálit do podsvětí a svého
milého nechat nějakou dobu o samotě. Pro útěchu k němu posílá zástup šťastných
milenců a šťastných milovnic, zpívajících a tancujících. Rinald však nechce zkoušet
žádné jiné radosti, pokud je jeho milá vzdálena, a odhání je. Této situace využívají
Karel a Ubald. Ubald ukazuje Rinaldovi diamantový štít – ten se v něm spatří a opět
si uvědomí význam rytířských ctností. Osvobozen od přeludů, strhává si Rinald z těla
květinové girlandy a přijímá meč, který mu předává dánský rytíř Karel.
Leč Armida jejich útěk zpozorovala. Následuje Rinalda a doprošuje se lásky a soucitu. Rinald prohlašuje, že bude vždy vyznávat čest, že Armida bude pro něho až na
druhém místě. Soucitně Armidu, zmoženou bolestí, konejší. Zmítána mezi Nenávistí
a zoufalou láskou, ztrácí Armida vědomí. Ubald a Karel se pokoušejí Rinalda od ní
odvléci, zatímco Rinald vzdoruje: Sláva přece nenařizuje, aby velké srdce bylo neúprosné.
Když se Armida ze svých mdlob vzpamatuje, nařídí plna zármutku démonům, aby
její kouzelný palác zničili, a na svém voze mizí v povětří.

ARMIDE – ÚČINKUJÍCÍ
Mezzosopranistka Anna Bineta Diouf se věnuje experimentální soudobé tvorbě stejně jako renesančním písním s doprovodem loutny. Dobře se cítí na
operním jevišti i na koncertním pódiu.
Svého studia zpěvu a pěvecké pedagogiky na
Vysoké hudební škole v Detmoldu a na Vysoké škole
pro hudbu, divadlo a média v Hannoveru využila k tomu, že získala nejen umělecké zkušenosti,
ale i rozmanité poznatky ve vědecké oblasti. Vedle
školních operních produkcí, v nichž ztělesnila mimo
jiné Gluckova Orfea (“Orfeus a Eurydika”), Humperdinckova Jeníčka (“Perníková chaloupka”) nebo také
Monteverdiho Oktávii (“Korunovace Poppey”), publikovala texty pro jedno mezinárodní sympózium –
vskutku neobvyklá činnost “typické” pěvkyně.
Krátce po ukončení studia se Anna Bineta Diouf
stala členkou operního studia Státní opery v Han-

Anna Bineta Diouf
Armide (Armida) – mladá kouzelnice, neteř Idraotova
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noveru. V sezónách 2012/13 a 2013/14 se zde
představila mj. jako Modestina (Rossini: “Cesta do
Remeše”), hraběnka Ceprano (Verdi: “Rigoletto”)
a pískový mužíček (“Perníková chaloupka”). Kromě
toho zpívala v mnoha rolích soudobé hudby. V sezóně 2014/15 pokračovala v Hannoveru jako host
Státní opery. Od roku 2015 působí jako koncertní
pěvkyně bez pevného zaměstnaneckého poměru.
Jako koncertní pěvkyně pracuje především v oblasti historicky poučené interpretace staré hudby,
přičemž zásadní podněty získala mj. od Karin Paulsmeierové (Basilej), Wolfganga Katschnera (“Lautencompagney Berlin”) a Anne Harleyové (USA).

toáru se často objevuje Händelův “Mesiáš”, četné
kantáty J. S. Bacha a duchovní díla takových autorů
jako Charpentier a Mondoville. Christopher Wattam
je držitelem řady ocenění (např. “Dora Mavor Moore
Award for Outstanding Performance”). V současnosti studuje na prestižní basilejské škole “Schola
Cantorum Basiliensis”. Již dříve získal diplom na torontské Královské hudební konzervatoři, jakož i na
Univerzitě ve Guelphu (Kanada).

Johanna Neß
La Gloire (Sláva) – alegorická postava v prologu
Phénice – Armidina důvěrnice, smrtelnice
Une Nymphe des Eaux (vodní nymfa, najáda)
Mélisse (Melissa) – démon v podobě Melissy, Ubaldovy milenky

Christopher Wattam
Renaud (Rinald) – paladin v křižáckém vojsku Godefroye z Bouillonu, pozdějšího krále jeruzalémského
La Haine (Nenávist/Hněv) – alegorická postava
v hlavním ději opery
Un Amant fortuné (Šťastný milenec)

Sopranistka Johanna Neß započala své hudební
vzdělání výukou hry na klavír. Obdržela cenu v celoněmecké soutěži “Jugend musiziert” (“Mládež muzicíruje”). Od roku 2007 studovala zpěv na Vysoké škole hudební a taneční v Kolíně nad Rýnem
u Barbary Schlickové a Kaie Wessela. V červenci
2013 uzavřela diplomové studium s vyznamenáním
a své pěvecké vzdělání si od té doby systematicky
rozšiřuje.
V opeře debutovala, v sezóně 2007/08, v Divadle
v Ulmu jako Oberto v Händelově “Alcině”. Roku
2008 obdržela stipendium od Svazu Richarda Wagnera ve Wuppertalu. Na koncertech a festivalech
pravidelně provádí hudbu od renesance do současné doby.
Mezi vrcholy dosavadní umělecké dráhy Johanny Neß lze zařadit její vystoupení na Händelových
festivalech v Göttingenu a v Halle nad Sálou za

Kanadský tenorista Christopher Wattam, ceněný
pro svůj zářivý, jasný hlas a přirozenou hudebnost,
vystupuje na divadelních jevištích jak v Kanadě,
tak v Evropě. Jeho nejnovější role zahrnují Ralpha
Rackstrawa v Sullivanově komické opeře “H.M.S.
Pinafore” v Torontském operetním divadle a velekněze Imhotepa ve světové premiéře opery “Isis and
Osiris” od Petera Anthonyho Togniho s torontskou
společností “Opera in Concert”.
Christopher je také dynamickým koncertním sólistou – nedávno účinkoval v Haydnově “Nelsonově
mši”, v Monteverdiho mši “Messa a quattro voci”
a v Carissimiho oratoriu “Jephte”. Na jeho reper-
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řízení Nicholase McGegana a Andrewa Parrotta či
její účinkování v Mozartově opeře “Zahradnice z lásky” na scéně Divadla v Cáchách.

Ubalde (Ubald) – rytíř v křižáckém vojsku, který
společně s dánským rytířem hledá Rinalda

Sophia Körber
La Sagesse (Moudrost) – alegorická postava v prologu
Sidonie – Armidina důvěrnice, smrtelnice
Une Bergere héroique (hrdinná pastýřka)
Lucinde (Lucinda) – démon v podobě Lucindy, milenky dánského rytíře Karla

Basbarytonista Mathias Tönges obdržel své první
hudební vzdělání na Zemském hudebním gymnáziu
ve Wernigerode. Následovalo studium zpěvu u prof.
Petera Antona Linga na Vysoké škole pro hudbu,
divadlo a média v Hannoveru. Tam ho významně
ovlivnili Anne Champertová (opera), Jonathan Seers
(opera), Jan Philip Schulze (píseň) a Ralf Popken
(stará hudba). Studium rovněž obohatily mistrovské
kurzy u Brigitty Fassbaenderové, Romana Trekela
a Juliany Banseové. Aktuálně Mathias Tönges studuje v pěvecké třídě prof. Gunduly Schneiderové na
operní škole “Opernschule der HMDK Stuttgart”.
Na operních jevištích se představil mj. jako tkadlec Bottom (Britten: “Sen noci svatojánské”), skladatel Schaunard (Puccini: “Bohéma”), Don Basilio
(Rossini: “Lazebník sevillský”) a hrabě Ceprano (Verdi: “Rigoletto”).
Jako koncertního pěvce jsme jej mohli slyšet
v úloze Ježíše v Bachových “Janových pašijích”
a “Matoušových pašijích”, v úloze levity v Händelově
oratoriu “Šalomoun” a jako Rafaela/Adama v Haydnově oratoriu “Stvoření”.

Sopranistka Sophia Körber je laureátkou celoněmecké pěvecké soutěže “Gesang Berlin 2014” a vítězkou mezinárodní soutěže “Giovani Musicisti”
v italském Trevisu v kategorii soudobé hudby. Podporuje ji Studijní nadace německého lidu, Hamelova
nadace a spolek “Yehudi Menuhin Live Music Now
Hannover”.
V mladších letech získala cenu v celoněmecké
soutěži “Jugend musiziert” (“Mládež muzicíruje”)
a stala se dvojnásobnou laureátkou v Týdnu Lotty Lehmannové v braniborském Perleberku. Během
studia zpěvu v Hannoveru u prof. Normy Ennsové
a později u prof. Mariny Sandelové ji bylo možné
zažít jako sólistku v různých operních produkcích
v rámci i mimo rámec školy. Roku 2012 odešla
studovat na jeden rok do Florencie.
Po bakalářském studiu zpěvu v Hannoveru a ve
Florencii absolvovala Sophia Körber v roce 2016
mistrovské studium operního zpěvu u prof. Mariny
Sandelové v Hannoveru. Svůj operní debut oslavila
již roku 2009 jako Papagena v Mozartově “Kouzelné
flétně”.

Daniel Preis
Aronte – doprovod (hlídač) zajatců Armidy
Artémidore (Artemidor) – rytíř v křižáckém vojsku
zajatý Armidou
Le Chevalier danois (dánský rytíř) – pravděpodobně
pozdější Karel I. Flanderský, rytíř v křižáckém vojsku,
který společně s Ubaldem hledá Rinalda

Mathias Tönges
Hidraot (Idraot) – kouzelník, král Damašku, Armidin
strýc
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Heleny Kazárové věnují již řadu let interpretaci tanců ze “tří století”, tj. od pozdní renesance po raný
romantismus. Soubor úzce spolupracuje s katedrou
tance Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze, která sídlí v barokním Hartigovském paláci na Malé Straně. Zde také soubor zkouší; je komorní, často ale zve i významné osobnosti
tanečního světa.
Od svého založení v roce 1997 navázal Hartig
Ensemble spolupráci s mnoha hudebníky a soubory
věnujícími se historicky poučené interpretaci a společně s nimi začal objevovat zapomenutý repertoár,
jejž tvoří jak tance plesové, tak i virtuózní tance
divadelní. Od počátku své existence obnovuje tance
podle dochovaných historických pramenů. Od roku
2007 pravidelně spolupracuje se souborem Musica
Florea.
Během dvacetileté činnosti se tanečníci zúčastnili kromě svých vlastních programů rovněž řady
prestižních divadelních projektů, např. “Castor et
Pollux” (J. Ph. Rameau), “Sub olea pacis et palma
virtutis” (J. D. Zelenka), “Costanza e Fortezza” (J. J.
Fux). Soubor vystoupil na mnoha festivalech – naposledy na letošním Händelově festivalu v Halle nad
Sálou, kde s mimořádným úspěchem uvedl Händelův operní prolog “Terpsicore”.

Tenorista Daniel Preis studoval nejprve obory němčina a historie. Po několika semestrech se ovšem
obrátil k hudbě a dále se vzdělával na Hudebním
institutu v Osnabrücku. Tam absolvoval čtyři semestry vokální pedagogiky a posléze přešel do třídy operního zpěvu prof. Marka Schäfera na Vysoké
škole pro hudbu, divadlo a média v Hannoveru.
Daniel Preis se podílel na různých produkcích
a koncertech, a to jak ve sboru, tak sólově – díky
tomu získal potřebné jevištní zkušenosti.
Mimo jiné se účastnil CD produkce opery “Sapfó”
od Johanna Simona Mayra, jednoho z nejdůležitějších komponistů italské opery raného 19. století, jehož tvorba, širší hudební veřejnosti prakticky neznámá, prochází v posledních letech určitou renesancí.

Göttingenský barokní orchestr
Projektový sbor Göttingen
Göttingenský barokní orchestr (Göttinger Barockorchester) si díky své hudební kvalitě, stylové rozmanitosti a hráčské vitalitě vydobyl od roku
1995 pevné místo v severoněmeckém hudebním
životě.
Repertoár orchestru obepíná velkým obloukem
časový prostor více než čtyř století. Zahrnuje hudbu raně barokních mistrů, jakými byli Monteverdi
a Schütz, i velká sborová díla a instrumentální koncerty od J. S. Bacha, Händela a Telemanna. Orchestr
pravidelně hraje rovněž skladby J. Haydna, Mozarta,
Mendelssohna-Bartholdyho a Brahmse v symfonickém obsazení, jakož i hudbu soudobých skladatelů
včetně premiér. Svou působnost neomezuje na jednu určitou stylovou epochu.
To funguje proto, že Göttingenský barokní orchestr má flexibilní počet hráčů, sahající od základního sólistického ansámblu až po rozšířené symfonické obsazení. A také proto, že členové orchestru vždy hrají na “historických” nástrojích typických

Projektový sbor Göttingen (Projektchor Göttingen)
založili göttingenské občanky a občané rozličných
povolání a zaměření za účelem společného pěstování hudby. Jak název napovídá, podnět ke vzniku
sboru vzešel z určitého projektu – z produkce Lullyho opery “Armide” k 35. výročí uzavření partnerství
mezi městy Göttingenem a Pau (Francie); v Pau
se sbor ve jmenované opeře představí, dne 6. října
2017, jako kulturní vyslanec Göttingenu.
Vzhledem ke skutečnosti, že Česká Händelova
společnost udržuje s městem Göttingenem dlouholeté styky, nebudou ani vystoupení Projektového
sboru Göttingen ve valtickém zámeckém divadle
postrádat jistou symboliku.
Hartig Ensemble – Tance a balety třech století
Hartig Ensemble je volné uskupení profesionálních
tanečníků, kteří se pod uměleckým vedením prof.
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pro danou epochu a že dokonale ovládají techniku
hry vyžadovanou pro interpretaci hudby konkrétní
doby.
Garantem této stylové rozmanitosti je především
houslista Hans-Henning Vater, který orchestr roku
1995 založil a je dodnes jeho koncertním mistrem.
Používá jak barokní, tak moderní housle.
Všichni členové Göttingenského barokního orchestru jsou specialisty ve svém oboru, působícími i v jiných renomovaných barokních souborech
a orchestrech. Pro Göttingenský barokní orchestr (a
nejen pro něj!) je tato výměna hráčů příznačná.

S dirigentem Antoniem Adamskem spolupracoval Freimund Pankow již v roce 2014 při provedení
Händelovy serenaty “Aci, Galatea e Polifemo” uplatňujícím neobvyklé prostředky figurální a světelné instalace. Tatáž produkce byla opakována roku 2016
ve Staré radnici v Göttingenu s Göttingenským barokním orchestrem. Ryze operní režie se poprvé ujal
Lullyho “Armidou” (2015).

Antonius Adamske
Dirigent Antonius Adamske (nar. 1992) se nejprve učil hře na klavír u hudebního skladatele Bodo
Freye. Na Vysoké škole pro hudbu, divadlo a média
v Hannoveru studoval jakožto hlavní obor dirigování
sboru a orchestru (prof. Walter Nußbaum). Zde, na
mezinárodním hudebněvědném sympóziu “Slepec
v labyrintu”, řídil skladbu “Aventures” Györgye Ligetiho. Účastnil se mistrovských kurzů mj. u Jana
Scheerera, Manfreda Schreiera a Howarda Armana.
Dále se zdokonaloval v oblasti historické interpretační praxe a zároveň pronikal do hájemství hudby
soudobé. V současnosti studuje historické varhany
na basilejské škole “Schola Cantorum Basiliensis”
u prof. Tobiase Lindnera.
Již od svých hannoverských studií vedl stočlenný
göttingenský sbor PetriChor a jeho odnož, Komorní
sbor St. Petri-Weende a sólistické Collegium Vocale
St. Petri. S těmito silami provedl některé kantáty a oratoria, kupř. od J. S. Bacha, Stölzela, Händela, Mendelssohna-Bartholdyho, Spohra, Brahmse,
Regera. Pro romantický repertoár mu vícekrát coby partner posloužil Göttingenský symfonický orchestr, pro starou hudbu pak postupimský barokní
orchestr “Musica Affettuosa Borussica” či Göttingenský barokní orchestr, s nímž udržuje obzvláště
úzké pracovní styky.

Freimund Pankow
Režisér Freimund Pankow (nar. 1944) je učitelem
na odpočinku. Do tajemství divadelního provozu ho
v dětství začal zasvěcovat jeho otec, Erich Pankow.
Jako herec i režisér sbíral své praktické zkušenosti v amatérském a školním divadle. Kromě toho
se zúčastnil vzdělávacích akcí různých divadelních
pedagogů a režisérů. Zásadní podněty získal mj.
od Dietricha W. Hübsche, Haralda Hilperta, Klause
Schumachera, Sylvie Hathazyové, Bettiny Braunové
a Sigrid Kucz-Dauerové.
Dvacet let odpovídal za divadelní představení
ve farnosti sv. Petra v Göttingenu-Weende. V 90.
letech 20. století zahájil úzkou spolupráci s Alternativním divadlem Göttingen, kde vícekrát režíroval
jako host. Pod jeho vedením se konala pohostinská
představení v Mladém divadle a v Německém divadle v Göttingenu, dále v Brunšviku, Bad Lauterberku
a v obcích na venkově v okolí Göttingenu.
Značnou pozornost věnoval novým zpracováním
různých pohádkových námětů. Např. jeho úpravy
pohádek “Princezna na hrášku” a “Císařovy nové šaty” vydalo brunšvické nakladatelství Theaterbörse
Peine.
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Od roku 2014 vede Antonius Adamske univerzitní hudbu na Technické univerzitě v Clausthalu,
kde nově nastudoval Gershwinovu operu “Porgy
and Bess”. V zimním semestru 2015/16 zazněly
v císařské falci v Goslaru za jeho řízení dvě znovuobjevené Charpentierovy opery: “Actéon” a “Orphée”.

Na Mezinárodním Händelově festivalu v Göttingenu
pracoval jako pomocný dirigent uměleckého vedoucího festivalu Laurence Cummingse. Od roku 2017
zastává funkci uměleckého vedoucího komorního
sboru “consortium vocale Berlin” při Vysoké hudební škole Hannse Eislera v Berlíně.

ZÁMECKÉ DIVADLO VE VALTICÍCH

Foto Státní zámek Valtice.

Budova zámeckého divadla ve Valticích vznikala od května do října roku 1790, za
vlády knížete Aloise I. Josefa z Lichtenštejna (1759–1805). Včetně vybavení stála
celkem 18 000 zlatých. Tato stavba byla posledním významným počinem při ambiciózní proměně zámku ve Valticích na hlavní rodové sídlo Lichtenštejnů. Jednoprostorovou budovu divadla na obdélníkovém půdorysu vystavěl Karel Jan Rudzinsky
(1751–1818); s jeho jménem je spojen první vědecký výzkum propasti Macochy
v roce 1784.
První nalezená zmínka o divadle v areálu valtického zámku pochází z prosince
roku 1696. Ani tehdejší záznam o nákupu plátna pro divadlo, ani údaje o divadelních
představeních z té doby však nedokládají, že by již tehdy existovala ve Valticích stálá
scéna. Nic také nedokazuje, že by se mohlo jednat o předchůdce dnešního divadla na
místě mezi zámkem a levým předzámeckým křídlem.
První představení se ve valtickém zámeckém divadle uskutečnilo v listopadu roku
1790 na počest návštěvy císaře Leopolda II. Jednalo se o příležitostnou zpěvohru
“Prométheus”. V lóžích panstva seděli diváci na damaškových a proutěných křeslech;
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ostatní sledovali představení na lavicích ze surového dřeva nebo s potahy z červeného sukna. Jeviště bylo vybaveno vozíky k výměně kulis, kolejnicemi, provazy,
válci k propadlům, létacím strojem, stroji na déšť, kroupy, hrom a údery blesku,
koly pro sufity a dalšími přístroji. Divadlo od počátku obklopovaly účelové přístavky,
nejspíše dřevěná skladiště dekorací. Jedním z mála dochovaných stavebních prvků je
někdejší hlavní vstup do divadla. Nepůvodní neorokoková výzdoba, známá z některých
fotografií, pocházela z druhé poloviny 19. století; možná souvisela s návštěvou císaře
Františka Josefa I. v roce 1876.
Ve třicátých letech 20. století bylo divadlo ještě poměrně dobře zachováno. Plán
přestavby na kino se neuskutečnil, ale konec války přinesl zánik divadla, dokonaný
pozdější přestavbou na traktorovou stanici. Devastační a degradující zásahy vyvrcholily v osmdesátých letech 20. století. Při rekonstrukci, probíhající od dubna 2014 do
června 2015, byla divadlu, z něhož se dochovaly vlastně jen obvodové zdi, vrácena
původní dispozice. Současně byl objekt vybaven moderní technickou infrastrukturou a replikou barokní mašinérie. Vznikla tak unikátní divadelní scéna poskytující
možnosti ke znovuoživení dobových představení, která nejsou omezována přísnými
požadavky památkové ochrany.

S výjimkou překladu libreta všechny texty napsal nebo podle předloh zpracoval Pavel Polka,
2017. Oddíl “Zámecké divadlo ve Valticích” vychází z textu umístěného na webových stránkách
valtického zámku: “www.zamek-valtice.cz”.
Libreto přeložil do češtiny © Vladimír Chytil, 2017.
Výtvarné řešení přední a zadní strany obálky: Kateřina Kerelová a Lenka Kerelová, 2017.
Vydala Česká Händelova společnost v Praze v srpnu 2017. Tištěno v Německu.
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Armide

Armida

Tragédie en musique en un prologue et cinq actes
de

Hudební drama o prologu a pěti dějstvích

Jean-Baptiste Lully

Jean-Baptiste Lully

LWV 71 1686
Livret de Philippe Quinault

LWV 71
Libretto: Philippe Quinault
Český překlad: © Vladimír Chytil 2017

PERSONNAGES

OSOBY

La Gloire
La Sagesse
Armide, magicienne, nièce d’Hidraot
Phénice, confidente d’Armide
Sidonie, confidente d’Armide
Hidraot, magicien, roi de Damas
Aronte, conducteur des Chevaliers qu’Armide a fait
mettre aux fers
Renaud, chevalier chrétien le plus renommé des
chevaliers du camp de Godefroy
Artémidore, chevalier chrétien que Renaud a
delivrez
La Haine
Ubalde, chevalier qui va chercher Renaud
Le chevalier Danois, chevalier qui va chercher
Renaud
Un Demon, sous la figure Lucinde, fille danoise,
aimée du chevalier Danois
Un Demon, sous la figure Mélisse, fille italienne,
aimée du Ubalde
Troupe de Heros, qui suivent la Gloire
Troupe de Nymphes, qui suivent la Sagesse
Troupe de peuples du Royaume de Damas
Un Demon, transformé en Naïade
Troupe de Demons transformés en nymphes, en
bergers, en bergères et en Zéphirs
Suite de la Haine, les Furies, la Cruauté, la
Vangeance, la Rage
Les plaisirs

Sláva
Moudrost
Armida, čarodějnice, Hidraotova neteř
Phénice, Armidina důvěrnice
Sidonie, Armidina důvěrnice
Hidraot, kouzelník, král Damašku
Aronte, doprovod rytířů, které Armida uvrhla do
želez
Renaud (Rinaldo), křesťanský rytíř, nejproslulejší
z rytířů Godefreyova tábora
Artemidor, křesťanský rytíř, kterého Renaud
osvobodil
Hněv
Ubaldo, rytíř, který jde hledat Renauda
Dánský rytíř, rytíř, který jde hledat Renauda
Démon v podobě Lucindy, dánské dívky, do které je
zamilován dánský rytíř
Démon v podobě Melissy, italské dívky, do které je
zamilován Ubaldo
Skupina heroů doprovázející Slávu
Skupina nymf doprovázející Moudrost
Skupina národů Království damašského
Démon přeměněný v Najádu
Skupina démonů přeměněných v nymfy, v pastýře,
v pastýřky a v zefýry
Družina Hněvu: Fúrie, Krutost, Pomsta, Vztek
Rozkoše

Prologue

Prolog

Le Théâtre représente un Palais

Scéna představuje palác

LA GLOIRE
Tout doit ceder dans l’Univers
A l’Auguste Heros que j’aime.
L’effort des Ennemis, les glaces des Hyvers,
Les Rochers, les Fleuves, les Mers,
Rien n’arreste l’ardeur de sa valeur extréme.
LA SAGESSE
Tout doit ceder dans l’Univers
A l’Auguste Heros que j’aime.
Il sait l’art de tenir tous les Monstres aux fers :
Il est Maistre absolu de cent Peuples divers,
et plus Maistre encor de luy-mesme.
LA GLOIRE et LA SAGESSE
Tout doit ceder dans l’Univers
A l’Auguste Heros que j’aime.
LA SAGESSE et sa Suite
Chantons, chantons la douceur de ses Loix.
LA GLOIRE et sa Suite
Chantons, chantons ses glorieux Exploits.
LA GLOIRE et LA SAGESSE ensemble
D’une esgale tendresse,
nous aimons le mesme Vainqueur.
LA SAGESSE
Fiere Gloire, c’est vous,
LA GLOIRE
C’est vous, douce Sagesse,
LA GLOIRE et LA SAGESS
C’est vous, qui partagez avec moy son grand cœur.
LA GLOIRE
Je l’emportois sur vous tant qu’a duré la guerre ;
Mais dans la paix vous l’emportez sur moy.
Vous reglez en secret avec ce sage Roy
Le destin de toute la terre.
LA SAGESSE
La Victoire a suivy ce Heros en tous lieux ;
Mais pour montrer son amour pour la Gloire,
Il se sert encor mieux
De la paix que de la victoire.
Au milieu du repos qu’il asseure aux Humains,
Il fait tomber sous ses puissantes mains
Un Monstre qu’on a creû si longtemps invincible :
On voit dans ses travaux combien il est sensible
Pour vostre immortelle Beauté.
Il previent vos desirs, il passe vostre attente,

SLÁVA
Celý svět Králi ať ustoupí hned,
v tom vznešeném Reku mám zalíbení.
Zlá síla nepřátel, kruté zimy led,
skály, řeky, moře – vše couvá zpět:
neudrží jej nic v chrabrém zanícení.
MOUDROST
Celý svět Králi ať ustoupí hned,
v tom vznešeném Reku mám zalíbení.
Příšery zadrží, okovy jim zkuje,
pod svrchovanou vládou sto národů mu je,
nad sebou samým On též kraluje.
SLÁVA a MOUDROST
Celý svět Králi ať ustoupí hned,
v tom vznešeném Reku mám zalíbení.
MOUDROST a její družina
Opěvujme mírné Zákony jeho.
SLÁVA a její družina
Opěvujme slavná Vítězství jeho.
SLÁVA a MOUDROST společně
Milujeme stejnou něžností
obě stejného Vítěze přece:
MOUDROST
Pyšná Slávo, to vy …
SLÁVA
… to vy, sladká Moudrosti,
SLÁVA a MOUDROST
… jste ta, s níž sdílím já jeho vznešené srdce.
SLÁVA
Já vládla nad vámi v časech válečných až dosud;
teď v době míru nade mnou vítězíte:
spolu s moudrým Králem vy oba řídíte
naší celé země osud.
MOUDROST
Vítězství dobyl Král – Rek na každém místě;
by projevil, že svou láskou Slávu ctí,
teď užívá si jistě
raděj mír nežli vítězství.
Uprostřed klidu, který lidu zaručí,
dá padnout pod své mocné područí
hle – Příšeru, již nejde prý poraziti.
Lze znát v jeho dílech, jak vnímavé city
má k vaší trvalé kráse.
Vaše sny předvídá, jde nad vaše očekávání
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L’amour dont il vous aime incessemment
s’augmente,
Et n’a jamais tant esclaté.
Qu’un vain desir de preference,
N’altere point l’intelligence,
Que ce Heros entre nous veut former :
Disputons seulement à qui sait mieux l’aimer.
LA GLOIRE, LA SAGESSE, LES CHŒURS
Disputons seulement à qui sait mieux l’aimer.
Dés qu’on le voit paraistre,
De quel cœur n’est-il point le Maistre ?
Qu’il est doux de suivre ses pas !
Peut-on le connaistre, et ne l’aimer pas ?

a láska jeho k vám roste bez ustání,

La Suite de la gloire et celle de la Sagesse témoignent
par des la joye qu’elles ont de voir ces deux Danses
Divinitez dans une intelligence parfaite.

Doprovod Slávy a též doprovod Moudrosti svědčí
svými tanci o své radosti z toho, že vidí
dvě bohyně v takové dokonalé shodě.

LA SAGESSE
Suivons nostre Heros, que rien ne nous separe.
Il nous invite aux Jeux qu’on luy prepare :
Nous y verrons Renaud malgré la Volupté,
Suivre un Conseil fidele et sage,
Nous le verrons sortir du Palais enchanté
Où par l’amour d’Armide il estoit arresté,
Et voler où la gloire appelle son courage,
Le grand Roy qui partage entre nous ses desirs,
Aime à nous voir mesme dans ses Plaisirs.
LA GLOIRE, LA SAGESSE, LES CHŒURS
Que l’esclat de son nom
S’estende au bout du Monde,
Réünissons nos voix,
Que chacun nous réponde.
Chantons, chantons la douceur de ses Loix,
Chantons, chantons ses glorieux Exploits.

MOUDROST
Jdem za svým Hrdinou, zpět nic nás nestrhává.
Ke hře Král zve nás, jež pro něj se schystává:
Hleďme, jak Renaud, byť slastmi omotaný,
věrné a moudré radě přednost dává,
hleďme, jak opouští palác zčarovaný,
kde láskou byl Armidinou žalářovaný,
a jak pryč prchá, když Sláva jej povolává;
Veličenstvo Král, jenž naše touhy sdílí,
velmi rád spatří nás při té kratochvíli.
SLÁVA, MOUDROST, SBORY
Jeho jméno má jas,
jenž v konec světa letí!
Spojme tedy svůj hlas,
ať každý z nás odvětí:
Opěvujme mírné Zákony jeho.
Opěvujme slavná Vítězství jeho.

La suite de la Gloire et celle de la Sagesse
continüent leur réjoüissance.

Doprovod Slávy a též doprovod Moudrosti
pokračují ve svém veselí.

LES CHŒURS
Que dans le Temple de Memoire
Son nom soit pour jamais gravé ;
C’est à luy qu’il est reservé,
D’unir la Sagesse et la Gloire.

SBORY
V Paměti chrámu věčně jen
ať odkaz Krále navždy vryt:
Jemu byl úděl vyhrazen
se Slávou Moudrost propojit.

stále víc září, jak zdá se.
Marnivý boj víc výsad míti
má shodu nás obou snad zaplašiti?
Náš Rek – Král chce spíš mezi nás soulad dáti:
Soupeřme jen v tom, kdo zná jej víc milovati.
SLÁVA, MOUDROST, SBORY
Soupeřme jen v tom, kdo zná jej víc milovati.
Objeví-li se před kýmkoli,
každý jej Králem svým hned volí.
Jak sladké je nám jej následovati!
Může ho kdo znát, a nemilovati?

Fin du Prologue

Konec Prologu
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Acte premier

Dějství první

Le théâtre représente une grande place
ornée d’un arc de triomphe.

Jeviště představuje velký otevřený prostor
ozdobený vítězným obloukem.

SCÈNE I

OBRAZ I

PHÉNICE
Dans un jour de triomphe, au milieu des plaisirs,
Qui peut vous inspirer une sombre tristesse ?
La gloire, la grandeur, la beauté, la jeunesse,
Tous les biens comblent vos désirs.
SIDONIE
Vous allumez une fatale flamme
Que vous ne ressentez jamais ;
L’amour n’ose troubler la paix
Qui règne dans votre âme.
PHÉNICE et SIDONIE ensemble
Quel sort a plus d’appâts ?
Et qui peut être heureux si vous ne l’êtes pas ?
PHÉNICE
Si la guerre aujourd’hui fait craindre ses ravages,
C’est aux bords du Jourdain qu’ils doivent s’arrêter.
Nos tranquilles rivages
N’ont rien à redouter.
SIDONIE
Les Enfers, s’il le faut, prendront pour nous les
armes
Et vous savez leur imposer la loi.
PHÉNICE
Vos yeux n’ont eu besoin que de leurs propres
charmes
Pour affaiblir le camp de Godefroy.
SIDONIE
Ses plus vaillants guerriers contre vous sans
défense
Sont tombés en votre puissance.
ARMIDE
Je ne triomphe pas du plus vaillant de tous.
Renaud, pour qui ma haine a tant de violence,
L’indomptable Renaud échappe à mon courroux.
Tout le camp ennemi pour moi devient sensible,
Et lui seul toujours invincible
Fit gloire de me voir d’un œil indifférent.
Il est dans l’âge aimable où sans efforts on aime…
Non, je ne puis manquer sans un dépit extrême
La conquête d’un cœur si superbe et si grand.
SIDONIE
Qu’importe qu’un captif manque à votre victoire,

PHÉNICE
Čím větší vítězství, tím rozkoš je větší!
Kdo vás však ke chmurnému smutku svádí?
Máte slávu i moc, krásu, též věčné mládí,
máte vše, co vaše touhy předčí.
SIDONIE
Vy znáte plamen lásky zažehovat,
ač jste dosud nezažila cit:
Láska vám nesmí mír narušit,
jenž ve vaší duši má kralovat.
PHÉNICE a SIDONIE společně
Ach, váš tak osud mít!
Kdo více nežli vy, ach, může šťasten být?
PHÉNICE
Jestliže válka dnes umí tolik pustošit,
právě zde u Jordánu si musí pohov dát.
Jeho břeh má klid,
nemá se čeho bát.
SIDONIE
Podsvětí, když třeba, armádou nám pomůže,
vždyť vy umíte i Peklu zákon vnutit.
PHÉNICE
Váš kouzelný zrak, jenž umí zvládat muže,
jen tak moh’ Godefroyův tábor zcela zdrtit.
SIDONIE
Jeho válečníci, odvahou vyhlášení,
vzdali se vám bez sebemenšího boje.
ARMIDA
Ten největší však z nich mnou není poražen!
Renaud! K němu plane silná zášť moje,
nezdolný Renaud uniká mému rozhorlení.
Nepřátelský tábor si mě dobře všímal,
však on, nezdolný, se jen pohrdavě díval,
pro slávu mou měl jen svou lhostejnost.
On právě věk má milý, zamiluje se bez úsilí…
Ne, nechci odložit svou zlost, nemohu to vzdát
a to hrdé velké srdce nezískat!
SIDONIE
Co na tom, že k vítězství chybí nějaký zajatec?
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On en voit dans vos fers assez d’autres témoins ;
Et pour un esclave de moins,
Un triomphe si beau perdra peu de sa gloire.
PHÉNICE
Pourquoi voulez-vous songer
À ce qui peut vous déplaire ?
Il est plus sûr de se venger
Par l’oubli que par la colère.
ARMIDE
Les Enfers ont prédit cent fois
Que contre ce guerrier nos armes seront vaines,
Et qu’il vaincra nos plus grands rois :
Ah ! qu’il me serait doux de l’accabler de chaînes,
Et d’arrêter le cours de ses exploits !
Que je le hais ! que son mépris m’outrage !
Qu’il sera fier d’éviter l’esclavage
Où je tiens tant d’autres héros !
Incessamment son importune image
malgré moi trouble mon repos.
Un songe affreux m’inspire une fureur nouvelle
Contre ce funeste ennemi.
J’ai cru le voir, j’en ai frémi,
J’ai cru qu’il me frappait d’une atteinte mortelle.
Je suis tombée aux pieds de ce cruel vainqueur :
Rien ne fléchissait sa rigueur ;
Et par un charme inconcevable,
Je me sentais contrainte à le trouver aimable
Dans le fatal moment qu’il me perçait le cœur.
SIDONIE
Vous troublez-vous d’une image légère
Que le sommeil produit ?
Le beau jour qui vous luit
Doit dissiper cette vaine chimère,
Ainsi qu’il a détruit
Les ombres de la nuit.

Když vám v poutech již tak dost vězňů sténá,
jaká jednoho otroka je cena?
Vy ze svého triumfu ztratíte jenom trochu přec.
PHÉNICE
Proč přestat myslet nechcete
na toho, kdo vás rozlaďuje?
Nad hněv přec lepší pomsta tu je:
že na něj zapomenete.
ARMIDA
Podsvětí předzvědělo nastokrát,
že mu naše zbraně budou leda k smíchu,
že moh’ by naše krále překonat.
Ach! Chci zažít tu sladkost – spoutat jeho pýchu,
a jeho běh k slávě zastaviti tak!
Nenávidím jej! Svým pohrdáním mě haní!
Má se pyšnit, že porobě se zatím brání,
v níž tolik jiných reků musí být!
Jeho obraz, toť stálé dotírání:
proti mé vůli ruší mi můj klid.
Vlil strašlivý sen novou zlost mi do žil
proti hroznému nepříteli.
V snu jej vidím, celá se chvěji,
než on poslední ranou smrtelnou mě složil,
já padám k nohám dobyvatele ukrutného;
nic nezmění však krutost jeho
a kouzlem, jež mně dosud neznámo,
pokládat jej za rozmilého bylo mi dáno –
v té chvíli osudné, kdy proklál srdce mého.
SIDONIE
Proč vás trápí obrazy bezcenné,
které spánek skýtá?
Krásný den, jenž svítá,
tu planou chiméru vám rozežene:
Stejně tak má v moci
rozbít stíny noci.

SCÈNE II

OBRAZ II

HIDRAOT
Armide, que le sang qui m’unit avec vous
Me rend sensible aux soins que l’on prend
pour vous plaire !
Que votre triomphe m’est doux !
Que j’aime à voir briller le beau jour qui l’éclaire !
Je n’aurais plus de vœux à faire
Si vous choisissiez un époux.
Je vois de près la mort qui me menace,
Et bientôt l’âge qui me glace

HIDRAOT
Armido, jelikož krví jsme spřízněni,
dobře chápu vaši snahu a péči
o vaše potěšení!
Jak mě vaše vítězství těší!
Rád zřím krásný den, jak na váš triumf svítí!
Mně nezbývá než jen chtíti,
ať chotě svého zvolíte si.
Cítím blízkost smrti, jež se blíží;
záhy již věk, který ledem tíží,
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Va m’ accabler sous son pesant fardeau :
C’est le dernier bien où j’aspire
Que de voir votre hymen
promettre à cet Empire
Des rois formés d’un sang si beau ;
Sans me plaindre du sort je cesserai de vivre,
Si ce doux espoir peut me suivre
Dans l’affreuse nuit du tombeau.
ARMIDE
La chaîne de l’hymen m’étonne,
Je crains ses plus aimables nœuds,
Ah ! qu’un cœur devient malheureux
Quand la liberté l’abandonne !
HIDRAOT
Pour vous, quand il vous plaît, tout l’Enfer est
armé :
Vous êtes plus savante en mon art que
moi-même,
De grands rois à vos pieds mettent leur diadème,
Qui vous voit un moment, est pour jamais
charmé,
Pouvez-vous mieux goûter votre bonheur extrême
Qu’avec un époux que l’on aime,
Et qui soit digne d’être aimé ?
ARMIDE
Contre mes ennemis à mon gré je déchaîne
Le noir empire des Enfers,
L’amour met des rois dans mes fers,
Je suis de mille amants maîtresse souveraine ;
Mais je fais mon plus grand bonheur
D’être maîtresse de mon cœur.
HIDRAOT
Bornez-vous vos désirs à la gloire cruelle
Des maux que fait votre beauté ?
Ne ferez-vous jamais votre félicité
Du bonheur d’un amant fidèle ?
ARMIDE
Si je dois m’engager un jour,
Au moins vous devez croire
Qu’il faudra que ce soit la gloire
Qui livre mon cœur à l’amour.
Pour devenir mon maître
Ce n’est point assez d’être roi
Ce sera la valeur qui me fera connaître
Celui qui mérite ma foi.
Le vainqueur de Renaud,
si quelqu’un le peut être,
Sera digne de moi.

mě zavalí těžkým břemenem svým.
Věc poslední, o kterou jde mi,
je zřít, jak vy svým manželstvím
přislíbíte tuto zemi
králům ze vznešené krve vzešlým.
Bez nářků na svůj osud chci žití zanechati,
když tato sladká naděje mě bude sledovati
nocí tam, kde hrob je temný.
ARMIDA
Chomoutu manželskému se divím,
nesnáším ta pouta roztomilá:
Ubohé srdce, staneš se bídným,
volnost když tě opustila!
HIDRAOT
Na váš rozkaz ihned celé Peklo je v zbrani:
jste lepší nežli já v temném čarování zlém,
každý král k vašim nohám klade svůj diadém;
kdo jen chvíli vás zří, se vám neubrání.
Jak si líp největší štěstí vychutnati
než s chotěm, jejž budete milovati
a který hoden jest vašeho milování?
ARMIDA
Proti nepřátelům jsem pro své pobavení
říši Pekla rozpoutala,
láska do mých pout krále hnala,
jsem stovek milenců svrchovanou paní;
však v tom štěstí moje tkví:
Jsem srdce svého vládkyní.
HIDRAOT
Dbáte jen věhlasu a krutostí jeho,
jen zla, jež vaše krása věstí?
Což nechcete, by snad někdy vaše štěstí
bylo blahem milence věrného?
ARMIDA
Mám-li být pouhý den spoutána,
pak věřit aspoň měl byste,
že to Sláva bude jistě,
jíž budu lásce odevzdána.
Kdo chce mým pánem stát se,
nestačí mu králem být.
Musí být udatný, podle toho poznat dá se,
kdo důvěru mou bude mít.
Jen vítěz nad Renaudem
– kdo s ním bít odhodlá se? –
ten mě smí hoden být.
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SCÈNE III

OBRAZ III

Les peuples du royaume de Damas témoignent
par des danses et par des chants la joie
qu’ils ont de l’avantage que la beauté de cette princesse
a remporté sur les chevaliers du camp de Godefroi.

Národy Království damašského svědčí
tancem a radostným zpěvem
o vítězství, jehož dosáhla krása princezny
nad rytíři z Godfreyova tábora.

HIDRAOT
Armide est encore plus aimable
Qu’elle n’est redoutable.
Que son triomphe est glorieux !
Ses charmes les plus forts sont ceux de ses beaux
yeux.
Elle n’a pas besoin d’employer l’art terrible
Qui sait quand il lui plaît faire armer les Enfers,
Sa beauté trouve tout possible,
Nos plus fiers ennemis gémissent dans ses fers.
HIDRAOT et LE CHŒUR
Armide est encore plus aimable … etc.
PHÉNICE et LE CHŒUR
Suivons Armide et chantons sa victoire,
Tout l’univers retentit de sa gloire.
PHÉNICE
Nos ennemis affaiblis et troublés
N’étendront plus le progrès de leurs armes ;
Ah ! quel bonheur ! nos désirs sont comblés
Sans nous coûter ni de sang ni de larmes.
LE CHŒUR
Suivons Armide … etc.
PHÉNICE
L’ardent amour qui la suit en tous lieux
S’attache aux cœurs qu’elle veut qu’il enflamme ;
Il est content de régner dans ses yeux,
Et n’ose encore passer jusqu’à son âme.
LE CHŒUR
Suivons Armide … etc.
SIDONIE et LE CHŒUR
Que la douceur d’un triomphe est extrême
Quand il n’en doit tout l’honneur qu’à soi-même !
SIDONIE
Nous n’avons point fait armer nos soldats :
Sans leur secours Armide est triomphante.
Tout son pouvoir est dans ses doux appâts,
Rien n’est si fort que sa beauté charmante.
LE CHŒUR
Que la douceur … etc.
SIDONIE
La belle Armide a su vaincre aisément
De fiers guerriers plus craints que le tonnerre

HIDRAOT
Armida je spíš roztomilá,
než by hrozivá byla.
Její triumf je skvělý tak!
Nejkouzelnější zbraní na ní – krásný zrak.
Nemusí ani užít své magie hrozné,
i když zachce-li, zbraně Pekla dobře zná.
Její krása umí vše možné,
pyšný nepřítel v poutech jejích zasténá.
HIDRAOT a SBOR
Armida je spíš roztomilá … atd.
PHÉNICE a SBOR
Pojďme a slavme její vítězství,
celičký svět ať její slávou zní.
PHÉNICE
Protivníci slabí a zmatení
postup svých zbraní již zastaví brzy.
Štěstím se touhy naše naplní,
aniž by nás to stálo krev a slzy.
SBOR
Pojďme a slavme … atd.
PHÉNICE
Vroucí láska všude ji provází,
uchvátí srdce, jež hned rozpálí se;
láska tak ráda jí v očích lesk hází,
vejít však do duše neodváží se.
SBOR
Pojďme a slavme … atd.
SIDONIE a SBOR
Vítězství sladké, hle jak jen být může,
vždyť čest jen jí patří, a po zásluze!
SIDONIE
Vojáky nemusíš v zbraň povolat:
Armida i bez nich vítězí, jásá.
Nad každým vládne mocí sladkých vnad,
silná je ta její kouzelná krása.
SBOR
Vítězství sladké … atd.
SIDONIE
Krásná Armida vždy snadno poráží
pyšné vojáky, jichž hrom se obává.
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Et ses regards ont en moins d’un moment
Donné des lois aux vainqueurs de la Terre.
LE CHŒUR
Que la douceur … etc.

Pak její pohled je ve chvilce sráží,
když zeměvládcům zákony ukládá.
SBOR
Vítězství sladké … atd.

Le triomphe d’Armide est interrompu par l’arrivée
d’Aronte qui avait été chargé de la conduite
des chevaliers captifs, et qui revient blessé,
et tenant à la main un tronçon d’épée.

Triumf Armidy je přerušen příchodem
Aronta, který byl zodpovědný za doprovod
zajatých rytířů, a který se vrací raněn;
v ruce drží pahýl meče.

SCÈNE IV
ARONTE
Ô ciel ! ô disgrâce cruelle !
Je conduisais vos captifs avec soin.
J’ai tout tenté pour vous marquer mon zèle,
Mon sang qui coule en est témoin.
ARMIDE
Mais où sont mes captifs ?
ARONTE
Un guerrier indomptable
Les a délivrés tous.
ARMIDE et HIDRAOT
Un seul guerrier ! que dites-vous ? Ciel !
ARONTE
De nos ennemis c’est le plus redoutable,
Nos plus vaillants soldats sont tombés sous ses
coups.
Rien ne peut résister à sa valeur extrême…
ARMIDE
Ô ciel ! c’est Renaud.
ARONTE
C’est lui-même.
ARMIDE, HIDRAOT, LE CHŒUR
Poursuivons ! Poursuivons jusqu’au trépas
L’ennemi qui nous offense.
Qu’il n’échappe pas
À notre vengeance.

OBRAZ IV
ARONT
Ó nebe! Ó kruté zahanbení!
Já ved’ vaše zajatce, dbalým jsem byl,
vše pro vás – ve velkém zanícení:
Svědkem je krev, co teče mi z žil!
ARMIDA
Však – kde jsou mí zajatci?
ARONT
Rytíř nejnezdolnější
je osvobodit zvlád’!
ARMIDA a HIDRAOT
Jen jeden byl? No to snad… Nebe!
ARONT
Z našich nepřátel ten nejděsivější.
A náš odvážný voj jeho ranami pad’.
Žádný neodolá chrabrosti, jíž je znám…
ARMIDA
Nebe! Toť Renaud.
ARONT
Ano, on sám.
ARMIDA, HIDRAOT, SBOR
Žeňme jej! Žeňme jej, ať zemře už
nepřítel, jenž nás uráží.
Nepláchne ten muž
kruté pomstě naší.

Acte deuxième

Dějství druhé

Le théâtre change et représente une campagne,
où une rivière forme une île agréable.

Scéna se změní: představuje nyní krajinu,
kde řeka tvoří krásný ostrov.

SCÈNE I

OBRAZ I

ARTÉMIDORE
Invincible héros, c’est par votre courage

ARTEMIDOR
Nezdolný hrdino, dík vaší srdnatosti
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Que j’échappe aux rigueurs d’un funeste esclavage.
Après ce généreux secours,
Puis-je me dispenser de vous suivre toujours ?
RENAUD
Allez, allez, remplir ma place
Aux lieux d’où mon malheur me chasse.
Le fier Gernand m’a contraint à punir
Sa téméraire audace :
D’une indigne prison Godefroy me menace,
Et de son camp m’oblige à me bannir.
Je m’en éloigne avec contrainte.
Heureux ! si j’avais pu consacrer mes exploits
À délivrer la Cité Sainte
Qui gémit sous de dures lois.
Suivez, suivez les guerriers qu’un beau zèle
Presse de signaler leur valeur et leur foi :
Cherchez, cherchez une gloire immortelle,
je veux dans mon exil n’envelopper que moi.
ARTÉMIDORE
Sans vous, que peut-on entreprendre ?
Celui qui vous bannit ne pourra se défendre
De souhaiter votre retour.
S’il faut que je vous quitte, au moins ne puis-je
apprendre
En quels lieux vous allez choisir votre séjour ?
RENAUD
Le repos me fait violence,
La seule gloire a pour moi des appâts :
Je prétends adresser mes pas
Où la Justice et l’Innocence
Auront besoin du secours de mon bras.
ARTÉMIDORE
Fuyez les lieux où règne Armide,
Si vous cherchez à vivre heureux ;
Pour le cœur le plus intrépide
Elle a des charmes dangereux.
C’est une ennemie implacable,
Évitez ses ressentiments ;
Puisse le Ciel à mes vœux favorable
Vous garantir de ses enchantements.
RENAUD
Par une heureuse indifférence
Mon cœur s’est dérobé sans peine à sa puissance !
Je la vis seulement d’un regard curieux.
Est-il plus mal aisé d’éviter sa vengeance
Que d’échapper au pouvoir de ses yeux ?
J’aime la liberté, rien ne m’a pu me contraindre
À m’engager jusqu’à ce jour.

jsem unik otroctví a hrůzné ukrutnosti.
Po pomoci tak ušlechtilé
nemohu než provázet vás do poslední chvíle.
RENAUD
Jen jdi, vrať se, zaplň místo moje,
kde smůla mě už jen pronásleduje.
Pyšný Gernand sám si trest přivodil
drzostí, nad niž není.
Hrozí mi teď od Godefroye potupné vězení,
proto jsem náš tábor opustil.
Odcházím – ne z přání svého:
Ó kéž mohl bych zasvětit své činy
osvobození Města Svatého,
které sténá pod zákony drsnými.
Jdi k vojákům, kteří s pílí ušlechtilou
dávají chrabrostí své víry znamení.
Hledej věčnou slávu Nebi milou,
já uzavřu se ve svém odloučení.
ARTEMIDOR
Bez vás – co bych měl dělati?
Kdo vyhnal vás, na nic jiného se nezmůže,
nežli váš návrat si přáti.
Mám-li vás tedy opustit, zdali věděti se může,
kde v místech bezpečných budete pobývati?
RENAUD
Bezpečí já za násilí mám,
jediná Sláva mě táhne výš.
Směřují kroky mé tedy tam,
kde Právo a Nevinnost spíš
pomoci paží mých se domáhá.
ARTEMIDOR
Pryč však z míst, kde Armida vládne,
tam se štěstí sotva nalezne;
i pro hruď odvážnou je zrádné
to její kouzlo líbezné.
Ona – nepřítel neúprosný,
její hněv nechte bokem jít;
Nebe kéž vyslyší mé snažné prosby
a zbaví vás jejich čar kouzelných.
RENAUD
Však se šťastnou mi lhostejností
mé srdce bezbolestně její moc vyhostí.
Pohled jsem zvídavý za ní jen pootočil.
Má obtížnějším být, když se mi krutě pomstí,
než uniknout moci jejích očí?
Já svobodu mám rád, nikdo mě dosud nepřiměl
něčemu poddat se po zlém!
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Quand on peut mépriser le charme de l’amour
Quels enchantements peut-on craindre ?

Když jsem uměl pohrdnout i lásky kouzlem,
jakých kouzel bát bych se měl?

SCÈNE II

OBRAZ II

HIDRAOT
Arrêtons-nous ici, c’est dans ce lieu fatal
Que la fureur qui nous anime
ordonne à l’Empire infernal
De conduire notre victime.
ARMIDE
Que l’Enfer aujourd’hui tarde à suivre nos lois !
HIDRAOT
Pour achever le charme il faut unir nos voix.
HIDRAOT et ARMIDE
Esprits de haine et de rage, démons, obéissez-nous.
Livrez à notre courroux
L’ennemi qui nous outrage.
Esprits de haine et de rage, démons, obéissez-nous.
ARMIDE
Démons affreux, cachez-vous
Sous une agréable image.
Enchantez ce fier courage
par les charmes les plus doux.
HIDRAOT et ARMIDE
Esprits de haine et de rage, démons, obéissez-nous.

HIDRAOT
Hle, zastavme se již. Zde zhoubné místo zříme,
kde s hněvem, jenž nám sílí duši,
krutému Peklu nařídíme
dohnat sem vbrzku oběť naši.
ARMIDA
Dnes s právem naším Peklo načas dává si!
HIDRAOT
My k dokončení čar spojíme své hlasy.
HIDRAOT a ARMIDA
Duchové zášti a zloby, démoni, nás poslouchejte.
Našemu hněvu vydejte
soka, jenž nás tak hanobí.
Duchové zášti a zloby, démoni, nás poslouchejte!
ARMIDA
Démoni, svou ošklivost
skryjte pod příjemnou vizáž.
Ať omámí pyšnou kuráž
ta nejsladší přejemnost.
HIDRAOT a ARMIDA
Duchové zášti a zloby, démoni, nás poslouchejte!

Armide aperçoit Renaud qui s’approche des bords de la
rivière.

Armida spatří Renauda, jak se blíží ke břehu řeky.

ARMIDE
Dans le piège fatal notre ennemi s’engage.
HIDRAOT
Nos soldats sont cachés dans le prochain bocage,
Il faut que sur Renaud ils viennent fondre tous.
ARMIDE
Cette victime est mon partage ;
Laissez-moi l’immoler, laissez-moi l’avantage
De voir ce cœur superbe expirer de mes coups.

ARMIDA
V smrtelnou léčku náš nepřítel zaplétá se.
HIDRAOT
Oddíl náš v přilehlém lese tajně skrývá se:
Renaud má ode všech být napaden najednou.
ARMIDA
Ta kořist pouze a jen mou jest;
mně nechte jej zabít, jen mně nechte tu čest
zřít jeho pyšné srdce pod mou ranou vydechnout.

Hidraot et Armide se retirent.
Renaud s’arrête pour considérer les bords du fleuve,
et quitte une partie de ses armes pour prendre le frais.

Hidraot a Armida ustoupí,
Renaud se zastaví, aby prozkoumal břehy řeky
a odloží část svých zbraní, aby nabral čerstvého vzduchu.

SCÈNE III

OBRAZ III

RENAUD
Plus j’observe ces lieux et plus je les admire,
Ce fleuve coule lentement
Et s’éloigne à regret d’un séjour si charmant.
Les plus aimables fleurs et les plus doux zéphyrs

RENAUD
Čím zřím déle ta místa, tím víc je obdivuji.
Řeka zvolna se převaluje
a z krásného kraje jen smutně se vzdaluje.
Dechy krásných květů sladkými vánky plují
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Parfument l’air qu’on y respire.
Non, je ne puis quitter des rivages si beaux.
Un son harmonieux se mêle au bruit des eaux.
Les oiseaux enchantés se taisent pour l’entendre.
Des charmes du sommeil j’ai peine à me défendre.
Ce gazon, cet ombrage frais,
Tout m’invite au repos sous ce feuillage épais.

a vzduch, jež dýcháš, provoňují.
Ne, nelze opustit břeh plný pohody.
Slyš, každý zvuk libě zní šepotem vody.
Každý pták naslouchá v tichém usebrání.
Proti kouzlům spánku stěží se zde brání.
Drny trav, stín, jenž chladí tu,
vše mě zve spočinout si v hustém pažitu.

Renaud s’endort sur un gazon, au bord de la rivière.

Renaud usíná na trávníku na břehu řeky.

SCÈNE IV

OBRAZ IV

UNE NAÏADE
Au temps heureux où l’on sait plaire
Qu’il est doux d’aimer tendrement !
Pourquoi dans les périls avec empressement
Chercher d’un vain honneur l’éclat imaginaire ?
Pour une trompeuse chimère
Faut-il quitter un bien charmant ?
Au temps heureux … etc.
LE CHŒUR
Ah ! quelle erreur ! quelle folie !
De ne pas jouir de la vie !
C’est aux jeux, c’est aux amours,
Qu’il faut donner les beaux jours.

NAJÁDA
Ó šťastný čas, jenž blaho dává:
nad něžnou lásku sladší nic není!
Proč s horlivostí ve velkém ohrožení
hledá se nicotný lesk a marná sláva?
Zda se přelud pravým stává?
Vzdát se lásky ukojení?
Ó šťastný čas … atd.
SBOR
Ach, jaká mýlka! Ach, pomatení:
Žitím svým jíti, jej neužíti!
Hrátkám svým a lásce jen
věnuj každý krásný den!

Les Démons sous la figure des nymphes, des bergers
et des bergères, enchantent Renaud et l’enchaînent
durant son sommeil avec des guirlandes de fleurs.

Démoni v podobách nymf, pastýřů
a pastýřek očarují Renauda a ověnčí jej
během jeho spánku girlandami květin.

UNE BERGÈRE
On s’étonnerait moins que la saison nouvelle
Revint sans ramener les fleurs et les zéphyrs,
Que de voir de nos ans la saison la plus belle
Sans l’amour et sans les plaisirs.
Laissons au tendre amour la Jeunesse en partage,
La Sagesse a son temps, il ne vient que trop tost :
Ce n’est pas estre sage
D’estre plus sage qu’il ne faut.
LES CHŒURS
Ah ! quelle erreur ! … etc.

PASTÝŘKA
Bylo méně by k divení, kdyby jarní čas
byl bez krásných květů a vánků chvění,
než kdyby nejlepší čas každého z nás
byl bez lásky potěšení.
Nechme, ať v něžné lásce Mládí vyžívá se,
Moudrost mívá svůj čas, záhy zmocní se nás.
Vždyť není moudré, zdá se,
být moudřejší, než má se.
SBORY
Ach, jaká mýlka! … atd.

SCÈNE V
ARMIDE tenant un dard à la main
Enfin, il est en ma puissance,
Ce fatal ennemi, ce superbe vainqueur.
Le charme du sommeil le livre à ma vengeance.
Je vais percer son invincible cœur.
Par lui, tous mes captifs sont sortis d’esclavage.
Qu’il éprouve toute ma rage…

OBRAZ V
ARMIDA s dýkou v ruce
Konečně dostal se do mojí moci
sok na život a smrt, můj pokořitel skvělý.
Kouzla, spánek, sny jej k mé mstě dovedly.
Vbodnu hned teď ránu nezdolnému srdci.
Ten, pro nějž mohli mí vězni z otroctví ujíti,
má teď můj všechen vztek zakusiti…
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ARMIDE va pour frapper Renaud et ne peut exécuter

ARMIDA chce Renaudovi zasadit ránu, ale nemůže vykonat

le dessein qu’elle a de lui ôter la vie.

svůj záměr zbavit jej života.

Quel trouble me saisit ? Qui me fait hésiter !
Qu’est-ce qu’en sa faveur la pitié veut me dire ?
Frappons... ciel ! Qui peut m’arrêter !
Achevons... je frémis ! Vengeons-nous... je soupire !
Est-ce ainsi que je dois me venger aujourd’hui !
Ma colère s’éteint quand j’approche de lui.
Plus je le vois, plus ma vengeance est vaine,
Mon bras tremblant se refuse à la haine.
Ah ! quelle cruauté de lui ravir le jour !
A ce jeune héros tout cède sur la terre.
Qui croirait qu’il fut né seulement pour la guerre !
Il semble être fait pour l’amour.
Ne puis-je me venger à moins qu’il ne périsse ?
Hé ne suffit-il pas que l’amour le punisse ?
Puisqu’il n’a pu trouver mes yeux assez charmants
Qu’il m’aime au moins par mes enchantements,
Que s’il se peut, je le haïsse.
Venez, venez seconder mes désirs,
Démons , transformez-vous en d’aimables
zéphyrs :
Je cède à ce vainqueur, la pitié me surmonte ;
Cachez ma faiblesse et ma honte
Dans les plus reculés déserts,
Volez, volez conduisez-nous au bout de
l’univers,
Volez, volez conduisez-nous au bout de
l’univers,

Co za svár mě naplnil? Odkud mám to váhání?
Čím to? Soucit já za něj v sobě mluvit nechám?
Udeř... Ach! Co mi v tom brání?
Doraz jej... chvěji se! Pomsti se... já – vzdychám!
Takže já takto dnes jemu se pomstít mám?
Zhasíná zloba má, když se naň podívám.
Čím jsem mu blíž, tím víc má pomsta váhá,
ruka se chví, nesnášet ho se zdráhá.
Ach! Jakou krutostí je světlo dne mu vzít!
Mladému reku má celý svět ustoupit.
Kdo věří, že se pouze pro boj narodil?
Pro lásku, mně zdá se, stvořen byl.
Což nelze se mu mstít bez jeho zničení?
Ach! Zdali láska sama větším trestem není?
On neshledal můj zrak hodným milování,
ať aspoň má mě rád pro mé čarování,
mně zbude pak – nenávidění!
Jen přijďte, přijďte posílit sny mé,
hned, démoni, se změňte ve vánky příjemné:

Les démons transformés en zéphyrs
enlèvent Renaud et Armide.

Démoni přeměnění ve vánky
unášejí Renauda a Armidu pryč.

Já vítězi se vzdám, soucit v nic mě promění;
mou slabost skryjte, zahanbení,
co nejdál, v pusté poušti až,
tam leťte hned, v kraj světa neste nás!
V poušť leťte hned, v kraj světa neste nás!

Acte troisième

Dějství třetí

Le théâtre change et représente un désert.

Scéna se změní: představuje nyní poušť.

SCÈNE I

OBRAZ I

ARMIDE
Ah ! si la liberté me doit être ravie,
Est-ce à toi d’être mon vainqueur ?
Trop funeste ennemi du bonheur de ma vie,
Faut-il que malgré moi tu règnes dans mon cœur ?
Le désir de ta mort fut ma plus chère envie,
Comment as-tu changé ma colère en langueur ?
En vain de mille amants je me voyais suivie,
Aucun n’a fléchi ma rigueur.

ARMIDA
Ach, má-li volnost má mi odepřena býti,
jsi to ty, kdo mě má pokořit?
Příliš zhoubný soupeři štěstí mého žití,
máš navzdor vůli mé v srdci mém vévodit?
Tvoje smrt stala se mou žádostí jedinou,
Jak změnit jsi jen moh’ moji zlost na malátnost?
Ach, darmo v tisících milenci za mnou jdou,
však žádný neobměkčil mou tvrdost.
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Se peut-il que Renaud tienne Armide asservie ?
Proč Renaud má Armidu za otrokyni svou?
Ah ! si la liberté … etc.
Ach, má-li volnost má … atd.
SCÈNE II
PHÉNICE
Que ne peut point votre art ? la force en est
extrême.
Quel prodige ! quel changement !
Renaud qui fut si fier, vous aime,
On n’a jamais aimé si tendrement.
SIDONIE
Montrez-vous à ses yeux, soyez témoin
vous-même,
Du merveilleux effet de votre enchantement.
ARMIDE
L’Enfer n’a pas encore rempli mon espérance,
Il faut qu’un nouveau charme achève ma
vengeance.
SIDONIE
Sur des bords séparés du séjour des humains,
Qui peut arracher de vos mains
Un ennemi qui vous adore ?
Vous enchantez Renaud, que craignez-vous
encore ?
ARMIDE
Hélas ! c’est mon cœur que je crains.
Votre amitié dans mon sort s’intéresse :
Je vous ai fait conduire avec moi dans ces lieux ;
Au reste des mortels je cache ma faiblesse,
Je n’en veux rougir qu’à vos yeux.
De mes plus doux regards Renaud sut se défendre,
Je ne pus engager ce cœur fier à se rendre,
Il m’échappa malgré mes soins.
Sous le nom du dépit l’amour vint me surprendre
Lorsque je m’en gardais le moins.
Plus Renaud m’aimera, moins je serai
tranquille ;
J’ai résolu de le haïr.
Je n’ai tenté jamais rien de si difficile :
Je crains que pour forcer mon cœur à m’obéir
Tout mon art ne soit inutile.
PHÉNICE
Que votre art serait beau ! qu’il serait admiré !
S’il savait garantir des troubles de la vie !
Heureux qui peut être assuré
De disposer de son cœur à son gré !
C’est un secret digne d’envie,
Mais de tous les secrets c’est le plus ignoré.

OBRAZ II
PHÉNICE
Co vše zvládne váš um! Co nad jeho sílu je?
Jaký zázrak a změna, jaký div!
Renaud, kdys pyšný, vás miluje
tak něžně, ach, jako nikdo nikdy dřív.
SIDONIE
Vstupte před jeho zrak, svědkem budete pak
skvělého působení svých čar kouzelných.
ARMIDA
Mou náděj vyplnit se Peklo rozpakuje,
zas nových čar pro mou mstu zapotřebí tu je.
SIDONIE
Hle, nyní od lidí vzdáleny jsme v širou dál,
kdo vám z vašich rukou by rval
nepřítele, který vás má tak rád?
Renaud je začarován, čeho se chcete bát?
ARMIDA
Běda! Srdce svého, z něj mám strach.
Vaše družnost mým osudem se zabývá,
proto jsem všechny nás přenesla právě sem,
kde před každým jiným má slabost se skrývá:
chci se stydět vám na očích jen.
Mým sladkým zrakům znal Renaud, jak bránit má se.
Nedocílila jsem, hrdé srdce že vzdá se,
on pláchnul mi přes snahu mou.
Láska zlá přijde si, zrovna když nečeká se,
když před ní střežím duši svou.
Čím Renaud mě raděj má, tím víc můj klid se
kácí;
já k němu nenávist chci mít!
Však neznalá jsem v této těžké situaci,
mám strach, že srdce své neumím přinutit:
Zde můj kouzelný um se ztrácí.
PHÉNICE
Krásným váš um by byl a též obdivován,
jen před zmatky žití kdyby znal ochrániti!
Šťasten ten, komu klid je dán,
o srdci svém si pak rozhodne sám!
To tajemství jen závist nítí,
však ze všech tajemství se nejvíc skrývá nám.
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SIDONIE
La haine est affreuse et barbare ;
L’amour contraint les cœurs dont il s’empare
À souffrir des maux rigoureux :
Si votre sort est en votre puissance,
Faites choix de l’indifférence,
Elle assure un repos heureux.
ARMIDE
Non, non, il ne m’est pas possible
De passer de mon trouble en un état paisible,
Mon cœur ne se peut plus calmer.
Renaud m’offense trop, il n’est que trop aimable,
C’est pour moi désormais un choix indispensable
De le haïr ou de l’aimer.
PHÉNICE
Vous n’avez pu haïr ce héros invincible,
Lorsqu’il était le plus terrible
De tous vos ennemis.
Il vous aime, l’amour l’enchaîne.
Garderiez-vous mieux votre haine
Contre un amant si tendre et si soumis ?
ARMIDE
Il m’aime ? quel amour ! ma honte s’en augmente.
Dois-je être aimé ainsi ? puis-je en être contente ?
C’est un vain triomphe, un faux bien.
Hélas ! que son amour est différent du mien !
J’ai recours aux Enfers pour allumer sa flamme,
C’est l’effort de mon art qui peut tout sur son âme ;
Ma faible beauté n’y peut rien.
Par son propre mérite il suspend ma vengeance ;
Sans secours, sans effort, même sans qu’il y pense
Il enchaîne mon cœur d’un trop charmant lien.
Hélas ! que mon amour est différent du sien !
Quelle vengeance ai-je à prétendre
Si je le veux aimer toujours ?
Quoi ! céder sans rien entreprendre ?
Non, il faut appeler la Haine à mon secours.
L’horreur de ces lieux solitaires
Par mon art va se redoubler.
Détournez vos regards de mes affreux mystères,
Et surtout, empêchez Renaud de me troubler.

SIDONIE
Když zloba hrozná je a barbarská;
pak láska srdce, když je v moci má,
zas krutým zlům naučí.
Však dokud svým osudem vládnete si,
lhostejnost radš vyberte si,
ona šťastný klid vám zaručí.
ARMIDA
Ne, ne, pro mě již možné není
přejít z mých potíží jen tak do zklidnění,
klid srdci mému nelze dát!
Renaud mě zasáhnul, až příliš je mi milý,
zbývá mi už jen volba jasná v této chvíli:
Nenávidět, či jej milovat.
PHÉNICE
Zda dlouho platil váš hněv vítězi strašnému,
ba nepřemožitelnému,
dokud vaším sokem byl?
Teď vás miluje, láskou je zajatý.
Budete snad lépe se hněvati
na milce, jenž se vám něžně podřídil?
ARMIDA
Miluje mě? To je láska? Má hanba jen zvýší se!
Takto být milována, kdo s tím spokojí se?
Planá výhra, lež falešná!
Běda! Je jeho láska od mé tak odlišná!
Zvala jsem Podsvětí, ať lásku jeho vzruší,
zkoušela kouzel um, ať líp vládne mu v duši
než krása má tak žalostná.
On pak svou zásluhou zabrzdí pomstu mou,
zcela sám, bez chtění, cíle ni pomyšlení:
podmaní srdce mé jeho pouta rozkošná!
Běda! Je moje láska od jeho odlišná!
Jakou mstu bych si teď přála,
když jej chci navždy milovat?
Co? Vzdát se, aniž co udělám?
Ne, já k záchraně své si Hněv teď přivolám!
Však děs těchto míst odlehlých
způsobí, že vše se podaří.
A vy dvě, vzdalte zrak od mých čar příšerných,
hlavně však dbejte, ať Renaud vše nezmaří.

SCÈNE III
ARMIDE
Venez, venez, Haine implacable,
Sortez du gouffre épouvantable
Où vous faites régner une éternelle horreur.
Sauvez-moi de l’amour, rien n’est si redoutable.

OBRAZ III
ARMIDA
Jen přijď, jen přijď, Hněve v své zášti,
vylézej z děr svých a propastí,
kde tvá hrůza si vládne po věčný čas!
Před mou láskou mě spas, její děs je nad mé síly.
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Contre un ennemi trop aimable
rendez-moi mon courroux, rallumez ma fureur.
Venez, venez, Haine … etc.

Hle, můj nepřítel je tak rozmilý:
vrať mi mou hněvivost a hněv můj zapal zas!
Jen přijď, jen přijď, Hněve … atd.

La Haine sort des Enfers accompagnée des Furies,
de la Cruauté, de la Vengeance, de la Rage
et des Passions qui dépendent de la Haine.

Hněv se zvedne z Pekla, doprovázený Fúriemi,
Krutostí, Pomstou, Vztekem
a Vášněmi, kteří pod moc Hněvu spadají.

SCÈNE IV
LA HAINE
Je réponds à tes vœux, ta voix s’est fait entendre
Jusque dans le fond des Enfers.
Pour toi, contre l’amour, je vais tout entreprendre,
Et quand on veut bien s’en défendre,
On peut se garantir de ses indignes fers.
LA HAINE, SA SUITE
Plus on connaît l’amour, et plus on le déteste,
Détruisons son pouvoir funeste,
Rompons ses nœuds, déchirons son bandeau,
Brûlons ses traits, éteignons son flambeau.

OBRAZ IV
HNĚV
Na tvé přání jsem zde, neb tvůj hlas bylo znáti
až tam, kde Peklo nejhlubší.
Pro tebe, proti lásce vše možné chci dělati:
Kdo chce lásce své odolati,
ať chrání se a pouta nectná přeruší.
HNĚV, JEHO DRUŽINA
Čím víc Amora znáš, tím víc protivíš si lásku:
její sílu hned vyžeň ven!
Znič Amorova pouta, vem mu z očí pásku,
spal jeho šíp, zdus mu pochodeň!

La Suite de la Haine s’empresse à briser
et à brûler les armes dont l’Amour se sert.

Družina Hněvu se chystá rozbít
a spálit zbraně, které Amor používá.

LA HAINE, SA SUITE
Amour sors pour jamais, sors d’un cœur qui te
chasse,
Laisse-moi régner à ta place ;
Tu fais trop souffrir sous ta loi,
Non, tout l’Enfer n’a rien de si cruel que toi.
LA HAINE s’approchant d’Armide
Sors, sors du sein d’Armide, amour brise ta chaîne.
ARMIDE
Arrête, arrête, affreuse Haine,
Laisse-moi sous les lois d’un si charmant vainqueur,
Laisse-moi, je renonce à ton secours horrible !
Non, non, n’achève pas, non, il n’est pas possible
De m’ôter mon amour sans m’arracher le cœur.
LA HAINE
N’implores-tu mon assistance
Que pour mépriser ma puissance ?
Suis l’amour, puisque tu le veux,
Infortunée Armide,
Suis l’amour qui te guide
Dans un abîme affreux.
Sur ces bords écartés, c’est en vain que tu caches
Le héros dont ton cœur s’est trop laissé toucher :
La gloire à qui tu l’arraches,
Doit bientôt te l’arracher,
Malgré tes soins, au mépris de tes larmes,
Tu le verras échapper à tes charmes.

HNĚV, JEHO DRUŽINA
Ty, Lásko, na věky zmiz ze srdce, jenž tě nechce,
kde ty nejsi, Hněv si vládne lehce.
Svou vládou působíš velký žal,
Ne, ne, krutost tvou by v Pekle sotva pohledal.
HNĚV přibližuje se k Armidě
Ven! Ven z hrudi Armidy! Lásko, své pouto zruš!
ARMIDA
Přestaň, přestaň, Hněve hnusný už!
Nech mě, já vládcem svým reka sličného chci mít!
Nech mě být, zříkám se tvé strašné pomoci!
ne, ne, přestaň s tím! Ne, vždyť není v mé moci
vyhnat lásku svou a se srdcem puklým žít!
HNĚV
Žádala jsi dříve mé pomoci,
abys pohrdla teď mou mocí?
Běž za láskou, je-li to, co chceš,
mně, Armido, líto je tě,
běž za láskou, kam vede tě,
s ní v strašnou propast jdeš.
Skrýt do míst odlehlých je marnou věcí, zdá se,
hrdinu, jenž tak srdce tvého dotýká se;
Sláva, z níž chceš jej svésti,
uchvátí si zpět tvé štěstí;
přes snahy tvé, přes všechny slzy
kouzlům tvým uteče, a to brzy.
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Tu me rappelleras, peut-être, dès ce jour,
Et ton attente sera vaine ;
Je vais te quitter sans retour,
Je ne te puis punir d’une plus rude peine
Que de t’abandonner pour jamais à l’amour.

Pak mě přivoláš, možná v ten samý den,
budeš však marně čekati:
Já jdu, nevrátím se již sem.
Nelze tvrdší ti trest a větší bolest dáti,
než že lásce na věky přenechám tě jen.

La Haine et sa Suite s’abîment.

HNĚV a jeho družina se snese dolů do pekla.

Acte quatrième

Dějství čtvrté

SCÈNE I

OBRAZ I

UBALDE et le CHEVALIER DANOIS
Ubalde porte un bouclier de diamant, et tient
un sceptre d’or qui lui ont été donnés par un magicien,
pour dissiper les enchantements d’Armide et pour délivrer
Renaud. Le Chevalier Danois porte une épée
qu’il doit présenter à Renaud. Une vapeur s’élève
et se répand dans le désert qui a paru au troisième acte.
Des antres et des abîmes s’ouvrent, et il en sort
des bêtes farouches et des monstres épouvantables.

UBALDO a RYTÍŘ DÁNSKÝ
Ubaldo nese diamantový štít a drží
zlaté žezlo, které mu byly dány křesťanským mágem,
aby rozptýlil kletbu Armidinu a vysvobodil
Renauda. Dánský rytíř nese meč,
který má předat Renaudovi. Mlhy stoupají
a rozlévají se nad pouští, která je stejná jako ve třetím aktu.
Otevírají se jeskyně a propasti, vynořují se z nich
divoká zvířata a hrůzné nestvůry.

UBALDE et le CHEVALIER DANOIS ensemble
Nous ne trouvons partout que des gouffres ouverts.
Armide a dans ces lieux transporté les enfers.
Ah ! que d’objets horribles !
Que de monstres terribles !

UBALDO a RYTÍŘ DÁNSKÝ společně
Hle, nacházíme jámy zející všude jen.
Armida přenesla snad celé peklo sem.
Ááá! Ta zvířata hnusná!
Co za monstra nevkusná!

Le Chevalier Danois attaque les monstres,
Ubalde le retient et lui montre le sceptre d’or
qu’il porte et qui leur a été donné
pour dissiper les enchantements.

Dánský jezdec zaútočí na příšery,
Ubaldo ho zadrží a ukazuje mu zlaté žezlo,
které nese a které jim bylo dáno,
aby rozptýlilo magická kouzla.

UBALDE
Celui qui nous envoie a prévu ce danger,
Et nous a montré l’art de nous en dégager.
Ne craignons point Armide ni ses charmes ;
Par ce secours plus puissant que nos armes,
Nous en serons aisément garantis.
Laissez-nous un libre passage,
Monstres, allez cacher votre inutile rage
Dans les gouffres profonds dont vous êtes
sortis.

UBALDO
Kdo nás posílá, zdejší zná ohrožení;
dal prostředky mocné nám k vymanění:
Armida a kouzla? – Nedbej na ně!
Hle – žezlem silnějším než naše zbraně
proti nim ubráníme se hned.
Volný průchod nám ihned dejte,
monstra, jen jděte pryč, už se nevztekejte,
do jam svých hlubokých vlezte zpět!

Les monstres s’abîment, la vapeur se dissipe,
le désert disparaît et se change en une campagne
agréable,
bordée d’arbres chargés de fruits et arrosée de ruisseaux.

Monstra zmizí, mlha se rozpouští,
mizí i poušť: promění se v příjemnou krajinu,

Le CHEVALIER DANOIS
Allons chercher Renaud, le Ciel nous favorise

se stromy obtěžkanými ovocem a lemovanou zavlažujícími
potůčky.

RYTÍŘ DÁNSKÝ
Pojďme najít Renauda, ať Nebe je k nám milé
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Dans notre pénible entreprise.
Ce qui peut flatter nos désirs
Doit à son tour tenter de nous surprendre ;
C’est désormais du charme des plaisirs
Que nous aurons à nous défendre.
UBALDE et le CHEVALIER DANOIS ensemble
Redoublons nos soins, gardons-nous
Des périls agréables,
Les enchantements les plus doux
Sont les plus redoutables.
UBALDE
On voit d’ici le séjour enchanté
D’Armide et du Héros qu’elle aime !
Dans ce palais Renaud est arrêté
Par un charme fatal dont la force est extrême.
C’est là que ce vainqueur si fier, si redouté,
Oubliant tout jusqu’à lui-même,
Est réduit à languir avec indignité
Dans une molle oisiveté.
Le CHEVALIER DANOIS
En vain tout l’Enfer s’intéresse
Dans l’amour qui séduit un cœur si glorieux ;
Si sur ce bouclier Renaud tourne les yeux,
Il rougira de sa faiblesse,
Et nous l’engagerons à partir de ces lieux.

v našem tak namáhavém díle.
Krása, jež smysly nám roztouží,
teď pro změnu chce lstí překvapovat:
Napříště je to kouzlo rozkoší,
jemuž budeme muset vzdorovat.
UBALDO a RYTÍŘ DÁNSKÝ společně
Dvakrát víc snažme se, chraňme se:
čím sladší, risk je větší:
Spojíš kouzla s rozkoší,
zlo je hned zákeřnější.
UBALDO
Odsud již viděti to místo zakletí,
kde Armida miluje reka svého.
Hle – palác ten, kde Renaud je zadržen
kouzlením fatálním zla přesilného.
Tam dlí vítěz hrdý ten, obávaný jen,
neví již nic, ni stavu svého,
jen chřadne lenošně, bezectně ponížen
do stavu netečného.
RYTÍŘ DÁNSKÝ
Jak marně Podsvětí durdí se
nad tou láskou, jež chce mu slavné srdce vzít!
Pokud zrakem svým Renaud spatří tento štít,
za svou měkkost zastydí se,
a tak jej přimějeme tato místa opustit.

SCÈNE II

OBRAZ II

Un démon sous la figure de Lucinde, Fille Danoise,
aimée du Chevalier Danois.

Démon v podobě Lucindy, dánské dívky,
která je milou dánského rytíře.

LUCINDE, LE CHŒUR
Voici la charmante retraite
De la félicité parfaite ;
Voici l’heureux séjour
Des jeux et de l’amour.
UBALDE parlant au Chevalier Danois
Allons, qui vous retient encore ?
Allons, c’est trop vous arrêter.
Le CHEVALIER DANOIS
Je vois la beauté que j’adore,
C’est elle je n’en puis douter.
LUCINDE et LE CHŒUR
Jamais dans ces beaux lieux notre attente n’est
vaine,
Le bien que nous cherchons se vient offrir à nous,
Et pour l’avoir trouvé sans peine,
Nous ne l’en trouvons pas moins doux.
Voici la charmante … etc.

LUCINDA, SBOR
Zde kouzelné zákoutí milé
pro dokonalé blaho spanilé,
hle, zde ta šťastná zem
pro hry a lásku jen.
UBALDO mluví k rytíři dánskému
Už pojď, co tě tu zdržuje?
Pojďme, vždyť čas utíká nám!
RYTÍŘ DÁNSKÝ
Vidím krásku, co mě miluje:
Je to ona, vůbec neváhám.
LUCINDA a SBOR
Zde, v místech překrásných, nikdo netouží marně
a blaho toužebné samo se rozdává;
tím, že je nacházíme zdárně,
míň sladším nám se nestává.
Zde kouzelné zákoutí … atd.
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LUCINDE parlant au Chevalier Danois
Enfin je vois l’amant pour qui mon cœur soupire,
Je retrouve le bien que j’ai tant souhaité.
Le CHEVALIER DANOIS
Puis-je voir ici la beauté
Qui m’a soumis à son empire ?
UBALDE
Non, ce n’est qu’un charme trompeur
Dont il faut garder votre cœur.
Le CHEVALIER DANOIS
Si loin des bords glacés où vous prîtes naissance,
Qui peut vous offrir à mes yeux ?
LUCINDE
Par une magique puissance
Armide m’a conduite en ces aimables lieux !
Et je vivais dans la douce espérance
D’y voir bientôt ce que j’aime le mieux.
Goûtons les doux plaisirs que pour nos cœurs
fidèles
Dans cet heureux séjour l’amour a préparés.
Le devoir par des lois cruelles
Ne nous a que trop séparés.
UBALDE
Fuyez, fuyez, faites-vous violence.
Le CHEVALIER DANOIS
L’amour ne me le permet pas,
Contre de si charmants appâts
Mon cœur est sans défense.
UBALDE
Est-ce là cette fermeté
Dont vous vous êtes tant vanté ?
Le CHEVALIER DANOIS et LUCINDE
Jouissons d’un bonheur extrême.
Hé ! quel autre bien peut valoir
Le plaisir de voir ce qu’on aime ?
Hé ! quel autre bien peut valoir
Le plaisir, le plaisir de vous voir ?
UBALDE
Malgré la puissance infernale,
Malgré vous-même, il faut vous détromper.
Ce sceptre d’or peut dissiper
Une erreur si fatale.

LUCINDA mluví k rytíři dánskému
Již milého svého zřím, jehož jsem si vytoužila,
opět našla jsem blaho tolik pro mě žádoucí.
RYTÍŘ DÁNSKÝ
Což vskutku zřím krásku svou,
jež si mě v svou moc podrobila?
UBALDO
Ne, je to jen zdání klamavé,
tak si před ním chraň srdce své.
RYTÍŘ DÁNSKÝ
Od břehů ledových, kde jsi byla zrozena,
kdo před oči mé mi tě chystá?
LUCINDA
Magickou mocí vybavena
Armida mě přivádí na milá zde místa!
Já sladkou nadějí jsem byla kojena,
že tě uzřím, neb tvou láskou jsem si jista.
Zkus sladká potěšení, jež věrným srdcím

Ubalde touche Lucinde avec le sceptre d’or qu’il tient
et Lucinde disparaît aussitôt.

Ubaldo se Lucindy dotkne zlatým žezlem, které má v ruce,
a Lucinda okamžitě zmizí.

na šťastném místě láska pro nás připravila.
Povinnost zákonem svým krutým
na dlouho nás odloučila.
UBALDO
Uteč, uteč, navzdor svému přání!
RYTÍŘ DÁNSKÝ
Však láska mě vždy zadrží:
proti půvabným otěžím
se srdce neubrání.
UBALDO
To je ten tvůj pevnosti rys,
kterým ses chvástal tolik kdys?
RYTÍŘ DÁNSKÝ a LUCINDA
Mít blaho, nad něž nic není,
ach, co lepšího lze jen mít,
než zažít lásky potěšení?
Ach, co lepšího lze jen mít,
než tebe, než tebe, lásko, zřít?
UBALDO
Navzdor síle té pekelné,
vzdor tobě též – já lež ti zjevit mám:
Svým zlatým žezlem zažehnám
tvé pomýlení zlé.
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SCÈNE III

OBRAZ III

Le CHEVALIER DANOIS
Je tourne en vain mes yeux de toute part,
Je ne vois plus cette beauté si chère.
Elle échappe à mes regards
Comme une vapeur légère.
UBALDE
Ce que l’amour a de charmant
N’est qu’une illusion qui ne laisse après elle
Qu’une honte éternelle.
Ce que l’amour a de charmant
N’est qu’un funeste enchantement.
Le CHEVALIER DANOIS
Je vois le danger où s’expose
Un cœur qui ne fuit pas un charme si puissant.
Que vous êtes heureux si vous êtes exempt
Des faiblesses que l’amour cause !
UBALDE
Non, je n’ay point gardé mon coeur jus-qu’à ce jour,
Près de l’objet que j’aime il m’estoit doux de vivre.
Mais quand la Gloire ordonne de la suivre
Il faut laisser gemir l’Amour.
Des charmes les plus forts la raison me desgage.
Rien ne nous doit icy retenir davantage,
Profitons des conseils que l’on nous a donnez.

RYTÍŘ DÁNSKÝ
Ať jak chci kolem svůj obracím zrak,
již nevidím krásku tak mi drahou.
Očím mým unikla tak,
jak by byla jemnou párou.
UBALDO
Půvab, co láska v sobě má,
je pouze iluze, je to sen, jenž nám dá
hanbu nekonečnou jen.
Půvab, co láska v sobě má,
není než zhouba kouzelná.
RYTÍŘ DÁNSKÝ
Zřím rizika, jimž nevyhne se
vždy srdce, když před silou čar neutíká.
Ó jak šťasten je ten, kdo raději se zříká
slabostí, jež láska přinese!
UBALDO
Své srdce nestřežil jsem vůbec až do teď;
blízko té, co mám rád, bylo mi sladko žíti.
Když volá Sláva, tak je třeba jíti,
Amor tě musí obrečet.
Mě v boji s magií rozum můj vždy podrží.
Teď už tu vůbec nic nijak nás nedrží,
pojďme dál podle rad, které dány byly nám.

SCÈNE IV

OBRAZ IV

Un Demon sous la figure de Melisse, Fille Italienne
aimée d’Ubalde

Démon v podobě MELISSY, italské dívky,
milované Ubaldem

MELISSE
D’où vient que vous vous destournez
De ces Eaux et de cét ombrage ?
Goustez un doux repos, estrangers fortunez,
Delassez-vous icy d’un penible voyage.
Un favorable sort vous appelle au partage
Des biens que vous sont destinez.
UBALDE
Estce vous, charmante Melisse ?
MELISSE
Estce vous, cher Amant, estce vous que je voy ?
UBALDE et MELISSE ensemble
Au rapport de mes yeux je n’ose adjoûter foy.
Se peutil qu’ences lieux l’Amour nous réünisse ?
MELISE
Est-ce vous, cher Amant, est-ce vous que le voy ?

MELISSA
Proč zpět točíte cestu svou
pryč od vod, chladivého stínku?
Cizinci, zkuste jen šťastně zde spočinout,
po cestě dejte příležitost odpočinku.
Příznivý osud zde blaha sdílet vás zve,
jež vám určena pouze jsou.
UBALDO
Jsi to ty, má Melisso milá?
MELISSA
Jsi to ty, můj milý, jsi to ty, koho zřím?
UBALDO a MELISSA společně
V to, co říká můj zrak, sotva uvěřím.
Jak se zde mohlo stát, že láska nás spojila?
MELISA
Jsi to ty, můj milý, jsi to ty, koho zřím?
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UBALDE
Est-ce vous, charmante Melisse ?
Le CHEVALIER DANOIS
Non, ce n’est qu’un charme trompeur,
Dont il faut garder vostre coeur.
Fuyez, fuyez, faites vous violence.
MELISSE
Pourquoy faut-il encor m’arracher mon Amant ?
Faut-il ne nous voir qu’un moment
Après une si longue absence ?
Je ne puis consentir à vostre esloignement.
Je n’ay que trop souffert un si cruel tourment,
Et je mourray s’il recommence.
UBALDE, MELISSE
Fautil ne nous voir qu’un moment
Après une si longue absence ?
Le CHEVALIER DANOIS
Est-ce là cette fermetè
Dont vous vous estes tant vanté ?
Sortez, sortez de vostre erreur,
La raison vous appelle.
UBALDE
Ah ! que la raison est cruelle !
Si je suis abusé, pourquoy m’en avertir ?
Que mon erreur me paroist belle !
Que je serois heureux de m’en jamais sortir !
Le CHEVALIER DANOIS
J’auray soin malgrè vous de vous en garantir.

UBALDO
Jsi to ty, má Melisso milá?
RYTÍŘ DÁNSKÝ
Ne, je to jen zdání klamavé,
tak si před ním chraň srdce své.
Uteč, uteč, navzdor svému přání!
MELISSA
Proč odtržena zas musím být od milého?
Což nelze nám jeden druhého
po době tak dlouhé, ach, zříti?
Schválit nemohu vám odchodu vašeho.
Snášela jsem příliš utrpení krutého
a zemřu, když má zas přijíti.
UBALDO, MELISSA
Což nelze nám jeden druhého
po době tak dlouhé, ach, zříti?
RYTÍŘ DÁNSKÝ
To je ten tvůj pevnosti rys,
kterým ses chvástal tolik kdys?
Opusť, opusť ten omyl svůj,
volám já k rozumu tě!
UBALDO
Ach, rozum tak trápí krutě!
Jsem-li klamán, tak ať; proč má hned mě varovat?
Na omyl mám teď zrovna chutě!
Kéž bych pryč nemusel, to bych byl vážně rád!
RYTÍŘ DÁNSKÝ
Tedy vzdor tobě já se o tě postarám!

Le Chevalier danois oste le Sceptre d’or des mains
d’Ubalde, il en touche Melisse, et la fait disparaistre.

Dánský rytíř bere zlaté žezlo Ubaldovi z rukou,
dotkne se jím Melissy, která ihned zmizí.

UBALDE
Que devient l’objet que m’enflame ?
Melisse disparoist soudain !
Ciel ! fautil qu’un fantosme vain
Cause tant de trouble à mon ame ?
Le CHEVALIER DANOIS
Ce que l’Amour a de charmant
N’est qu’une illusion que ne laisse après elle
Qu’une honte éternelle.
Ce que l’Amour a de charmant
N’est qu’un funeste enchantement.
Le CHEVALIER DANOIS et UBALDE ensemble
Ce que l’Amour a de charmant
N’est qu’un funeste enchantement.
UBALDE
D’une nouvelle erreur songeons à nous
deffendre,
Evitons de trompeurs attraits,

UBALDO
Kde je, co mě tak rozohnilo?
Melissa zmizela – najednou!
Nebe! Což jen planou vidinou
tak se nitro mé zneklidnilo?
RYTÍŘ DÁNSKÝ
Půvab, co láska v sobě má,
je pouze iluze, je to sen, jenž nám dá
hanbu nekonečnou jen.
Půvab, co láska v sobě má,
není než zhouba kouzelná.
RYTÍŘ DÁNSKÝ a UBALDO společně
Půvab, co láska v sobě má,
není než zhouba kouzelná.
UBALDO
Novým chybám spolu se bránit nyní chtějme,
klamným kouzlům se vyhněme;
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Ne nous destournons pas du chemin qu’il faut
prendre
Pour arriver à ce Palais.
Le CHEVALIER DANOIS et UBALDE ensemble
Fuyons, fuyons les douceurs dangereuses
Des illusions amoureuses :
On s’ègare quand on les suit ;
Heurex, heurex qui n’en est pas seduit !

od naší cesty správné se neodklánějme,
ať se v palác dostanem.
RYTÍŘ DÁNSKÝ a UBALDO společně
Jen pryč, jen dál od sladkých kolizí
všech milostných iluzí:
Svedou tě rychle na scestí,
šťastný, kdo nedá se svésti!

Acte cinquième

Dějství páté

Le théâtre change et représente
le palais enchanté d’Armide.

Scéna se změní: představuje nyní
začarovaný Armidin palác.

SCÈNE I

OBRAZ I

RENAUD sans armes et paré de guirlandes de fleurs
Armide, vous m’allez quitter !
ARMIDE
J’ai besoin des Enfers, je vais les consulter ;
Mon art veut de la solitude.
L’amour que j’ai pour vous cause l’inquiétude,
Dont mon cœur se sent agité.
RENAUD
Armide, vous m’allez quitter !
ARMIDE
Voyez en quels lieux je vous laisse.
RENAUD
Puis-je rien voir que vos appâts ?
ARMIDE
Les plaisirs vous suivront sans cesse.
RENAUD
En est-il, où vous n’êtes pas ?
ARMIDE
Un noir pressentiment me trouble et me
tourmente,
Il m’annonce un malheur que je veux prévenir ;
Et plus notre bonheur m’enchante,
Plus je crains de le voir finir.
RENAUD
D’une vaine terreur pouvez-vous être atteinte,
Vous qui faites trembler le ténébreux séjour ?
ARMIDE
Vous m’apprenez à connaître l’amour,
L’amour m’apprend à connaître la crainte.
Vous brûliez pour la gloire avant que de m’aimer,
Vous la cherchiez partout d’une ardeur sans égale ;

RENAUD neozbrojen, ozdobený girlandami květin
Armido, opouštíš mě snad?
ARMIDA
V Podsvětí musím jít, Peklo má radu dát,
můj um chvíli samoty si žádá.
Láska, již k tobě mám, neklid vyvolává,
bouři v srdci zná rozpoutat.
RENAUD
Armido, opouštíš mě snad?
ARMIDA
Hleď, v půvabech chci tě zanechati.
RENAUD
Nic než půvab tvůj již nechci zřít!
ARMIDA
Moje Rozkoše slast umí dáti.
RENAUD
Co za slast, když zde nesmíš být?
ARMIDA
Mě trápí tucha zlá, velmi mne znepokojuje,
neštěstí mi hlásá. Já mu chci předejít.
Čím víc se mě láska zmocňuje,
tím dřív – mám strach – bude konec mít.
RENAUD
Jak jen můžeš tonout v zbytečných obavách,
ty, před níž temný svět strachy se klátí?
ARMIDA
To tys mě lásku naučil znáti,
láska mě zas učí znáti strach.
Ty jsi měl svoji Slávu, nežs mě miloval,
všude hledals jen ji, a ta vášeň byla znát;

xxi

La gloire est une rivale
Qui doit toujours m’alarmer.
RENAUD
Que j’étais insensé de croire
Qu’un vain laurier donné par la victoire,
De tous les biens fût le plus précieux !
Tout l’éclat dont brille la gloire
Vaut-il un regard de vos yeux ?
Est-il un bien si charmant et si rare
Que celui dont l’amour veut combler mon espoir ?
ARMIDE
La sévère raison et le devoir barbare
Sur les héros n’ont que trop de pouvoir.
RENAUD
J’en suis plus amoureux plus la raison m’éclaire.
Vous aimer, belle Armide, est mon premier devoir,
Je fais ma gloire de vous plaire,
Et tout mon bonheur de vous voir.
ARMIDE
Que sous d’aimables lois, mon âme est asservie !
RENAUD
Qu’il m’est doux de vous voir partager ma
langueur !
ARMIDE
Qu’il m’est doux d’enchaîner un si fameux
vainqueur !
RENAUD
Que mes fers sont dignes d’envie !
RENAUD et ARMIDE ensemble
Aimons-nous, aimons-nous, tout nous y convie.
Ah ! si vous aviez la rigueur
De m’ôter votre cœur,
Vous m’ôteriez la vie.
RENAUD
Non, je perdrai plutôt le jour
Que d’éteindre ma flamme.
ARMIDE
Non, rien ne peut changer mon âme.
RENAUD
Non, je perdrai plutôt le jour,
Que de me dégager d’un si charmant amour.
RENAUD et ARMIDE
Non, je perdrai plutôt le jour
Que d’éteindre ma flamme.
Non, rien ne peut changer mon âme.
Non, je perdrai plutôt le jour,
Que de me dégager d’un si charmant amour.

tvá Sláva je rival,
jen jí se musím vážně bát.
RENAUD
Já hloupý věřil rád, v co má se,
že když za výhru vavřín planý dá se,
to že je z všech věcí nejlepší věc!
Lesku Slávy nevyrovná se
lesk tvých krásných očí přec!
Jest blaho krásné a též vzácné dosti,
jež líp naplní tužby mé než vroucí cit?
ARMIDA
Rozum přísně strohý, barbarské povinnosti
moc přílišnou nad reky mohou mít.
RENAUD
Čím víc tě miluji, tím víc světla mi rozum dává.
Tebe mít rád, Armido, je má první povinnost,
tobě se líbit toť má sláva
a tebe zřít má blaženost.
ARMIDA
Láskyplným zákonům duše má se podřídí!
RENAUD
Sladké zřít, jak mou sklíčenost se mnou sdílíš!
ARMIDA
Sladké, když podmanit slavného reka smíš!
RENAUD
Pouta má každý mi závidí!
RENAUD a ARMIDA společně
Milujme se navzájem, vše nás k tomu vábí.
Ach, jen zkus tu ukrutnost mít
a tvé srdce mi vzít:
života mě zbavíš.
RENAUD
Ne, radš bych zhasil život svůj
nežli lásky plameny!
ARMIDA
Ne, moji duši nic nezmění!
RENAUD
Ne, ne, radši bych svůj život zhas’,
než bych se, nešťastník, vymanil z lásky krás.
RENAUD a ARMIDA
Ne, radš bych zhasil život svůj
nežli lásky plameny!
Ne, moji duši nic nezmění!
Ne, ne, radši bych svůj život zhas’,
než bych se, nešťastník, vymanil z lásky krás.
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ARMIDE
Témoins de notre amour extrême,
Vous, qui suivez mes lois dans ce séjour heureux,
Jusqu’à mon retour par d’agréables jeux :
Occupez le héros que j’aime.

ARMIDA
Kdo náš cit velký zde sdílíte,
vy, jež rozkazy mé činí vás zde šťastnými,
do mého návratu hrátkami příjemnými
reka, jejž mám ráda, rozptýlíte.

Les plaisirs et une troupe d’amants fortunés
et d’amantes heureuses viennent divertir Renaud
par des chants et par des danses.

Rozkoše, skupina šťastných milenců
a skupina šťastných milovnic přicházejí bavit Renauda
svými písněmi a tanci.

SCÈNE II

OBRAZ II

UN AMANT FORTUNÉ, LES CHŒURS
Les plaisirs on choisi pour asile
Ce séjour agréable et tranquille.
Que ces lieux sont charmants,
Pour les heureux amants !
UN AMANT FORTUNÉ, LES CHŒURS
C’est l’amour qui retient dans ses chaînes
Mille oiseaux qu’en nos bois nuit et jour on entend.
Si l’amour ne causait que des peines,
Les oiseaux amoureux ne chanteraient pas tant.
UN AMANT FORTUNÉ, LES CHŒURS
Jeunes cœurs, tout vous est favorable,
Profitez d’un bonheur peu durable.
Dans l’hiver de nos ans, l’amour ne règne plus.
Les beaux jours que l’on perd sont pour jamais
perdus.
UN AMANT FORTUNÉ, LES CHŒURS
Les plaisirs on choisi pour asile
Ce séjour agréable et tranquille.
Que ces lieux sont charmants,
Pour les heureux amants !
RENAUD
Allez, allez, éloignez-vous de moi,
Doux plaisirs, attendez qu’Armide vous ramène.
Sans la beauté qui me tient sous sa loi,
Rien ne me plaît, tout augmente ma peine.
Allez, éloignez-vous de moi,
Doux plaisirs, attendez qu’Armide vous ramène.

ŠŤASTNÝ MILENEC, SBORY
Rozkoše za azyl si zvolí
vždy jen vlídné klidné obydlí.
Zdejší kraj požehnán,
šťastným milencům dán!
ŠŤASTNÝ MILENEC, SBORY
Láska si v pouta svá podmanila
stovky ptáků, jež je slýchat vždy po nocích;
kdyby láska jen žal působila,
o lásce nepěli by tolik v písní svých.
ŠŤASTNÝ MILENEC, SBORY
Vy, mladá srdce, vše vám jen přeje,
jen užijte štěstí, neb krátké je;
náhle v podzimu dní pak lásky nebude již,
krásné dny promarníš, a víc je nespatříš.

Les plaisirs, les amants fortunés
et les amantes heureuses se retirent.

Rozkoše, skupina šťastných milenců
a skupina šťastných milovnic odcházejí.

SCÈNE III
UBALDE
Il est seul ; profitons d’un temps si précieux.

OBRAZ III
UBALDO
Už je sám! Chvíle ta rychle se využije.

Ubalde présente le bouclier de diamant aux yeux de
Renaud.

Ubaldo předloží diamantový štít Renaudovi před oči.

ŠŤASTNÝ MILENEC, SBORY
Rozkoše za azyl si zvolí
vždy jen vlídné klidné obydlí.
Zdejší kraj požehnán,
šťastným milencům dán!
RENAUD
Jděte již pryč, ode mě vzdalte se,
vy Rozkoše, příchodu Armidy dočkejte se.
Bez krásy, jež slavně mi kraluje,
nic mě netěší, vše bol můj zvyšuje.
Jděte již pryč, ode mě vzdalte se,
vy Rozkoše, příchodu Armidy dočkejte se.
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RENAUD
Que vois-je ! Quel éclat me vient frapper les yeux ?
UBALDE
Le ciel veut vous faire connaître
L’erreur dont vos sens sont séduits.
RENAUD
Ciel ! quelle honte de paraître
Dans l’indigne état où je suis !
UBALDE
Notre Général vous rappelle ;
La victoire vous garde une palme immortelle.
Tout doit presser votre retour.
De cent divers climats chacun court à la guerre ;
Renaud seul, au bout de la terre,
Caché dans un charmant séjour,
Veut-il suivre un honteux amour ?
RENAUD
Vains ornements d’une indigne mollesse,
Ne m’offrez plus vos frivoles attraits :
Reflets honteux de ma faiblesse,
Allez, allez, quittez-moi pour jamais.

RENAUD
Co to je? Jaká zář do očí mě bije?
UBALDO
To Nebe vám chce dát poznati
podvod, co sved’ vás až sem.
RENAUD
Och! Jaká ostuda se dáti
poznat v nectném stavu svém?
UBALDO
Generál zpět vás volá k boji;
vítězství vám pak dá věčnou palmu svoji.
Máme vás k návratu donutit.
Rytíři sta zemí do bitvy se dávají,
Renaud však, kdes na světa kraji,
na půvabném zde místě skryt,
chce se s bídnou láskou spokojit?
RENAUD
Pryč, marnivé cetky mé změkčilosti,
nechci znát půvabnou necudnost!
Pryč, ty trapný lesku tuposti,
jen zmiz, mě nech, už tě mám vážně dost!

Renaud arrache les guirlandes de fleurs et les autres
ornements inutiles dont il est paré. Il reçoit le bouclier
de diamant que lui donne Ubalde et une épée
que lui présente le Chevalier Danois.

Renaud odtrhává girlandy květin a další
zbytečné ozdoby, kterými je ozdoben. Přijímá diamantový štít,
který mu nabízí Ubaldo, a meč,
který mu podává dánský rytíř.

Le CHEVALIER DANOIS
Dérobez-vous aux pleurs d’Armide.
C’est l’unique danger dont votre âme intrépide
A besoin de se garantir.
Dans ces lieux enchantés la volupté préside,
Vous n’en saurez trop tôt sortir.
RENAUD
Allons, allons, hâtons-nous de partir.

RYTÍŘ DÁNSKÝ
Když pláči Armidy se vyhnete,
risk, jenž vám naposled ještě hrozí, obejdete:
Zde nutná je opatrnost!
Z těchto míst zakletých, kde chlípnost jenom kvete,
prchnout hned není brzy dost.
RENAUD
Pojďme, pojďme, pospěšme tedy pryč.

SCÈNE IV

OBRAZ IV

ARMIDE
Renaud ? ciel ! ô mortelle peine !
Vous partez ? Renaud ! vous partez ?
Démons suivez ses pas, volez et l’arrêtez.
Hélas ! tout me trahit et ma puissance est vaine !
Renaud ! ciel ! ô mortelle peine !
Mes cris ne sont pas écoutés !
Vous partez, Renaud ! vous partez ?

ARMIDA
Renaude? Ach! Smrtelné soužení!
Odcházíš? Renaude! Odcházíš!
Démoni, dejte se v let, stíhejte jej, chyťte hned…
Běda! Všichni jsou pryč, mé kouzlo na nic není!
Renaude? Ach! Smrtelné soužení!
Můj pláč a můj křik neslyšíš?
Odcházíš! Renaude! Odcházíš?

Renaud s’arrête pour écouter Armide
qui continue à lui parler.

Renaud se zastaví, aby si poslechl Armidu,
která pokračuje se svou řečí:

Si je ne vous vois plus, croyez-vous que je vive ?
Ai-je pu mériter un si cruel tourment ?

Když tě víc nespatřím, myslíš, že budu žíti?
Cožpak si zasloužím tak kruté utrpení?
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Du moins, comme ennemi, si ce n’est comme
amant,
Emmenez Armide captive.
J’irai dans les combats, j’irai m’offrir aux coups
Qui seront destinés pour vous :
Renaud, pourvu que je vous suive,
Le sort le plus affreux me paraîtra trop doux.
RENAUD
Armide, il est temps que j’évite
Le péril trop charmant que je trouve à vous voir.
La gloire veut que je vous quitte,
Elle ordonne à l’amour de céder au devoir.
Si vous souffrez, vous pouvez croire
Que je m’éloigne à regret de vos yeux,
Vous régnerez toujours dans ma mémoire ;
Vous serez après la gloire
Ce que j’aimerai le mieux.
ARMIDE
Non, jamais de l’amour tu n’as senti le charme,
Tu te plais à causer de funestes malheurs.
Tu m’entends soupirer, tu vois couler mes pleurs,
Sans me rendre un soupir sans verser une larme.
Par les nœuds les plus doux je te conjure en vain ;
Tu suis un fier devoir, tu veux qu’il nous sépare.
Non, non, ton cœur n’a rien d’humain,
Le cœur d’un tigre est moins barbare.
Je mourrai si tu pars, et tu n’en peux douter,
Ingrat, sans toi je ne puis vivre,
Mais après mon trépas, ne crois pas éviter
Mon ombre obstinée à te suivre.
Tu la verras s’armer contre ton cœur sans foi
Tu la trouveras inflexible !
Comme tu l’as été pour moi ;
Et sa fureur, s’il est possible,
Égalera l’amour dont j’ai brûlé pour toi…
Ah ! la lumière m’est ravie !
Barbare, es-tu content ?
Tu jouis, en partant,
Du plaisir de m’ôter la vie.

Aspoň za nepřítele, milenkou když není,
Armidu bys moh’ v zajetí vzíti.
Půjdu i do bitev za tebe sbírat rány,
jež byly by tobě dány:
Renaude, dokud smím s tebou býti,
i osud nejhorší sladkým žitím se zdá mi.
RENAUD
Armido, nastal čas uniknouti
hrozbám všem nádherným, že totiž smím tě zřít.
Mě Sláva žádá tě opustiti
a lásce poroučí: Úkol má přednost mít.
Trpíš-li, zkus mi uvěřiti,
ač se tvým očím, žel, vzdaluji,
že budeš v mysli mé věčně vévoditi:
Budu hned po Slávě tě míti
tím, co nejvíce miluji.
ARMIDA
Ne, tys nikdy nepoznal lásky okouzlení,
tobě líbí se jen působit trápení!
Ty slyšíš vzdechy mé, ty mé slzy též zříš:
Žádný vzdech neopětuješ, aniž slzu svou uroníš.
Sladkou láskou tě poutat, to tě nezmění;
vždyť pyšný úkol máš svůj, ten má nás rozdělit.
Ne, ne, tvé srdce lidské není,
i srdce tygra lidštější zná být.
Zemřu, když odejdeš, jistotně tomu věř;
ty zrádce, bez tebe mi nelze žíti.
Však po mé smrti věz, že se mi nevyhneš:
můj stín neoblomný tě vyslídí.
Zříš, jak se postaví srdci nevěrnému.
Zjistíš, že bude vytrvalý,
jako tys byl k srdci mému,
a jeho hněv, své moci dbalý,
vyrovná lásku mou, jíž k tobě plála jsem!
Ach! Světlo mé, odcházíš!
Barbare, jsi spokojen?
Užij si svým odchodem
radost svou, že mě právě zabíjíš.

Armide tombe et s’évanouit.

Armida omdlévá a padá.

RENAUD
Trop malheureuse Armide, hélas !
Que ton destin est déplorable !
UBALDE et le CHEVALIER DANOIS
Il faut partir, hâtez, hâtez vos pas,
La gloire attend de vous un cœur inébranlable.
RENAUD
Non, la gloire n’ordonne pas

RENAUD
Přenešťastná Armido, běda!
Líto je mi osudu tvého!
UBALDO a RYTÍŘ DÁNSKÝ
Musíme jít, zrychlete již krok váš,
neb Sláva čeká od vás srdce přepevného.
RENAUD
Ne, Slávo, však že nežádáš
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Qu’un grand cœur soit impitoyable.
UBALDE et le CHEVALIER DANOIS

od srdce nic nesoucitného?
UBALDO a RYTÍŘ DÁNSKÝ

emmenant Renaud malgré lui

odtahují Renauda pryč proti jeho vůli.

Il faut vous arracher aux dangereux appâts
D’un objet trop aimable.
RENAUD
Trop malheureuse Armide, hélas !
Que ton destin est déplorable.

Je čas odervat vás od vnad svodných krás
objektu tak milého.
RENAUD
Přenešťastná Armido, běda!
Líto je mi osudu tvého!

SCÈNE DERNIÈRE

OBRAZ POSLEDNÍ

ARMIDE
Le perfide Renaud me fuit :
Tout perfide qu’il est, mon lâche cœur le suit.
Il me laisse mourante, il veut que je périsse.
À regret je revois la clarté qui me luit ;
L’horreur de l’éternelle nuit
Cède à l’horreur de mon supplice.
Le perfide Renaud me fuit ;
Tout perfide qu’il est, mon lâche cœur le suit.
Quand le barbare était en ma puissance,
Que n’ai-je cru la Haine et la Vengeance !
Que n’ai-je suivi leurs transports !
Il m’échappe, il s’éloigne, il va quitter ces bords ;
Il brave l’Enfer et ma rage ;
Il est déjà près du rivage,
Je fais pour m’y traîner d’inutiles efforts.

ARMIDA
Utíká mi Renaud, zrádce zlý!
Ať je zrádný, jak chce, kráčí za ním duch můj mdlý.
Nechce zřít ni smrt mou, nechá mě zahynouti.
S lítostí vidím zas před sebou čirý jas:
to hrůza věčné noci as
hrůzný žal můj zkouší rozplynouti.
Utíká mi Renaud, zrádce zlý!
Ať je zrádný, jak chce, kráčí za ním duch můj mdlý.
Když jsem barbara pod svou mocí měla,
proč víc jsem Hněv a Pomstu neslyšela!
Těch vzácných rad jsem měla dbát!
Uniká mi, vzdaluje se, opouští zdejší břeh;
Peklu čelí i mému vzteku;
ach, možná již překročil řeku…
Zda za ním táhnout mám? – Byl by zbytečný
můj spěch.
Traître, attends… je le tiens… je tiens son cœur
Zrádce, počkej!… držím je!… mám tvé srdce
perfide.
zvrácené
Ah ! je l’immole à ma fureur, je l’immole à ma fureur. a za oběť je spálí zlost: Tvé srdce spálí má zlost!
Que dis-je ! où suis-je ! hélas ! infortunée Armide ! Co říkám? Ach, kde jsem? Běda, ty nešťastná
Armido!
Où t’emporte une aveugle erreur ?
Kam tě nese slepá omylnost?
L’espoir de la vengeance est le seul qui me reste.
Msta vždy dost času mívá, ta jediná zbývá.
Fuyez, plaisirs, fuyez, perdez tous vos attraits.
Prchněte, Rozkoše, půvabů zbavte se!
Démons, détruisez ce palais.
Démoni, zbořte palác můj!
L’espoir de la vengeance est le seul qui me
Msta vždy dost času mívá, ta jediná zbývá.
reste.
Partons, et s’il se peut, que mon amour funeste
Jdem pryč! A jak s láskou to osudově bývá,
Demeure enseveli dans ces lieux pour jamais.
ta pohřbena ať je: Navždy má zde mít hrob svůj!
Les démons détruisent le palais enchanté
et Armide part sur un char volant.

Démoni ničí začarovaný palác
a Armida odjíždí ve svém okřídleném voze.

Fin du cinquiesme et dernier acte

Konec pátého a posledního dějství
Český překlad: © Vladimír Chytil 2017
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Při příležitosti uvedení Lullyho opery Armide 24. a 25. srpna 2017 lze zakoupit nové
CD Göttingenského barokního orchestru. Pouze na těchto představeních platí snížená
cena 15 €/400 Kč. Finanční prostředky získané prodejem půjdou přímo ve prospěch
hudebníků.

Přední strana – Paul Mignard (1641–1691): Jean-Baptiste Lully (1632–1687).
Olejomalba na plátně nejpozději z roku 1685. 66,0 × 56,0 cm. Výřez.
Muzeum Condé, zámek Chantilly, Francie.
Front page – Paul Mignard (1641–1691): Jean-Baptiste Lully (1632–1687).
Oil painting on canvas, 1685 or before. 66.0 × 56.0 cm. Detail.
Condé Museum, Château de Chantilly, France.

Lully was bold, grandiose, and noble in the best sense of the word. Like Mansart, the great
architect, he managed to combine the royal and the comfortable, the pompous and the idyllic,
in a blend as attractive as it was superior to the prevailing style.
(Lully byl v nejlepším slova smyslu smělý, velkolepý a vznešený. Stejně jako slovutný architekt
Mansart dokázal spojit královskou obřadnost s uvolněností, okázalost
s idylou – a to s výsledkem, který byl přitažlivý a současně převyšoval tehdejší zvyklosti.)
Paul Henry Lang (Pál Láng; 1901–1991): George Frideric Handel.
W. W. Norton & Company, New York – London 1977; p. 219.
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