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BILDDOKUMENT FRA.N DEN FRANSKA 

OPERA.NS ALDSTA TID I NATIONAL

MUSEI TESSINSAMLING. 

Av AGNE BEIJER, Stockholm. 

samling dokument i bild till scendekorationens och tea-
terkostymens historia fran · tidig renassans och fram till 

1700-talets slut - originalteckningar, samtida kopior, gravyrer -'-
som forvaras i Nationalmuseum, Kungliga Biblioteket m. fl. hi
stitutioner och varav ett urval sedan nagra ar varit utstallt i 
teatermuseet a Drottningholms slolt, star vad vissa epoker av 
denna historia betraffar knappast tillbaka for nagon sadan lik
nande i utlandsk ago. Sarskilt rikhaltigt f6retradd ar den 
franska scendekorativa konsten fran Ludvig XIV:s tid. De blad 
dekorations- och draktskisser, konslruktionsritningar och· detalj-' 
ulkast av olika tillbehor till den sceniska utrustningen som 
fora oss in bland lrnlisserna i Palais Royals ryktbara teater -
ursprungligen byggd av palatsets f6rsta agare, kardinal Richelieu, 
och skadeplatsen for de med stor pomp framf6rda franska 
tragedier han sjalv skrev eller lat sammanskri va, sedermera 
upplaten bl. a. at Moliere och fr. o. m. 1772 hemvist for Academie 
Royale de M usique et de Danse - kunna raknas i tusental. 

Nu finns visserligen ingenting anteclmat pa nagot av dessa 
blad; som pa minsta sa�t anger, att det ar till just denna teater 
eller ens till detta land och denna tid som de hanfora sig. 
Nagon enstaka gang tillater oss ett hasligt nedkastat namn pa 
en draktskiss att lokalisera den till en bestamd opera, i nagra 
fa undantagsfall fa vi ocksa veta i vilken pjes en viss dekora
tion har anvants. Men nagon konstnarssignatur forekommer 
aldrig, atminstone i,cke egenhandig, och da ju samma franska 

. operor hallo sig pa repertoaren hundra ar framat i liden och 
ofta utfordes aven utom Frankrikes granser - nagon gang 
som bekant ju aven hos oss - kunde det ju tank.as, att teck
ningarna harrorde fran annat hall eller fran senare repriser. 
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Bild 1. Thesee. Prologen. 

Lyckligtvis ha vi emellertid utom de -rent stilistiska skalen 
aven a;rkivaliska bevis for det tidiga franska ursprunget :Umin:.. 

stone av det overvaldigande flertalet ibland dem. 
Nationalmusei kollektion av franska teaterteckningar ar 11.am� 

ligen sa gott som helt och ballet sammanbragt av tvenne samlare, 
vilka bada lamnat efter sig anteckningar angaende. sina inkop 
och forvarv, visserligen ingalunda fullstandiga, men dock till
rackliga for att gora oss i hmrudsak underkuimiga om· deras 
proveniens. 

Den utan jar.nforelse stors'ta delen har forts till Sverige av 
Carl Gustaf Tessin. I hans egenhandiga forteckning pa de 
konstverk och foremal av olika slag· som han forde med sig 
hem fran sin ambassad i Frankrike (Kungl. Bihl.) forekommer 
en post pa icke mindre an 25 stora folianter med teaterteckningar, 
inalles innehallande over 4,000 blad. Av dess,a aterfinnas annu 
drygt halften i Nationalmuseum. 

Egentligen var det mera en tillfiillighet an ett verkligt per
sonligt intresse for dylika ting, som gjorde Carl Gustaf till 
agare av denna aven for sin tid sakerligen tamligen enastaende 
samling .. Han hade ropat in den jamte mycket annat pa auk
tionen efter Prince de Carignan, . i livstiden hogsta chef for det 
franska operavasendet och _f. 5. en till och med mer an van-
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Bild 2. · Thesee. Akt 4. 

ligt illa. omtyckt sadan. Mojligen var det i sjalva verket opera
arkivets tillhorigbeter, som chefen sjalv lagt sig till med -
sadant var ingalunda sallsynt da for tiden, varken utomlands 
eller hemma hos oss. I franska statens ago finnes annu en 
svit pa fem volymer liknande dem som Tessin kopte. De for
varas nu i Archives Nationales, med ha dock ej kommit dit 
direkt ·fran _operan eller fran Les menus plaisirs, som natur
ligt hade varit, utan aro ett senare. forvarv fran en privatsam
lare: 

Carl Gustaf skankte sedermera hela sin samling till kron
prins Gustaf, som sakerligen satte mera varde pa _den an han 
sjalv. Fran den fantasivarld som dessa bilderbocker oppnade 
for den lille furstens livliga inbillning ·skulle denne aldrig rik
tigt ,finna vagen tillbaka till den nyktra verkligheten. 

Carl Gustaf Tessin ar alltsa den ene · av de samlare, som vi 
ha au tacka for vad vi annu i dag aga. Den andre ar en 
honom narstaende person, hans egen far, Nikodemus Tessin 
d. y.

Det intresse, som den store slottsbyggaren agnade sa flard
fulla ting som teater- och festdekorationens teori och praktik, . 
var i sjalva verket langt mindre flyktigt och tillfiilligt an so
nens. I hans egenskap av overintendent a.Jag det honom enligt 
5 - Arsbok for 1927 
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hans instruktion att ha h?gsta inseendet over arrangemangen 
vi9- alla o fficiella festligheter liksom over de kungliga spektak
lerna. Nagra staende sadana kunna knappast sagas i egentlig me
ning ha existerat i Sverige fore hans tid. AU det skulle bli 
den un·ge kung Karls sak att med den Rosidorska truppens 
hitkallande lagga grunden till en dylik insti_tution i landet far 
uteslutande tillskriYas Tessins energiska initiativ. 

Tessins syn pa teaterkonsten vai· forst i sista hand litterar. 
Vad som framfor allt fiingslade honom dari var allt det som 
vadjade till det yttre skonhetssinnet, dekorationer, drakter, arki
tektonisk inramning. Men framf6r allt lagade han, som 
den aJda son ay barocken han var, av en verklig lidelse for 
vad man skulle kunna kalla for den tilHimpade teatern, teatern 
i levande livet, ceremonivasen1 upptag, rnaskerader, fester av 
alla slag. Dels mi alt hamta ideer for eget bruk, dels for att 
i den skenbild de gavo av en efterlangtad verkHghet soka ett 
slags ersattning for den yttre glans det aldrig tillstaddes honom 
att nagon langre tid fa forgylla upp den sYenska hovlevi1aden 
med kastade han · sig pa att samla allt vad ban mojligen kunde 
komma over· av gravyrverk och originalteckningar fran all 
varldens furstliga entreer, karuseller, pompae funebres, fetes 
galantes, hovspektakel, festoperor, baletter m. m. Sa gott som 
allt vad kungliga biblioteket ager annu i dag av denna numera 
sa eftersokta och svaroverkomliga speciallitteratur harror fran 
hans samling. Med Berain, skaparen av den franska dekorativa 
barockstilen, hogste chef for inredningsarbetena i Versailles och 
samtidigt for dekorations- och kostymvasendet vid Ludvig XIV:s 
opera i over tjugu ar - en i hogsta grad kravande post _:_ stod 
Nicodemus under manga ar i standig forbindelse, vanligen genorn 
formedling av Sveriges ministerresident i Paris Daniel Cronstrom. 
Gang pa gang omtalas i deras annu i Riksarkivet bevarade 
korrespondens bestallningar - av maskefaddrakter, festdekora
tioner o. d. Sarskilt avseende fiiste Cronstrom vid en svit pa 
tolv teckningar alergivande nagra av Berains fifrnamsta kom
positioner for franska operor. _Vilken betydelse Tessin sjalv 
tillmatte silt med ofortruten samlannoda och stora kostnader 
hopbragta festbibliotek frarngar bl. a. av det forhallandet att 

_ han ar 1712 lat trycka en sarskild katalog pa franska ovei' 
detsamma. 

All sannolikhet f6religger alltsa for, att de aven har publi-
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cerade teckningarna, i Nationalmusei katalog av ar 1863 over 
den s. k. Tessinsamlingen forda under nr 607-608 ocli 680-
687, harrora fran nagon -riv dessa bada samlingar, Carl Gustafs 
eller Nicodemus d. y:s. 1 

Svarigheten ar att narmare bestamma vilken. Vid Carl Gus
tafs inkop pa Prince de Carignans auk.Lion rorde det sig vis
serligen huv.udsakligen om bundna volymer. , Men han lrnn ju 
inycket val ha forvarvat losa blad vid andra tn1fi:iit�p._ . Sadana 
finnas i sjalva --verket i stor mangd i Naiionalmuseum. Manga 
av dem aterga nog pa Nicodemus' samlingar, men helt :visst 
icke alla. Bland de blad, som sarskilt omtalas i dennes kor
respondens, kunde man ju tanka pa de ovai:rnamnda Berain
skisserna. AU dessa en gang varit_ tolv, under det - alt var svit 
endast omfatiar lio nummer, ar ju intet direkt bevis emot 
saken. En narmare granskning av leckningarna som sadana 
ger emellertid vid handen, att de alltfor slarkt avvika bade 
ifraga om pennforing oc-h k�1�1posilion fran de sakra Berain
teckningar, som Tessinsamlingen inrymmer, for alt en sadan 
attribution skall vara mojlig. 

Vissa karakteristiska drag hos de i bistre och tusch utforda 
teckningarnas montering - har av typografiska skal utesluien --.: · 
ger rum for en formodan, all de en gang tillhort den franske 
samlaren Fossard \ vars bibliotek delvis inkoptes av Nicode
mus efter dennes dod 1702. . De hart skurna teclrningarna -
vilkas innermatt ai·o 22 x 32 cm. - aro namligen uppklistrade 

·pa ett storre papper av samma vita fiirg. A detta andra papper
har seda1i en ram uppdragits omkring. dem av alldeles samma
typ, som den vi alerfinna pa gravyrer, oni Yilka vi med be
_stamdhet veta, alt de tillhort Fossard. Dessa gravyrer be
finna sig nu i Nationalmusenm och Det Kongelige Bibliothek
i Kopenbamn. Egendomligt nog synas emellertd inga av just
dessa ha gatt igenom Nicodemus Tessins hand. I delta sam
manhang bor namnas, att redan a sjalva originalpapperet en
bred -. tuschrand inramar teckningarna langs den 6vre kanten
ocli de . bada sidorna, en infatlning, som pa ett Iyckligt salt
ma1:kerar deras kafaktar av scenbilder. Vid reproduktionen

1 Att samlingen just biir deras namn ar dock i och for sig intel bevis, da clit 
forts aven en - mangd teckningar fran an□at hall. 

2 Om denne se forf.-s inledning till Recueil de plusieurs t'r::igmens des pre

mieres comedies italiennes . . . Paris 1927. 
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Bild 3. Thesee. Akt 5. 

bar iiv.en den uleslutils for att icke forminska bildytan. Dessa 
tva ovanpa varandra lagda blad har slutligen nagon av de 
agare, genor11 vilkas hander teclmingarna passerat, ut6kat med 
ytterligare ett lager, ren karlong av blagron farg, liknande 
den man ofta finner Tessinsamlingens teckningar uppmonte
rade pa. Langre an till dessa bestamningar; dels ·de negativa 
att vi icke ha m_ed nagra origi.nalleckningar· av Berain att g6ra 
och sannolikt ej heller med nagra kopistteckningar fran hans 
atelier med fritt alergivna kompositioner av hans uppfinning, 
dels den ytterst approximativa provenienshypotesen, som aterf6r 
dem till tiden fore 1702, trodde jag mig icke kunna komma, 
da jag narmast av en tillfallighel upptackle, att da man h611 
upp teckningarn:1 mot starkt ljus en svag antydan till skrift 
vai� synlig pa nagra utav dem. Vid ett f6rsiktig lossande av 
det 6versta lagret konstaterades latt, alt skriften var anbragt a 
baksidan av sjalva originalteckningen. Med nagon m6da kunde 
den ocksa dechiffreras. 

Med ledning av de�sa paskrifter la.ta sig alltsa de har ater
gi vna teckningarna med st6rre ell er mindre sakerhet hanforas 
till foljande operor: 

1. Alle med statyer. I bakgrunden slottsfasad. Teckningen
refererar sig till Thesee, prologen, som enligt scenanvisningen 
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Bild -!. A.tys. ;\..kt 2. 

utspelas i Versaillesparken med slottsfasaden i fonden. Thesee, 
»tragedie en musique», uppfordes f6rsta gangen pa hofteatern
i Saint-Germain-en-Laye den 11. jan. 1675 och sedermera pa
Palais Royal f. g. 12. maj samma ar. Orn ett topografiskt riktigt
atergivande av platsen ar det nalurligtvis icke fraga. Sjalva
slottet med· sina terrasser ar emellertid latt igenkannligt.

2. Fjarde akten av samma opera. Teatern har f6rut fram
stallt en »un desert effa·oyable, rem pli de monstres furieux». Medee, 
i Quinaults libretto icke langre som hos Euripides en tragisk 
hjaltinna, utan en sirnpel trollpacka ur den franska fesagan, 
harskarinna over alla m6rksens makter, besvarjer de furier hon 
nyss frarnmanat att rymma faltet. Scenen f6rvandlas med ett 
slag fran en skrarnmande 6demark eller »enslighet», som det 
brukar heta i samlida svenska 6versattningar, till en f6rtrollad 
o, och detta sceneri ar det nu var skiss aterger. Alden slutar 
med ett divertissemang av herdar, herdinnor och andra invanare 
pa den f6rtrollade on. 

3. Samma operas femte ald. Skadeplatsen framstaller vid
aktens b6rjan ett feslott, aven det ett blandverk frambesvuret 
genorn Medeas .magiska konster. I sista scenen nedstiger i en 
molncbar Minerva for att som dea ex machina losa forlroll
ningens bann. Pa hennes bud forvandlas scenen a.mm en gang, 
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Bild 5. Atys. Akt 5. 

nu i ett stralande palats »son1 underjordens rnalder icke skola 
drista f6rg6ra)). Det ar delta senare som pa var bild skymtar 
i skyn. 

4. D�nna teckning ba1· paskriften »Premier acte d'Atis», vilket
med siikerhet ar felskrivning for andra ak.ten av• samma opera; 
den forsta utspelas nam1igen a ett gudinnan Cybele helgat berg. 
Med andra akten foras ,;;i in i det inre av_ bennes dar 
belagna lempel. Aven har kulminerar akten dekorativt i en 
s. k. gloire, d. v. s.· en gndauppenbarelse i fran tagvinden ned
sankta molnvagnar. Denna gang ih' det zefyrer, som tillsammans
med den i templet f6rsamlade skaran avsjunga en kor for alt
hylla den till Cybeles 6versteprast utsedde Atys. Alys hade sin
premiar i Saint-Germain den 10. jan. 1676.

5. Femle akten av Alys. Scenen framstaller de. »jardins
agreab1es», cHir Atys omsider ·f6rvandlas till ett at Cybele helgat 
trad, efler alt med egen hand ha dodat sin alsk.arinna Sangaride; 
denna »lragedie en musique)> har namligen mot vanligheten 
verkligen ett lragiskt slut. 

· 6. Teckningen bar paskriften »2me acte. d' Aleeste». Denna
uppgifl mas le· dock fork.lams genom elt minnesfel av den som 
gjort anleckningen, ·i likhet med vad som var fallet aven med 
bild 4. Den asyftade akten kraver narnligen en stadsbild 
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Bild 6. Alceste? 

med befastningsmurar och belagringsmaskiner. Mojligen kunna 
vi tank a. pa nasta akt, som framstaller » un monument eleve 
par les arts». I mitten av detla skall emellertid synas eU altare 
berett for Alcestes offer. Dess franvarn liksom den omstandig
heten att i aktens slut Diana uppenbarar sig pa sin man
sldira, . vilket ju forutsatter en oppen himmel, gor dock aven 
denna tolkning f6ga sannolik. Tyvarr maste vi alltsa avsta fran 
att narmare . faststalla den seen till vilken teckningen hanfor 
sig. Det f6rtjanar. anmarkas att kompositionen, som onekligen 
frapperar genom sin teatraliska effeldfullhet och sin genuina 
Louis XIV-karaktar, hor till dem som oftast aterkomma bland 
kopioma i Carignans samling. Tre av dessa kopior, med 
ovasentliga detaljavvikningar i statyernas utformning, aro utforda 

start format ( c:a 50 x 83 cm.) .. 
De ovriga teckningarna hara inga som helst paskrifter. 
7. Denna bild framstaller som synes tva icke alldeles lika

halfter av · en scendekoration med over varandra slallda valv 
och arkader av ko1;intisk ordning. I mitten synes en antydan 
till en triumfbage. Uppbyggnaden erbjuder slaende analogier 
med den av Duplessis tecknade och G. Scolin d. ii. graverade 
vignetlen till femte akten av Alceste i andra upplagan av pa:r
titurel, tr. hos J. B. Christophe Ballard, Paris 1716, och sUimmer 
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Bild 7. Alceste akt 5 (?) -

L 

val overens med det i texten angivna sceneriet: en triumfbage 
flankerad av tva amfiteatrar. Dessa amfiteatrar bestodo san:no
likt av vanliga kulisser, mellan vilka praktikabla vagnar in
skotos. Pa dessa placerades koren, har det grekiska folket, 
som samlats for att hylla den fran Ore.us atervandande Her
-cules, eller Alcide, som han kallas i Quinaults libretto_. A1ceste 
spelades f. g. den 11. jan. 1674. 

8. Denna kompo�ition later sig med. storsta sarinolikhet han
foras till prologen till Isis, likaledes. av Qoinau1t, uppf. f. g. den 

· ·s. jan. 1677 i Saint-.Germain. Tea terns kall har forestalla Ryktets
tempel,: oppet at alla hall for att mottaga nyheterna om allt 
markligt som hander och sker pa jorden och pa haven. I 
bakgrunden skall ocksa havet skymta. Ur detta uppstiger sedan 
i andra scenen Neptunus foljd av tritoner, alldeles som pa var 
bild. . Till yttermera visso uppbara .sidokulissyrnas kolonner 
sta tyer av ryktets genier blasande i sina basuner. 

De scenerier som atergivas pa bild 9 och 10 aro av alltfor 
allman karaktar for att jag skall vaga nagon gissning. betraffande 
deras narmare lokalisering i den sagovarld,. dar Quinaults' hjaltar 

1'ramlevde sin aventyrsfyllda tillvaro. Hesperiska tr§dgardar och 
praktfulla feslott forekomma i sa. gott som varje opera fran 
denna tid. 
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Bild 8. Isis. Prologen: 

De blad som vi med nagon yisshet lyckats identifiera ge oss 
emell�rtid en tidsbestamning av allra storsta vikt. De hanfora 
sig namligen samtliga till den Lullyska operans allra forsta ar, _ 
narrrlare hestamt till tiden mellan 1673 och 1677. Den som 
da annu stod for dekorationerna var den i Fnmkrike nai.urali
serade italienaren Charles Vigarani, son till och elev av Gasparo 

. Vigarani, vHken i sin tur upplarts i yrket av ingen mindre 
an Giacomo TOTelli, sin tids mest beromde teaterarkitekt och 
teatermaskinist - tva yrl{en som den tiden alltid gingo hand 
i band . 

Charles Vigaranis mellanhavanden . med Lully ha varit 
foremal for en specialundersokning av Rouches, gmndad pa 
ett rikhaltigt arkivmaterial. 1 Tyvarr har detta arbete icke 
varit mig tillgangligt. I vart sarnmanhang kunna dock de bada 
italienarnes affarstransaktioner, som tydligen varit av ganska 
komplicerat slag, saklost lamnas a sido. Det ma vara nog att 
omtala, att Vigaranis kontrakt med Lully av ar gav honom Jika 
andel i vinsten med den store kompositoren · och entreprenoren 
for Acadernie Royale de Musique, ett forhallande, sorn nogsamt 

1 Inventaire des lettres des Vigarani conservees a modene, 1913. Jfr L. de 
la Laurencie, Lully, 1_911, och A. Tessier, Berain createur du pays d'opera, 
Rev. ?vlus. 1925, Numero special consacre a Lully. 
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visar vilken beLydelse denne tillmatte teatermalarens arbete for 
<let helas konstnarliga och ekonomiska framgang. Lullys finan
siella geni kunde enligt samLida vittnesbord val mata sig med 
bans musikaliska snille, och ett sadant kontrakt lat han ick.e 
avtvinga sig utan att han kande vardet av den man, med vil:- · 
ken ban hade att gora. Ocksa viUna samtida memoarer och 
brev tydligt nog om den anpart Vigaranis dekorationer hade 
i d�n allmanna hanforelsen under dessa forsta ar for den ny
skapad"e nationella operan. 

Nu ar det visserligen sant, att samtliga de har namnda 
verken, Thesee, · Atys, Akeste och Isis upplevt atskilliga repri
ser annn in emot 1700-�alets 111.itt. Att vara teckningar dock 
icke hanfora sig till nagon av dessa, darpa aro deras bela stil
karaktar ett kriterium, mot vilket knappast nagot jav kan an
malas. Med Be.rains · overtagande av Vigaranis_ post fr. o. m. 
ar 1680 far den franska operadekorationen som. ovan redan 
antytls en helt ny pragel. Narmast kan skillnaden samman
fattas dari att Berain, otvivelaktigt den mest fantasibegavade 
av de tva, till hela sin lyp - i bestamd motsats till de samtida 
italienska teaterdekora.tionens ma.stare, bland vilka lysa namn som · 
Burnadni, Ferdinando Bibiena, Filippo Juvara m. fl. - var deko

ratiu konstnar i egentligaste mening, ytmalare ocb. ic.ke arkitekt. 
Ornamentet betyder for honom mer an rumsgestaltningen. 
Scenrummet acceplerade han visserligen sadant det nu en gang 
var, med sin perspektiviska flykt av vanligen symmetriskt upp
stallda Jmlisser. Men det vasentliga for honom ··blir att tack.a 
dessa med en sa rik och varierande flora av mer· eller mind re 
bisarra och fantastiska arabesker och figurkompositioner som 
mojligt. Inom teaterdekorationen skapar Berain nagot som den 
samtida strangt klassicisliska franska byggnadskonsten icke 
ldi.nner annat an for den inre rumsutsmyck.ningen: en nationell 
barock, som verkligen gor skal for delta namn. 

Redan vid forsta ogonkastet ange sig emellyrtid vara teck
ningar som typiska arkitek!skisser. Det ornamentala biverket 
ar endast antytt. Slatyer och framspringande dekorativa pro
filer tjana over allt det rent arkitektoniska syftet att accentuera 
strukturen,. strama at perspektivet, bggga upp scenbiiden for 
vara ogon. Stilen ar en forfinad, nastan gracil klassicism, givet
vis med den friare innebord ·som detta begrepp far inom teatern, 
dar reglernas iakltagande ar mind1�e utslagsgivande an den per-: 

�) 
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sonliga inspiratfonens art Dar finns ingenting av det som 
kommit exempelvis Henry Prunieres att (i etl f6redrag i Allianc� 
Frarn;,aise 1925) visserligen med en hard pressning av begreppen 
kalla Berain en romantiker »avant la lettre)). Ett blad som bild 
8 illustrerar den nara slaktskap, som forenar Ludvig XIV:s 
klassicism med Ludvig XVI:s eller var Gustavianska. Ryktets 
tempel skulle icke overraska ass som vignett till en Leopold
t).pplaga. 

Allt detta maste gora ass benagna att aterfora skisserna till 
tiden for de. angi_vna operornas forsta uppforanden. Om Viga
rani sjalu ulfort dem later sig . naturligtvis icke faststallas 
utan sammanstallning med andra originalteckningar av hans 
hand, och 1�agra sakra -sadana aro mig icke bekanta. Teck
ningarnas artistiska kvalitet gor det dock icke osannolikt. 
Med nagra vanliga skematiska kopistrepl�ker, liknande dem 
som fylla ·de fiesta av Tessinsamlingens volymer, ha vi un
der alla omstandigheter ej att gora. I nagra fall aterfinna 
vi verkligen sjalva scenbilden som sad.an bland dessa andra
handskopior, bade i Nationalmusei Tessinsamling och i Ar
chives Nationales' kollektion. De aro dock dar oftast till oigen
kannlighet »Berainiserade», vare sig nu detta beror pa kopistens 
vanemassiga teclmingsmaner eller pa att Berain,, som vi ha
flera belagg for att · ban brukade, direkt retuscherat det fran 
Vigarani arvda dekorationsbestandet. Men att var svit ar att 
i start sett betrakta som original synes mig icke vara en alltfor 
. djarv hypotes. Haller den s.treck, fylla ocksa dessa teckningar 
en luck.a i . kannedomen om . den fransk.a operan under dess 
forsta ar o·ch saga oss nagot nytt om uppkomsten av det »pays 
d'opera», varom Andre Tessier talar i sin orienterade uppsats 
om Berain i Revue Musicale 1925 h. 1. 

Finnes nagon _inre frandskap mellan. Lullys · musik. och Vi

. garanis dekorationer? Fragan ar icke ovasentligt, allra minst i 
en iidskrift for m usikforskning. 

Nagra hardragna stilanalogier av den · art som nu aro pa 
modet i tysk teaterhistoria vill jag icke risk.era. Den syntetiska 
teateruppfattninge1� a la Tairoff och andra moderna teater
a postlar gor man klokast att icke lasa in i historiska dokument 
fran for tvahundraferntio ar sedan. Likval fa vi icke glomma, . 
att iden om allkonstverket, om samklangen mellan ogats intryck 
och orals, ar lilrn. gamma] som musikdramat sjalvt. De man som 
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Bild 9. 

librettister och kom positorer hade vid sin sida saval i Bardis Florens 
som L,udvig XIV:s Paris Yoro ocksa konstnarer av en annan 
klass och med andra artistiska resurser an de mestadels ano
nyma hantverkare, som betjanat operan under storre delen av 
1800-talet och fram till de sista av dessa dagar. Ur vara teck
ningar k.unna sakerligen icke utlasas nagon medveten stravan 
att mer an pa ett helt vagt och allmant satt fanga den eller 
den aktens grundlrnraktar. Deras huvudsyfte ar illusion, icke 
expressionistiskt tungornalstalande. Och dock klingar det rnusik 
ur dem, klarare och renare an ur de fiesta dekorativa kom
positioner fran romantikens eller vara dagars »extatiska» teater. 
Och den musiken har ocksa, synes det mig, ett slakttycke 
med Lullys egen, i sin spirituella genomskinlighet, sin en smula 
abstrakta rationalism, sin nastan till kylighet renodlade klas
sicism. Det ar eget att tanka sig att medan italienska musiker 
och teatermalare forde den italienska barocke11

1 

i dess mest 
extrema form ut over alla Europas hov just genom operan, 
ska·pade vid Ludvig XIV:s hov tvenne naturaliserade italienare, 
-visserligen med upplagande av element av italiensk renassans, 
inom samma omrade en ny stil som i allt vasentligt kan be
tecknas som eminent fransk. 
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Bild 10. 

RESUME. 

Les, dix dessins reproduits ici, laves en bislre et a l'encre de 
Chine, appartiennent au Musee National de Stockholm et pro
viennent en toute vraisemblance de la collection du comte 
Nicodeme de Tessin (1654-1728). Leur encadrement, omis ici 
pour de.s raisons typographiques, nous fait croire que celui-ci 
les a acquis en 1703 a la vente de la collection Fossard a Ver
sailles. Les noms des operas pour lesquels ils sont com poses, 
inscrits au dos de six d'entre eux, les renvoient a l'epoque oi1 
Charles Vigarani etait encore machiniste et· peintre decorateur au 
Palais Royal, c'est-a-dire de 1672 a 1680. Quelques-unes de ces 
compositions reviennent dans les collections de copies anony:.. 

mes executees plus tard par les collaborateurs de Vigarani 
et d� Berain et conservees aux Archives Nationales de Pa
ris et au Musee National de Stockholm. La qualite artisti
que des dessins presentes par nous nous parait cependanl in
diquer, que ceux-ci ne sont pas des copies, mais des ebauches 
de la main de Vigarani lui-meme ou du moins d'un artiste, 
qui a bien su rendre son style individuel. Ils ont tons Jes 
traits caracteristiques des dessins d'un architecte de profession' 
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et quoique nous ne sussions rien de prec1s sur leur origine, 
1eur importance en tant que contribution a 1 histoire de la crea
tion du »pays d'opera», dont parle M. Andre Tessier dans son 
article sur Berain (Revue Musicale 1925, premier livraison) nous 
a pan1 assez grande pour justifier leur publication. 
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