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JOHANN VALENTIN MEDER OCH HANS. OPERA 

>>DIE. BESTANDIGE ARGENIA>>

Av AKE VRETBLAD (Stockholm) 

D
en tyska dramatiska litteraturen fran senare halften av 1600-
talet uppvisar skilda arter av skadespel m�d beledsagande mu

sik. Hit hara: komedier samt hoviska och allegoriska spel, ofta av
historisk och mytologisk karaktar, med huvudvikten lagd pa ba
letter, kostymer och utstyrsel i £raga om dekorationer och scen
maskineri. Den vokala och instrnmentala musik, som kom till ut
forande, anknyter till kyrklig vokalstil, men star aven i beroende
av samtida romersk och venetiansk opera. Fran detta senare hall
hamtade man ock uppslag till texterna. 

Vid sidan av dessa spel, som representera en hovisk konst och
aven huvudsakligen uppfordes vid furstehoven, finner man skade
spel, som kunna betraktas som utlopare fran skoldramat och salunda
narmast tillkommit med tanke pa undervisningen vid gymnasierna.
Dessa senare, helt genomkomponerade skadespel ha ibland upptagit
el_ement fran komedianttruppernas sangspel. Hit hor exempelvis
etf julspel, som 1668 agerades vid gymnasiet i Gorlitz.1 Ett annat
stycke i ungefar samma genre, men av overvagande profan pragel,
var det skadespel, som 1680 framford_es i Reval under titel >>Die
bestandige Argenia>>. Tonsattare till denna opera eller som det i
titeln kallas >>Singspiel» var kantorn vid stadens gymnasium Johann
Valentin Meder. Enar musikaliska skadespel av denna art och fran
denna tid numera endast sallan foreligga i komplett skick, kan en:
undersokning av detta verk anses motiverad. Denna kan utforas
desto lattare som det fullstandiga partituret forvaras i Kungl. bib-

1 H. Mersmann: Ein Weihnachtsfestspiel des Gprlitzer Gymnasiums von 1666i Archiv f. lVIkw. J s. 243 ff. - G. Fr. Schmidt: Zur Geschichte, Dr?-maturgie undStatistik der friihdeutschen Oper (1627-1750) i Zschr. L Mkw. V s. 582 ff., s.
643 ff., VI s. 129 ff., s. 496 ff. P. Nettl: Beitrag zur Geschichte des deutschenSingballetts ... i Zschr. f. Mkw. s. 609 ff. 

5-378635. 



66 

lioteket. Anledningen, att det hamnat dar, framgar av Meders de
dikation, som riktats till Karl XI och hans drottning Ulrika Eleonora.1 

Forst likval nagra· ord om kompositoren. Biografiskt material 
lamnar oss den kande hamburgmusikern Mattheson, som i sitt om
fattande verk >>Grundlage einer Ehrenpforte ... >> (17 40) agnar Meder 
ett start utrymme, samt J. Bolte i sina grundliga kallforskningar, 
av vilkas resultat har det viktigaste aterges.2 

· Johann Valentin Me
de; t'oddes 1649 i Wasungen a .. d. Werra som den sistfodde .av fem. 
saner till en musiker. Troligen var det smatt i hemmet och den unge 
J o'hann, som senare blev kand for sin vackra rost, fick antagligen 
som skolgosse sjalv bidraga till sitt uppehalle genom att medverka 
i korer vid uppvaktningar och begravningar. Ar 1669 forekommer 
han i matrikeln for Leipzigs universitet som teologie studerande�· 
Redan foljande host synes han emellertid ha brutit upp darifran. 
Antagligen har han ej kant sig dragen till studierna utan i stallet 
beslutat agna sig at musiken, mojligen har han aven av ekonomiska· 
ska.I varit tvungen att soka sig utkomst pa annan ort. Om an vis
telsen i Leipzig blev av kort varaktighet, maste det rika musikliv,. 
som vid denna tid blomstrade i staden, ha utovat ett visst inflytande 
. pa den tjugoarige ynglingen. Man har salunda anledning formoda, 
att det ar pa detta vid universitetet tillbringade ar, som Meder syftar 
i ett av breven till Raubach:3 

1 Se T. NorJind: Latinska skolsanger i Sverige och Finland, 1909 s. 44 och

Allmant musiklexikOn. - Om verkets tillkomst heter det i tillagnan: 

- >)Die allgemeine Freude, ob der, von Gott verliehenen Frieden, hat meine

ohnmachtige Muhsam begeistert, I. I. Kon. Kon. Maj:t Maj:t, zu allerunter

thanigsten Ehren, gegenwartiger Singspiel alhiero, mit denen Studierenten der

Konigl. Gymnasij, anzustellen. Wie nun dieses ohngefehr im verwiechenen Herbst

da I. I. Kon. Kon. Maj:t Maj:t Euro solennen Einzug in Stockholm hielten, pre

sentiret worden, also habe (nachdem in I. L Kon. Kon. Maj:t Maj:t allergnadig

sten selbsten Gegenwart die Praesentatio nicht geschehen konnen) die l\!Iateriam

oder Elaboration von benannten Singspiel zu Euro Ftissen allerunterthanigst

niederzulegen und meine unwirdige Musam Euro Koniglichen Gnade leibeigen

zu widmen mich erkiihret, in Beharrung .. . '>
2 Mattheson sager bl. a. >)Von Verfertigung starcker Kirchenstticke hat er

am meisten Wesens gemacht. Was uns davon zu Gesichte kommen, ist in Wahr

heit mit solcher Griindlichkeit, mit solchen grossen Fleisse, und mit :tiicht mind

rer Anmuth ausgearbeitet, dass es nicht ohne sonderbares Vergniigen anzuhoren.>> 

- Se J. Bolte: Joh. Val. Meder i Vjschr. f. Mkw. 1891 s. 43 ff., s. 455 ff. och den

sammes: Das Stammbuch J. V. Meders i Vjschr. f. Mkw. 1892 s. 504 ff. Ett brev

fran M. till E. Dahlberg hos A� Arnheim: Aus dem Bremer Mnsikleben im 17

Jahrhundert, Sammelb. d. I. lVI. G. XII (1911-12) s. 414 .. Mattheson refererar

flera :brev fran M. till Raubach .
. 
3 Mattheson a. a. s. 219 f. 
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i>was das studium · canonicum betraff e, da man· musikalische Canones 
· verfertigte, sey solches eine Hercules-Arbeit, und bringe kein Brodt;•

er habe in seinen ersten Jahren sich auch darin geubt; woriiber er
aber seinen Kopf sehr geschwacht: und dannenhero, · nach der diese
Zeit, diese Seltenheit an die Seite gesetzt . . . . . Kirchner gibt in seiner
Musurgie Unterricht davon, und J. A. Herbst babe auch etwas der
gleichen drucken lassen, worin sehr deutlich davoll' gelehret und vieler
ley Arten an die Hand gegeben worden; ob wohl dieser Verfasser einer
von den Alten sey. Der wohlbekannte Johann Theile ware darin sehr
gliicklich, ... >>

I studentkretsarna i Leipzig atnJ ot sarskilt sangvisan (Lied) po
pu1aritet. Till de mest uppskattade komposit6:rerna horde Albert, 
Hammerschmidt, Dedekind, A. Krieger, Rist· och Stieler, darom 
vittna uttalanden i samtida romarilitteratur samt sangsam1ingar 
som >>Liederbuch des Leipziger Studenten ClodiUS>} och >>We1tliche 
Arien und Canzonettem, utgivna av den nyss omta1ade Theile (1667), 

· som senare gjorde sig kand som operakompositor i Hamburg.1 De
mest framtradande bland de utovande musikerna voro kantorn i
S:t Thomas S. Kniipfer, av vilken bevarats flera betydande vokala
verk, samt J. Pezelius, 1edare av universitetets collegium musicum,
vid vars sammankomster det basta av tidens nya musik utfordes. 2 

Huruvida det aven forekom scenisk aktion vid de improviserade
>>Nachtmusikem, varom talas, ar svart att avgora; narheten till
Dresden och ,Veissenfels gar det ej osannolikt.3 

1 E·. Kretzschmar: Geschichte des neuen deutschen Liedes, 1911 s. 150 ff. 
2 Se A. Schering: Uber die Kirchenkantaten vorbachischer Thomaskantoren 

i Bachjahrbuch 1912, s. 86 ff. _:__ Pezelius, som aven fu- kand som komponist 
• (med bl. a. Musica Vespertina Lipsiaca (1669)), har i lVIeders stambok skrivit

en kanon med dedikation (se Bolte a. a. s. 504). Jfr A. Schering: Die Leipziger
Ratsmusik von 1650 bis 1750 i Archiv f. Mkw. III s. 19 ff.

3 Belysande prov pa tidens praktfulla teaterstil meddelar ,Vitkowski (Ge
schichte des literarischen Lebens in Leipzig, 1909 s. 315 ff.) efter Vogels kronika
och andra kallor. Namn sadana som >>La pastorelle,), >)De Columbe,>, ,)De Orphee,>
och >>Pindus Ballett» (1663) vittna om franska impulser. Den forste dramatiker,
som man vet ha skrivit for Leipzigs studenter, ar Chr. Kormart, bind genom
>>Polyeuctus,), som framfordes 1669. Oin honom sager ,Vitkowski bl. a. (a. a.
s. 320): >)Er behandelte seine Vorlagen mit grosser Freiheit. Die Versspriiche
ubersetzt er in die steife Prosa der deutschen Komodianten und an die Hohe
punkten Jegt er Arien, Duetten und Quartette ein. Der Einfluss der Oper zeigt
sich in dem Streben nach Ausstattungseffekten,>. Vid en dylik studentforesta11-
ning torde den unge Chr. ·weise blivit intresserad for teater och dess uttrycks
medel, vilket visar sig i en rad skadespel, av vilka >>Die triumphierende Keusch
heih kan anses betecknande for det datida moraliskt-pedag6giska sangspelet:
innehallet utgor en tillampning av det bibliska Josef-motivet i modern miljo,
varvid >>pickelhering,> far den viktigaste rollen. For oss har det sitt intresse att
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Det var alltsa ur denna musikaliska miljo, som Meder snart nog 
maste bryta upp: De narmaste aren uppeholl han sig pa olika orter 
i Thiiringen och tycks under kortare tid ha varit knuten till skilda 
furstehov som sangare och kompositor.1 Harunder kom .han, .om 
inte forr, att Iara kanna italiensk musik och namner i sina brev sar
skilt tonsattarna Carissimi och Cesti.2 Pa. varen 1673 kom han till 
Bremen, foljande ar till Kopenhanm och Lubeck, dar han uppsokte 
Buxtehude, samt begav sig hosten 1674 till Reval. Dar eftertradde 
han omsider Tobias Meister som sanglarare vid gymnasiet, vilket 
tycks ha intraffat 1680.3 Fore 1680 eller det ar da >>Die bestandige 

Weise horde till de forfattare, som fangades av Argenis-romanen och utformade 
denna dramatiskt. Detta verk framfordes vid gymnasiet i Zittau 1684 (se 
nedan s. 71 not 1; Collignon a. a. s. 180). 

1 Pa denna tid syftar han i ett brev till Raubach, som lVIattheson salunda 
atergiver (a. a. s. 2_18 f.): >>- er (Mecier). miisse gestehen, dass ob er wohl in seiner 
Jugend unter "\Velschen gelebet, und ihrer Sprache sich beflissen er dennoch seit 
etlichen 20. Jahren, nachdem er von den Hafen weggezogen, und in Stadten 
sich auffgehalten, wo niemand italianisch geredet, gantz aus der Ubung gekom
men: gleichwol aber sich jederzeit bemiihet, italianische Cantaten zu verschreiben, 
und sich daran zu ergotzen, damit er nicht gantz und gar dieser schonen Mund
art vergessen moge .. . >> Meder omtalas som forfattare till begravningskantat 
(Trauergedichte) i Gotha, varvid han omnamnes som >>Diskantist der Hofkapelle>> 
(A. Werner: Die '.Fursfliche Leichenprediktensammlung zu Stolberg als musik
geschichtliche Quelle, Archiv f. Musikforschung I, 1936, s. 313). Pa tal om hans 
rost sager Mattheson (a. ·a. s. 221): >>Seine Diskantstimme, die er hiss ins vier
zigste Jahr unterhalten, habe ihn bey Fiirstlichen und anderen Personen hohen 
beiderley Geschlechts .so beliebt gemacht dass er die Musik, als seine Haupt
werk, nothwendig erkiesen mi.i.ssen>>. 

2 Se Mattheson a. a. s. 220. 
3 Bolte: Vschr. f. Mkw. 1892 s. 505. Jfr. \V. Stahl: Franz Tunder und Diet

rich Buxtehude, 1926, s. 50. - Pa en av Meders motetter, som forvaras i UUB 
(c. 28: 5), star pa omslaget: Revalie d. XIV Aug. A:o 1674. Sannolikt har han 
dar uppehallit en del av eller kanske hela Meisters syssla och formellt overtagit 
denna forst 1680. I ,>Stammbuch>>, star det vid ,en autograf 1680: Medero cantori 
in gymnasio Revalensi iridefesso. Jensen (Talinna iussa poeglaste humanitar 
gymnasium 1631-1931, 1931 s. 102) anger Meders tjanstgoringstid till 1680-
1688. - Redan 1687 engagerades han som >>kapellmastare>> i Danzig, flyttade 
1699 till Riga, dar han stannade till sill: dad, 1719. Det forunnades honom ej 
att na den trygghet och det ekonomiska oberoende som organist eller hovkapell
mastare i Sverige, han stravade efter. De harda tiderna, de standiga krigeii 
kommo hans suppliker att forklinga ohorda. Se harom Mattheson a. a. s. 223, 
Arnheim a. a. s. 414 och Bolte V. f. Mw. 1891 s. 455 f. - Riksarkivet och Re
vals arkiv forvara en del skrivelser, · som belysa gymnasiets ekonomiska nod-

. lage i slutet av 1600-talet. (Hansen: Katalog des Revaler Stadtarchiv, 1896, 
s. 19 f.,·140. RA: Livonica l935: II vol. 35.) -M-eders namn har ej patraffats bland
underskrifterna i RA:s papper.
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Argenia>> tillkom, forefaller han ej ha samlat sig till nagon storre 
uppgift. Vi skola har ej ga in pa Meders vokala verk for kyrkligt 
bruk, som betitlas motetti och dialogi och tillhora den konsertanta 
kantattypen, aven om de ha intresse for kannedomen om hans mu-

. sikaliska sprak. Av hans icke-kyrkliga kompositioner, som bevarats 
till vara dagar ar >>Die bestandige Argenia>> det mest omfattande.1

Vi lamna forst ett schematiskt referat av pjasens innehall:2 

>>Vorspiel.» Sinfonia. Mercurius onskar. Lisander lycka och valgang.
Gudarnas kor instamma. Sinfonia. 

Akt 1. Lisander, konung i Thracien, tillkannager for Arsetes sin 
avsikt att soka sig en maka. Sirener hoja karlekens lov. Arsetes far 
i uppdrag att framfo:ra �in konungs frieri till Argenia. Han kallar pa 
sin tjanare Heluantes. I >>mellanspel» forutsager Eris tvedrakt och 
olyckor. 

Akt 2. Sinfonia. Infor Cleander, konung i Licien, som just skild
rat krigets fasor i en visa, framlagger Arsetes sitt arende (i en >>madri
gal») och blir val mottagen. Heluantes berattar om sina aventyr. 
Sedan Argenia underrattats om budbararens ankomst, anhaller Arse
tes pa Lisanders vagnar' om hennes hand. Argenia ger sitt ja-ord; 
alla -gladjas. (Kor.) Cacoblethes smider ranker. Seen mellan Heluan
tes och Carinthia, de gnabbas. Cacoblethes intriger lyckas: krig med 
Thracien beslutas. (Mellanspel:) Astrea hotar fridstoraren. 

Akt 3. Sinfonia. Lisander uttrycker sin langtan. Arsetes ater
kommer med god� nyheter, varover Lisander glader sig. Eftersom 
Lisahder befarar angrepp, besluter han sig (pa Arsetes inradan) att 
anfalla Pontus. Heluantes skildrar hur han blev varvad till armen. 
T:tupperna taga forbi. Cacoblethes anlander som sandebud. Han pro
testerar mot Lisanders overgrepp pa Pont.us, som ar Liciens bunds
forvant. Lisander antager utmaningen. (Mellanspel:) Mars eldar 
upp parterna till strid och Irene Iovar frid och forsoning. 

Akt 4. Sonata di Battaglia. Licier och Thracier hetsa varandra 
tiH strid (korer). Heluantes klagar over kriget, utplundras av tva 
snapphanar. En underhandlare avvisas av Thraciernas Comm:endant, 

1 En av Meders son upprattad forteckning over hans kyrkliga kompositio
ner upptager 37 verk i partitur och 92 i stammor, daribland 14 massor, 4 magni
ficat, passioner, )>dialoger)> och motetter (publicerad av Bolte, V. -f. Mw. 1891 
s. 48 f.). Intet av allt detta har Bolte patraffat i Reval eller Riga. En av de upp
raknade motetterna finnes i UUB (s. 28. 6), dar sammanlagt tolv vokalkorhposi
tioner tillskrivas Meder. Dartill kommer en instrumental trio. Eitner · raknar 
upp ytterligare fyra motetter: tva i ·vardera av staderna Danzig och \Volfen
buttel samt en (matthaus)passion i Berlin. Man kanner dessutom till en hyll
ningskantat (1685), samt en svit, >>Der Polnische Pracher», (1688) (H. Wolff
heim i Archiv f. Mkw. 2 (1919/20), s. 289; A. Simon: Der polnische Element in 
der deutschen Musik, 1916, s. 104· ff,).

2 Pa de forsta sidorna i handskriften · lamnas en forteckning over rollerna 
samt en redogorelse for handlingen, s0111 vi dock kurina undvara, enar den ej 
medtager den komiska linjen och det allegoriska elementet. 
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som darpa j am.te officerarna betygar konungen sin, trohet. Licierna 
angripa staden, stormningen slas tillbaka. (Mellanspel:) Mercurius 
spar en snar fred. 

Akt 5. Lamento. Argenias klagan: hon befarar att Lisander stu
pat. Hon trostas av Irene och Sophimene - samt Heluantes (som 
forirrat sig in i tradgarden); han lugnar alla. Arsetes anlander for att 
ham.ta Argenia. Alla frojda sig over att fred ater rader. En seen mel
lan Heluantes och Carinthia. Cacoblethes sjunger (mr fangelseb>) den 
botfardiges sang. Irene och Venus nedstiga i vagn och konstatera 
handelsernas lyckliga forlopp. Lisander och Argenia >>pa en kunglig 
trom. Apollon nedstiger och uppmanar muserna att spela och sjunga. 
Slutkor: >>Lebet ihr beyden in' steten Vergniigen ... >> 

Syftet med denna oversikt har i framsta rummet varit att visa 
den brokiga omvaxlingen i kompositionen. Om man undantager 
de komiska episoderna, mater man i stort sett ett konventionellt, 
kanske litet steit talsprak, som dock tack yare sin formella hogtid
lighet forlanar innehallet en vardig pragel. Och anda tycker man 
sig i all den uppbyggliga epiken vid ett par tillfiillen hara hur en per
sonlig livserfarenhet givit -fi:i.rg at en och annan vandning och skankt 
at melodien ett poetiskt tilltalande tonfall.1 

Partituret ger inga direkta upplysningar om textforfattaren. Ma
handa har Meder fatt uppslaget till libretton av en kollega vid gym
nasiet, som aven kan ha bitratt vid versifieringen. Det troligaste iir 
dock, att han utfort arbetet pa egen hand. 2 Spelets titel leder tanken 
till John Barclays . roman >>Argenis>> och en j amforelse mellan de 
bada verken ger tillriickliga ska.I for att pasta . att vi i detta ofant
ligt populara och hogt varderade arbete ha en viktig kalla till >>Die 
bestandige Argenia>>. >>Argenis>> utkom 1621 pa latin och upplevde 
en mangd upplagor, (intill 1676 ej mindre an 54), bearbetningar, 
fortsattningar och oversattningar, till tyska forsta ·gangen 1626 ge
nom Opitz. Romanen skildrar Argenis karlek till Poliarchus, en 
kiirlek, som bestar och segrar i trots av alla de hinder, som politik 
och intriger resa i deras viig. Detta iir den roda traden i boken. I 
6vrigt utfylles innehallet av aventyrsskildringar, diskussioner oc_h 

1 T. ex. Lisqnders aria: Die Zeit wird mir fast lang (III: 4) och Sirenernas: 
Niemand ist gliicklich im Leben (II: 4). 

2 >>Die bestandige Argenia,> ar den enda opera av Meder, som bevarats i full
standigt skick. Man vet, att han skrivit ytterligare minst tre: >>Die befreite An
dromeda», av kompositoren betecknad som >>Oper und Ballett», som ar kand 
endast till namnet genom Mattheson (a. a. s. 221), samt >>Nero,> (1695) och >>Coe
lia» (1698). Av de bada senare ha de tryckta textbockerna bevarats, daremot 
ingen musik (se J. Bolte: Das Danziger Theater im 16. und 17. Jahrhundert (= 
Theatergesch. Forsch. VII), 1895 och densamme i Vjschr. f. Mkw. 1891 s. 43 ff. 
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dialoger om aJlehanda �mnen; bl. a. framliigger forfattaren sina asik
�ter om huru en stat bar styras, varvid han foretrader ,en Machia
-vellis laror. D_en skickliga teknik, varmed markviirdiga bedrifter 
-Qch l!ppbygglig,a lardomar foren�s till en und�rhallande lektyr, for-
klarar verkets popularitet.1 ,Vi ma har �.Iott tillagga att man i Meders
val av libretto och i utformningen av Lisan�ers och Argenias oden
:aven kan konsta:tera en ansp�lning pa Karl XI:s politik och hans
formalning med Ulrika EJeonora.

Av ove:rsikten framgick vidar,e att de antika gudomligheterna
_framtrada vid aktsluten och sarskilt bety_dels_efulla moment i hand
lingen, .varvid de kommentera det skedda och forutsaga, vad som
skall handa. Det ar kanske mindre deras formaga att inverka pa
miinniskors oden s9m intresserar oss an _ det forhallandet, att de skapa

- en stamningsfull miljo och framfor allt att de fortydliga hiindelsefor
loppet. Dessa s_ceners :;;amband med de orienterande tablaerna i
det samtida komediantdramat iir patagligt. Om man hiirtill lagger
kor- och ensemblescener, i vilka siirskild yikt lagg�s vid det dekora
tiva, inser man det dramat_is�a elementets ;relativt ringa betydelse.
I detta hiinseen,de skilj er sig dock verket ingalunda fran andra sam-

_ tida tyska operor, som aven de i stor utstrackning lagga an pa ut
_styrseln. Den episkt-lyriskakara.ktiiren ater beror pa valet av amne,
och i utformningen av dett�. har _forfattaren understrukit det mo-
_raliskt fortjanstfulla i teckning�n av personerna, narmast Lisander,
. Cleander, Argenia,. Arsetes och Commendant. Den for huvudper
spnen utmarkande affekten �.JJ.gives redan i operans titel: Argenias
_kiirlek till Lisander a:r uppenbar fran f6r13ta stund_ och dess >>bestan
. digh�t» later sig _ ej r!J.bbas. _ Lisander och Cleand�r skildras som er
farn� och rattradiga monarker, kanske nagot farglosa och beroende
av initiativ fran sina ministrar. Arsetes ii_r ett monster av plikt

. trohet och vef att ge sin kcinung goda rad i brydsamma situatio
: ner, d�n orattfardige Cacobletµes far till sist sitt straff och vad mer
iir, erkiinner slutligen sin slrnld. For att framhava det upphojda
och uppbyggliga hos huvudpersonerna begagnar Meder Heluantes

1 En utforlig behandling av Argenis-romanen aterfinnes hos Ph. A. Becker 
Johann Barclay 1582-1621 i Zschr. f. Literaturgesch. N. F. Bd XV s. 33-118. 
Jfr K. F. Schmid: J. Barclays Argenis (Literaturhist. Forsch. H. XXXI), 1904 
och A. Collignon: Notes historiques, litteraires et bibliographiques sur L' Argenis 
de Jean Barclay, .1902. - Som ett kuriosum kan antecknas att namnen Lisan
der och Cleander figurera i en - opera av Lohner: >>Die triumphierende Treue,>, 
skriven for Ansbach 1679, for vilken A. Sandberger redogor i en uppsats (Zur 
Gesch. der Oper in Niirnberg i Aufsatze zur Musikgesch., 1921 s. 188 ff.). Nagon 
betydelse for :Meder, som fran 1674 verkade i Reval, kan detta verk ej ha haft. 
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som en verkningsfull kontrast. Han ar den hederliga genomsnitts
manniskan, snusfornuftig och svag for livets njutningar: en koniisk 
figur med anor fran komediantdramats >>pickelhering>>. Detta kommer 
sarskilt till synes i de visor, i vilka han skildrar sina bedrifter. Har 
anslar Meder en ursprunglig, folklig ton, som han bibehaller i sam
spraket med Carinthia. En komisk krydda erhaller deras konversa
tion genom bruket av franska lanord.1 Spelet igenom avlosa salunda 
allvarliga och komiska episoder varandra. Overgar;igarna mellan de 
olika elementen aro tvara och oformedlade, varigenom overraskande 
effekter skapas (som t. ex. Heluantes entre omedelbart efter de stara 
stridsscenerna), ant bidragande att halla intresset vid makt .. 

Vi vanda oss forst till de vokala formerna och borja ·med recita
tivet, det element, som i sig forenar talsang och uttrycksfull sang. 
Har har Meder nedlagt ett start arbete. Man marker, hur han saker 
anpassa sig efter textens krav, saker melodisk form och samtidigt 
bemodar sig att erna en oklanderlig accentuering. Man maste er
kanna att han · pa det hela taget lyckat_s undvika faran att bli enfor
mig i sin deklamation. Nar det galler att karakterisera personer, 
som i sitt tal uttrycka beslut och konungslig vilja, grundar Meder 
recitativet helst pa treklangen och · bekraftar frasen med kvintfall 
till tanikan eller oktavfall fran dominanten + kvart till tanikan. 
Dar texten ger mojlighet dartill, forsummar han ej att poetiskt for
starka innehallet i frasen genom malande tonfigurer (madrigalisme.r). 
1 star utstrackning ger han recitativet melodiska tonfall, som ibla-rid 
kan ga over i folkligt visartade vandningar. Detta intraffar ofta i 
dialog, dar replikerna hallas knappa till formatet, nar innehallet 
fordrar ett langsammare tempo eller formar sig till en_ sentens. Vad 
Heluantes betraffar, har Meder skickligt fangat det naiva och osli
pade i denna typ genom att i recitativet begagna talrika tvara in
tervallsprang, pa vilka man aven kanner igen dennes sanger. I He-

. luantes dialog med Carinthia f 6rekommer det, att hon i sin replik 

1 Heluantes - jfr heluor (lat.)·= slosa, frassa, forstora. Som ex. pa hans 
kupletter ma foljande anforas, narmast erinrande om ett quodlibet: (II: 5) 

Vorhielt ich mich allein von fressen und von sauffen 
jetzt mussen beyde Beine nach einem Madchen lauffen 
Runda di nelluha musst immer bey klingen 
nun muss ich hohoho ein antler Liedgen singen. 

Betraffande anspelningen pa (ital.) Ronda dinella se E. Kretzschmar a. a. s. 
45; jfr. J. Bolte: Die Singspiele der englischen Komodianten ( = Theatergesch. 
Forschungen VII), 1893, s. 25, 43, 143. 
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lanar hans melodiskt slutna fras, varvid kontrasten med textens 
inneha.Il ut16ser en komisk eff ekt. 

Som nyss antyddes, visar sig ej sallari en tendens a.tt ur recitativet 
urskilja korta slutna satser, ariosi, vilka upptrada efter en dialog 
-och uttrycka en. till denna knuten reflexion. F6rena sig flera perso
ner hari bildas i an hogre grad musikalisk stegring och avrundning
sasom sker vid de tillfallen man sjunger (>>a 2>>, >>a 3>>, >>a 4>>): >>Amen.
Das wolle geschehem> (I: 1, 3; II: 6, 7, 8, 10; III: 8), >>Dem Himmel
sey gedancket» (II: 1, 9, 10; V: 13) och liknande. I dessa fraser, f. 6.
ratt betecknande for tyskt kynne, ljuder en upphoj d, hymnartad
fon, som kan sagas vara ett karakteristiskt drag for denna skol
opera.1

De slutna vokala formerna benamnas i handskriften ofta >>aria>>,
varmed som regel avses ·strofisk lied med ritornell. Denna skiljer sig
fran arian av speciellt italiensk form genom enkelt tansprak, som
anknyter till folklig melodik och dansrytm, samt franvaro av text
upprepningar och koloratur. Den strofiska visan, som upptrader i
enkel tvadelad form, utgor den vanligast forekommande sangtypen;
inalles 19 ganger patraffas den i spelet med i genomsnitt· fem strafer
och dartill 7 ganger i vad man skulle vilj a kalla konstfull form med
rikare melodiskt innehall och garna en rrielisma i sjalva slutfallet

, dock. utan textupprepningar. Det ar framfor allt de i mellanspelen
upptradande gudarna, som foredraga de konstfulla visorna och be
gagna ett tonsprak, som ar val a.gnat att framhava deras overn�,., 
turliga fardigheter. Heluantes begagnar sjalvfallet den enkla strof
visan, det ar f. 6. den enda sangform han tillgriper, nar han lamnar 
recitativet. Anmarkningsvart ar, att aven de hoga personerna vid 
fle:t:a tillfallen nyttja denna form dock vid sidan av andra former. 
Speciellt vill man framhalla de visor, i vilka Lisander och Cleander 
uttrycka sina reflexioner och betraktelser over varldens gang. Man 
kan visa pa hur Meder later flera personer efter varandra taga upp en 
och samma melodi som ett medel att uttrycka en alla gemensam 
asikt, vilket blir av sarskilt god verkan som avslutning pa en Iangre 
diskussion i recitativ-arios stil (II: 8; IV: 13; V: 4, 5, 6, 8). 

Vid sidan av den strofiska lieden intager den genomkomponerade 
arian en relativt obetydlig roll. I manga fall aro granserna till reci
tativ + arioso flytande och det blir da textens grad av sluten form 

1 I detta sammanhang vill man framhalla scenen mellan Lisander och Arge� 
nia i sista akten, nar de traffas for forsta gangen. De utfora en dialog, som ge
nomstrommas av tacksamhet mot forsynen, och forena sig till sist i en ,>aria a 2•> 
efter Lisanders replik: »So stellen wir heute an ein grosses Jubelfest.•> 
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som utgor kriteriet pa aria. Den ,kanns ofta igen pa den karakteris
tiska 3/2-takten och den om Carissimi erinrande sammanstallningen 
av motiv. Har ma blott namnas Argenias med >>Lamentm> beteck
nade aria (V: I),. skriven i ett patetiskt tonlage, som man eljest sallan 
aterfinner i operan. Till effekten bidrager, att den flamtande sang
stamman forts over en kromatiskt stigande baslinje. Basariorna 
aro, naturligt nog, de fiesta; i manga fall sammanfalla melodi och 
basso continua, ett forhallq.nde, som man ofta kan konstatera i aldre 
.operor.1 En sarskild konstnarlig avsikt maste man forutsatta ligger 
bakom de fyra arior, som Meder forsett med instrumentalt ackom
pagnemang. Har marker man en onskan att framhava ett visst 
betydelsefullt moment. En antydan ha.ram roj es redan i de. forsta 
.orden: Lisander (I: 1): >>Giitiger Himmel gieb weiter gedeihem; Ar
setes (II: 4): >>Es :wiintscht der Thracier Printz dem Konig und Re
genten der Licier Konigreich Heil, W olfahrt, Fried und Ruh>>;. Li
sander (II: 9): >>Himmel lass mich ferner dencken ... >>; Apollo (V: 
13): _ >>Kommt ihr, dreymal dreyen der frohen Helikon ... >>. _ I dessa 
arior lagger Meder i dagen den storsta musikaliska frihet med talrika 
textupprepningar. I den tredje (II: 9) observerar man en genom
ford polyfon struktur, i den andra (II: 4, betecknad >>madrigal»). 
en rent konsertant teknik. I forra fallet kraver texten en samverkan 
av alla medel till ett fordjupande av innehallet, i senare fallet ar det 
tillfyllest, att de ackompagnerande instrumenten interpunktera 
solistens foredrag och sprider glans over hans. sang. Ett par ord 
ma agnas de storre vokala formerna: korerna. I forspelet utfores 
en >>Chor der Gotter a 5>> (sopran 1 och 2, alt, tenor och bas) av Mgtid
lig pragel, formellt sett: /:A:/B, dar A har utformats sasom kanon 
och B i konsertant stil. _ Den dramatiskt betydelsefulla fjarde akten 
oppnas av de kampande parternas korer (>>a 4>>), som avlosa varandra 
med allt tatare mellanrum for �tt till sist sammanslas till en 8-sfam
mig sats: >>So gehen wir frohlich und tapfer zusammeirn, for visso 

1 Jfr E. Schmitz: Geschichte der weltlichen Solokantate, 1914, s. 39. - Nagra 
ord om rosterna ma tillaggas. Lisander, Cleander och Heluantes aro basar, Ar
setes och Cacoblethes tenorer och Argenia sopran. De ovriga rollerna aro obetyd
liga. Det ar en klar overvikt for de laga rosterna ej blott numerart utan framfor 
allt med hansyn till prestationernas omfattning. Samtliga roller torde ha utfi:irts 
av gymnasiets elever ev. med bitrade av lararna for de lagre registren (Lisander 
gar tillfalligt ned pa laga ess och Cleander till c). Argenias parti gar ej over fis", 
vilket en diskantist bor ha kunnat ga i land med. Dessa reflexioner knyta sig 
emellertid till notbilden, vilken ej behaver vara identisk med verkliga klangen. 
Till sist ha vi gudarna: Cupido, Astr.ea och Sirenerna aro sopraner, Eris och Irene 
altar, Mercurius tenor samt Apollo och. Mars basar. 
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av imponerande klanglig verkan. N ar stridskorerna senare i samma 
akt komma ·ater, marker man, att Meder saker ma.la angriparnas 
iver med anvandning av imitationer och forsvararnas lugn i �nkel 
homofon sats. Den tredje stora korscenen ar forlagd till >>Schluss
Spiel>>, den hoviska hyllningen av brudparet i handlingen - med 
underforstadd adress till dem, for vilka verket ar skrivet, en parallell 
till wienoperans >>licenza>>. Efter sin av orkestern beledsagade aria, 
vander sig Apollo till >>Chor der Musem> med uppmaningen: >>lasst 
dem frohen zu Ehre euer freuden lieder horem. Denna kor upptra
der (>>dreymal dreyem) salunda: (1) >>2 canti con la Theorba>>, (2) 
>>a alti con 2 violini di Gamba>> och (3) >>a Tenore con 2 violini>>, over
allt med basso continuo. Seen en far utseende av· kantat: Apollo
aria - aria accompagnato - Chor I - Chor II - Chor III - Ri
tornell � Arioso - >>alle zusammem>, varvid orkestern stoder koren
i sluthymnen. Dessa tre scener, till vilka skulle kunna Iaggas andra,
i vilka recitativ, aria och flersfammigt · arioso inga som element
(ev. med instrumentalt' inslag) i ett slutet avsnitt (se ovan), yisa,
huru nara Meder ansluter sig till uppbyggnaden i den samtida k6r
kantaten, sadan den kominer tiil synes i en Kniipfers verk.1 Spraket
i dessa kompositioner utgor en egenartad forening av konstfull kor
musik och enkel lied. Mycket av denna anda lever annu kvar i detta
Meders opus, vilket icke utesluter, att man vid flera tillfallen pa
traffar ario-r, som kunna j amforas med en Cesti'-s av italieu-sk melos
influerade sanger.

Vi lamna de vokala delarna av operan och vanda · oss till de instru
mentala, som besta av sinfonier och ritorneller. Var och en av de 
fem akterna inledes av en >>sinfonia a 5>>, vilka med undantag for 
den till fjarde akten knutna >>Sonata di Battaglia>> besta av korta 
flerdelade kanzoner, som kunna beskrivas i fa ord. I den, forsta kan 
man trots det obetydliga formatet urskilja tre delar: en hogtidlig 
homofon inledning, en imiterande och en slutdel i konsertant stil. 
Den vardiga, pa det klangliga inriktade ton, som utmarker denna 

1 Av S. Kniipfer finnes nytryckta kompositioner i Denkmfiler deutscher Ton
kunst bd 58-59. Se aven A. Schering: Uber die Kirchenkantaten . ·. . Bach
jahrbuch 1912. Schering frarnhaller pa tal om Knupfers recitativ den domineran
de stallning, basrosterna intaga och tillagger (s. 96 f.): >>Vielleicht wollte man mit 
der ,Vahl des Basses auch den Schein des Opernhaftes vermeiden, - die· italie
nische Kastratenoper beschaftigte fast nut hohe Stimmen; doch mag in vielen 
Fallen der Umstand mitgewirkt haben, dass die meisten Soli entweder Christi 
oder in dessen Sinne gesprochene Sii.tze (z. B. des Taufers) enthalten, die von 
der Passion her bekannte Stirnmlage Christi aber der Bass wan. - Betraffande 
Meder val av roster se foreg. sida: noten. 
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sinfonia, gar den lampad som inledning till spelet i dess helhet. Sin
fonierna till de folj ande akterna hanfora sig till respektive akts f ors ta 
seen. Fore andra akten star en sats, som bestar av ett homofont adagio, 
en iriliterande rorligare del samt adagio, anknytande till inlednings
takterna, en satsanordn1ng, som leder tanken pa fransk ouverture. 
Sinfonian till tredje akten ar tvadelad med repriser: den forra delen 
upptagande en skenpolyfon inledning med fugerande fortspinning 
med tva genomforingar, den senare: allegro i 3/2-takt med punkterad 
rytm, mot slutet ritarderande. Som helhet bildar den en patetisk 
upptakt till Lisanders · aria i forsta seen en. Till femte akten hor en 
kort med >>Lamentm> betecknad sinfonia, som inrymmer i sig en 
lidelsefull-, allvarlig inledning med uttrycksfulla pauser, en rorligare 
mellandel samt slutfras, som aterknyter till borjan och uppvisar 
ett tonsprak som lampats for Argenias darpa foljande aria. En sar
stallning bland sinfonierna intager >>Sonata di Battaglia>> genom sitt 
format, placerad omedelbart fore stridskorerna i fj arde aktens bor
j an, som omfattar tre satser med folj ande underavdelningar: 

(1) Aufzug der Reiterrey: Intrada 1:ma - Aria 1 - Aria 2 -
Intrada replica - >>Sinfonia>> (saknar satsbeteckning).

(2) Aufzug der Infanterie: Intrada 2:da - Sinfonia - Intrada
d' Infanterie. 

(3) Aufzug der Dragonen: Retirada - Marche - Retiracla -
Aria - Retirada - Sinfonia - Intrada 1 :ma con Sinfonia 
- Final.

Vi ha dock ingalunda att gora med ett stycke programmusik i 
venetiansk operastil, ingen skildring av en strids olika faser, utan en 
svit, som narmast kan jamf pras med en Schmelzers baletter, dar 
Meder inskrankt det programatiska till de forsta satserna, som er
hallit en verkningsfull poetisk askadlighet.1 I Intrada 1:ma hor 
man treklangsgangar, som grundats pa rytmen: (Notexempel 1). 
Tack vare trangforing av de fem stammorna erhaller Intrada ett 
bestickande rytmiskt liv. Har asyftas tydligen en imitation _av horn
signaler. Intrada 2:da kannetecknas av den pa sarnma ton uppre
pade figuren: (N otexempel 2), som leder tank.en pa trummors ljud. 
Retirada slutligen, som spelar samma roll som refrangen i ett rondo, 
inledes av rorliga figurer i treklanger som i forsta satsen; i tretakt: 

1 Se A. Reuss: Die venetianischen Opernsinfonien i Sammelb. d. I. M. G. IV. 
s. 460 ff.; E. Wellesz: Die Ballett-Suiten von Johann Heinrich und Anton Andrea's'
Schmelzer, 1914; T. Norlind: Zur Geschichte der Suite i Sammelb. d. I. M. G.
VII s. 195 ff.
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(N otexempel 3). Mot dessa rytmiskt utpraglade inledningssatser 
staller Meder sangbara satser i tretakt (aria, sinfonia) och tvatakt 
(rp.arche) i tvadelad liedform. Det klangliga elementet understrykes 
kraftigt, det hela balanserar ha.rmon:iskt sett pa enkel vaxling av 
tonika och dominant, forst i den avslut�nde frasen, >>Final>>, info.res 
subdominanten i kadensen. Gor man en sammanfattning av in
trycken fran samtliga sinfonier, finner man, att Meder efterstrayat 
en fyllig, valklingande sats. Det. ar forst, da man vander sig till de 

barande melodierna i dem, som man marker, hur primitiva och 
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�oga utvecklade hans temata aro. Han rojer hari en tydligt konser
vativ laggning. Om ritornellerna ar ej mycket att saga. De placeras 
genomgaende efter det sangstycke, de tillhora, utforas ofta som 
trestammig kanon, och noteras for tva diskantinstrument och basso 

continuo. I regel torde violinerna ha utfort ritornellerna. Enda.st 
undantagsvis utsattes i partituret vilka instrument, som avses. Vid 
ritorp.eHen till Mars' aria foreskrives >>2 cornetti» och for den narmast 
darpa foljande, Irenes aria, >>2 violini», uppenbarligen i kar�kteri
serande syfte. Ta.cl{ vare slutkorens partitur, som omfattar 11 stam
mor, · varav koren ·disponerar fem system, kunna vi fa en forestall-

. ning om orkesterns sammansattning. De sex instrumentala sfam
morna hara beteckningarna violini I/II, viol da gamba I/II, theorba 
och organ (besiffrad), vilket salunda bildar grundstommen. Till
falligtvis brukas som sagt cornetti. Man kan formoda att dessa aven 
kommo till anvandning i >>Sonata di Battaglia>>, i vilken de i viss ut
strackning kan ha forstarkt overstammorna.1 I nagra seen er fore-· 
skrives uttryckligen musik pa scenen: 

1 Det finns ska.I att antaga, att orkestern lamnat stod at de agerande aven 
vid andra tillffilleri an da det uttryckligen franigar av handskriften och da ej 
blott i korsatserna utan aven till soli med endast basso continuo. Som stod for 
ett dylikt pastaende kan anforas en passus fran en datida skrHtstallare Elmen-
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(II: 8) >>Die Volcker ·oder Solclaten ziehen auff, mit Fahnen; Train..: 
meln und Pfeiffen ... Vor dem Obersten oder· Fuhrer gehen Scha1-· 
meyenblaser her ... >> 

(V: 8) >>Die Paukeh und Trompetten werden geriihret.>> 
Va.gar man antaga, att gymnasiet forfogat over dessa instrument, 

eller utsager dessa anvisningar blott att man skall markera deras 
spel? Partituret utsager ingenting om innehallet i dessa· koloristiska 
bidrag till utstyrseln, vilket dock kan forklaras pa· sa satt, att man 
begagnat · nagot valkant stycke, som inte behovde narmare beskrivas. · 

Till sist nagra ord om den sceniskt-tekniska sidan av spelet. Forst 
i fjarde akten patraffa vi en notis om skadeplatsens dekorationer i 
samband med en scenforandring (varunder >>Sonata di Battaglia>> ater 
skall utforas): >>Hier wird ein Castel presentireb>. I borjan av femte 
akten angives lokaliteten med: >>Der Schauplatz presentiret ein Gartem>. 
Formodligen utspelas handlingen i de tre forsta akterna >>inomhus>>, 
varvid ·pa nagot enkelt satt angives, att andra akten framfores pa 
annan ort an de omgivande akterna. Scenen har tydligen pa tradi
tionellt satt varit, delad i tva delar genom en rorlig mellanrida, vari
genom scenvaxlingar underlattas.1 Vidare far man veta, att Apollo 
g_or entre >>Auff seiner Machina>> liksom Irene, >>mit elem Palmzweige>>. 
I sista akten uppenbara sig Irene, Venus_ och Cupido >>zusammen 
auff einem W agen so von 2 Schwanen gezogen wird>>. V agnen kan 
knappast vara detsamma som >>ma china>>, vilken torde rora sig i hoj d
led. Att aven annan rekvisita begagnas till askadarnas fornoj else 
vittnar en anvisning i fj arde akten om: 

horst, som i sitt verk >>Dramatologia antiquahodierna,, (1688) bl. a. meddelar 

foljande, som har karaktaren av att ha grund i praxis: ,.,sing-Spiele sind die Opern 
das ist solche die nicht in ungebundener Rede geschrieben, oder, ob sie so waren; 

im Ausreden nach jedermanns .Belieben ausgesprochen und hergesagt, sondern 
in gewissen Thon und Abmessung des Tacts gesungen werden, nebenst anmu
thiger Erklingung des Fundaments und Grundstimme eines Spinetts, Bass
violen, Bandoren und dergleichen, dabey - kann, um den Singenden eine Respi
ration zu gonnen, die Violinen zuweilen ein wenig sich horen lassen.>> (Cit. av 
G. Fr. Schmidt: Zur Geschichte ... VI s. 181.)

1 Sa sages det i fjarde akten: >>Sie g·ehen nach der hinteren scena, welche zu
gezogen und indessen verandert wird. Heluantes aber gehet anderwertz,>. Pa 
den bakre _ delen av scenen (fran askadarna raknat) har sakerligen C:acoblethes
fangelse markerats (V: 11). Nasta seen mellan Mars och Irene har utforts pa den 
framre delen; darpa foljer scenforandring: Lisander och Argenia >>auff einem 
koniglichen Thron». For att darpa kunna visa Parnassen till slutspelet, maste 
extra atgarder vidtagas: >>Das Theatrum wird entweder geschlossen oder so lang 
niusiciret biss der Parnassus aufgerichtet wird,>. Apollo nedstiger harpa, tydligeh 
pa framre delen av scenen, ty: >>herauff wird der Parnassus geoffnet,>. 
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>>Die Stucke werden gelost und etliche Schwarmer nach der Festung
geworfen, die Trommeln und Pauken erschallen, Trommeln und Pfeif
fen werden dabey geriihrt und die Festung darauf von den Liciern 
gestiirmet welch aber repousiret werden.>> 

Pa detta satt ge regianmarkningarna en inblick i den brokiga ut
styrseln och den sceniska utgestaltningen. 

Var har >>Die bestandj_ge Argenia>> framforts? _ Antagligen har fore
stallningen gatt av stapeln i >)die grosse Gilde>>, som tidigare under 
aren begagnats av gymnasiet for teaterspel.1 Av vissa tecken att 
doma fanns en viss teatertradition inom Revals skolor.2 Nagon gang 
kunde intresset hos skolpojkar for skadespel och resande teater
truppers ·forestallningar bli- sa livligt, att det foranledde en erinran, 
fran kyrkligt hall. Man har i behall ett tal, som davarande biskopen 
i Estland holl nagon gang under aret 1681, den s. k. kometpredikan, 
i vilken han utgar fran de gruvliga tecken, som visat sig pa himlen 
under vintern 1680-81 och vackt allman uppstandelse. Han ser
dari ett bud om svara titler och manar till bot och battring. Av in-
tresse for oss har den del av hans tal, i vilken han tager upp fragan 
om uppforande av pj aser i skolorna, dar det heter: 

>>Durch niitzliche Orationes und Actus orationes wird die J·ugend
nicht erbaut, aber wohl durch ungeschickte und hohen Majestaten 
verkleinerliche Schauspiele geargert und durch Erlernung und Vor
stelhmg ungeschickte Sachen und elender Knittelverse der weit besser 
anzuwenden edler Zeit liederlich beraubt. Und auf, diese und der
gleichen Weisse werden Christi Schulen zu Satans Schulen gemacht, -
und zwar urn so viel mehr, weil der rechte Zweck der Schu1lehre nicht 
beobachtet wird.>> 

I detta utfall mot teaterovningar torde biskopen asyftat saval 
domskolan som stadsskolan och gymnasiet. 3 Mahanda ligger hari 
aven en anspelning pa ett visst >>Sing-Spiel>> av kantorn vid gyrnna
siet; Johann Valentin Meder? 

1 E. v. Nottebeck: Die alten Schragen der grossen Gilde zu Reval, 1888 s. 12. 
2 E. v. Rosen: Riickblicke auf die Pflege der Schauspielkunst in Reval, 1910,

s. 52; G. v. Hansen: Geschichtsblatter des Revalscher Gouvernements-Gymna
iums ... , 1881, s. 186; jfr. G. E. IZlemming: Sveriges dramatiska litteratur, 1879,
s. 564.

3 E. v. Rosen a. a. s. 50.
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