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Program

Claude Debussy (1862-1918)
Le Martyre de Saint Sébastien
(Skt. Sebastians martyrium)

– mysteriespil i 5 akter til tekst af Gabriele D’Annunzio
bearbejdet af Alain Altinoglu

Roller
Helgenen – Nora Gubisch
Kejseren, Claudius, Fortæller, Den jublende stemme – Éric Génovèse
Den febersyge kvinde – Sandrine Piau
Marcellien, Den stumme kvinde, Phoenisse – Isabelle Druet
Marc, Den blinde kvinde, Hassub – Marie Kalinine

ca. 1 time og 15 min (uden pause)
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I – La Cour des Lys (Liljehoffet)
II – La Chambre Magique (Det magiske kammer)
III – Le Concile des faux dieux (De falske guders råd)
IV – Le Laurier blessé (Det sårede laurbærtræ)
V – Le Paradis (Paradiset)

Alain Altinoglu
& Nora Gubisch
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Den franske dirigent Alain Altinoglu
tog DR Symfoniorkestret med storm,
da han i 2015 optrådte her for første
gang. I aften er det 3. gang, han dirigerer i DR Koncerthuset.
Siden 2016 har han været musikchef
for Bruxelles’ operahus La Monnaie.
For nylig er han blevet udnævnt til
kommende chefdirigent for Frankfurt
Radiosymfoniorkestret, hvor han
tiltræder til næste år.
44-årige Alain Altinoglu har gæstedirigeret på bl.a. Metropolitan
Operaen i New York, Covent Garden i
London, Wiens Statsopera og – som
en af de meget få franskmænd – ved
Wagner-festspillene i Bayreuth. Det
samme høje niveau arbejder han
med, når det angår den symfoniske
musik: Udover de store franske
orkestre dirigerer han f.eks. Wiener
Filharmonikerne, Chicago Symfoniorkester og Dresdens Statskapel. Den
myreflittige dirigent er desuden leder
af dirigentuddannelsen på Pariserkonservatoriet.

Den franske mezzosopran Nora
Gubisch er født og uddannet i Paris.
Hun er 48 år og har optrådt på mange af verdens store scener, bl.a. Scala
Operaen, ved Salzburg Festspillene
og på Pariseroperaen.
Som operasanger har Nora Gubisch
sunget nogle af de mest dramatiske
og psykologisk sammensatte kvindefigurer, bl.a. hovedrollen som Judith i
Bartóks Hertug Blåskægs borg, som
hun i 2017 opførte her i DR Koncerthuset, dirigeret af Alain Altinoglu. De
er i øvrigt gift, og sammen giver de
ofte koncerter med musik for sang
og klaver, og de har indspillet flere
albums, bl.a. med franske romancer
af Ravel og Duparc.
En anden specialitet for Nora Gubisch
er symfoniske værker med sang som
f.eks. Mahlers symfonier. I dette særlige repertoire har hun optrådt med
bl.a. Wiener Filharmonikerne og New
York Filharmonikerne.

Sandrine Piau
& Éric Génovèse

Sandrine Piau er en af Frankrigs
kendteste sangerinder. Hun er født i
1965 og uddannet på konservatoriet i Paris.

En anden side af Sandrine Piau er
hendes fortolkninger af vokalmusikken fra tiden omkring år 1900. Hun
er en enestående sprogkunstner, der
selv i det mindste format kan udfolde kombinationen af ord og toner.
Blandt hendes nyeste indspilninger
er et album med franske orkestersange af bl.a. Saint-Saëns og Berlioz
og et album med romancer af
Debussy og Poulenc.

Han arbejder også som instruktør,
og udover at instruere på ComédieFrançaise er han de senere år
begyndte at arbejde med opera. I
forskellige franske operahuse har
han iscenesat bl.a. Mozarts Cosi fan
tutte og Verdis Rigoletto, og på Wiener Statsoperaen Donizettis opera
Anna Bolena.
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Egentlig studerede hun harpe, men
under vejledning af barokdirigenten
William Christie skiftede hun til sang
og specialiserede sig i barokmusik.
Siden 1990’erne har hun været
en af verdens førende sopraner i
barokrepertoiret og har optrådt med
de bedste barokensembler. Hun
har ikke mindst opført og indspillet
operaer og oratorier fra den franske
og italienske barok.

Skuespilleren Éric Génovèse er 52
år, født i Nice og uddannet i Paris.
Han har siden 1993 været ansat
ved det berømte teater ComédieFrançaise i Paris, hvor man som det
eneste teater i Frankrig har et fastansat ensemble af skuespillere. Her
har Éric Génovèse siden sin debut
i 1993 spillet et utal af store roller,
både helt nye forestillinger og de
store klassikere i fransk dramatik af
bl.a. Molière og Racine.
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Isabelle Druet
& Marie Kalinine

Mezzosopranen Isabelle Druet er en
sangerinde, der går sine helt egne
veje. Inden hun blev uddannet fra
konservatoriet i Paris, hvor hun fik
højeste udmærkelse, var hun skuespillerinde med eget teaterkompagni, og hun havde også studeret på
teknisk universitet. Det blev sangen,
der vandt over hendes andre talenter, og allerede i studietiden blev
hun inviteret til at synge med nogle
af Frankrigs førende ensembler, bl.a.
barokensemblet Les Arts Florissants.
Isabelle Druet er i dag 40 år og
behersker et usædvanligt bredt
repertoire – hun har f.eks. sidste år
sunget titelrollen i Bizets Carmen
og 1900-tals operaer af Britten og
Stravinskij. Sine fornemme sprogevner bruger hun, når hun synger
solokoncerter med sange fra mange
lande og århundreder. Til sommer
skal hun synge Berlioz’ opera Béatrice og Bénédict på Operaen i Köln.

Den franske mezzosopran Marie
Kalinine er uddannet i Paris. Hun
er født i 1979, og på operascener i
Frankrig, Italien og Schweiz har hun
optrådt i utallige forestillinger med
alt fra fransk barokmusik til komiske
operetter af Offenbach og hendes
glansrolle som Carmen.
Marie Kalinine har også optrådt som
duopartner med de berømte tenorer
Roberto Alagna og José Cura, og hun
har tidligere sunget med i Debussys
Skt. Sebastians martyrium ved opførelser i Paris og Lissabon.
Hun har andre talenter end de vokale
– f.eks. spiller hun bratsch i et fransk
balalajka-orkester, og så er hun en
god tegneserietegner, hvad man
kan se på hendes morsomme og
selvironiske blog chanteusedopera.
blogspot.com, der har undertitlen
”Operasangerinde? Hvad er så dit
rigtige arbejde?”

DR Symfoniorkestret
& DR Koncertkoret

DR Symfoniorkestret har været DR’s
musikalske flagskib siden grundlæggelsen i 1925. I selskab med orkestrets 106 musikere kan alle opleve
den store, symfoniske musik – enten
’live’ i DR Koncerthuset eller transmitteret på radio, TV og internet.

Sammen med DR Big Band og DR’s
vifte af kor udgør DR Symfoniorkestret den levende musik i DR, som
ud over godt 150 årlige koncerter
og arrangementer i DR Koncerthuset
tæller lige så mange på turnéer rundt
omkring i Danmark. Hver sæson tager DR Symfoniorkestret og chefdirigent Fabio Luisi desuden på en større
udlandsturné, hvor de bl.a. opfører
musik af danske komponister.

I fuld opstilling består koret af 74
professionelle sangere, der kommer
på scenen, når publikum skal opleve
den store, brede korklang. Koret har
optrådt med en lang række danske
og internationale orkestre og ensembler, og man kan desuden jævnligt
opleve sangerne alene i a cappellakormusik.
Både det klassiske kernerepertoire
og den nye musik er vigtig for
DR Koncertkoret. Per Nørgårds Symfoni nr. 3 er skrevet specielt til koret,
og de har opført og indspillet værker
af moderne mestre som Henze, Stockhausen, Ligeti, Berio og Penderecki.
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Hvert år oplever mere end 100.000
musikelskere magien i den levende,
symfoniske musik med DR Symfoniorkestret. De klassiske Torsdagskoncerter følges hver sæson af 500.000
danskere på radio, TV og internettet,
og millioner lytter med, når koncerterne transmitteres internationalt.

DR Koncertkoret har som DR’s symfoniske kor vundet stor international
anerkendelse inden for stort set alle
genrer og epoker af den klassiske
musik. Under sit første navn, Statsradiofoniens Kor, debuterede koret i
1932 i Verdis Requiem og har siden
været en fast musikalsk partner til
DR Symfoniorkestret ved utallige
Torsdagskoncerter.

Claude Debussy:
Skt. Sebastians martyrium
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Et af Claude Debussys største værker
er slet ikke så kendt, som det burde
være. Det skyldes, at det er meget
svært at præsentere indenfor rammerne af en almindelig koncert. Men i
aften har man chancen, når Debussys
musik til Skt. Sebastians martyrium
spilles i sin helhed.
Ved premieren i Paris 1911 varede
opførelsen fem timer. Der indgår
nemlig meget store mængder tekst
og tale i værket. Debussys musik er
blot ét af elementerne i en totalforestilling, der blander teater, opera,
ballet, korsang og orkestermusik med
religiøse optrin og ritualer.
Projektet forenede fra begyndelsen
flere kunstarter – og en håndfuld
meget store personligheder: kom-

ponisten Debussy, digteren Gabriele
D’Annunzio og balletdivaen Ida Rubinstein, der også var skuespillerinde.
Koreografien var af den legendariske
Mikhail Fokine og scenografien af
Léon Bakst.
Man skulle tro, at det ville gå galt med
så mange stærke kræfter involveret.
Og det blev da også en regulær
skandaleforestilling, men det var af
helt andre grunde. Et par dage før
premieren forbød ærkebiskoppen
af Paris alle rettroende katolikker at
overvære Skt. Sebastians martyrium.
Han fandt de erotiske undertoner i
fortællingen anstødelige, men værst
af alt var det, at man lod Sebastian,
en mandlig, katolsk helgen, spille af
en jødisk kvinde, Ida Rubinstein. Hun
optrådte endda med bare ben!

En helgen fra det gamle Rom
De katolske helgener er ikke alment
kendte i et land som Danmark, hvorimod Debussys franske publikum i
1911 var godt rustet til at følge fortolkningen af den hellige Sebastians
liv.

dommen. Diocletian var en brutal
forfølger af kristne, så da Sebastian
blev opdaget, blev han dømt til
døden. Henrettelsen foregik ved, at
Sebastian blev bundet nøgen til et
træ og beskudt med bue og pil.

Kort fortalt var Sebastian en romersk
soldat, der levede i 200-tallet. Han
var livvagt for kejser Diocletian, der
ikke vidste, at hans yndling Sebastian
i smug havde omvendt sig til kristen-

De kristne martyrer døde ofte ved
grusomme metoder, og de masochistisk udpenslede lidelseshistorier
har været brugt som understregning
af martyrernes stærke tro. I den ka-

tolske kirke er Skt. Sebastian blevet
helgen for soldater, sportsfolk – og
bueskytter.
Udenfor kirkens regi har han desuden
været opfattet som et homoerotisk
symbol: den overjordisk smukke
mand, der vælger at afsløre sit sande

jeg, selv om det er tabubelagt. Hans
offentlige forvandling fuldbyrdes,
da han gennembores af ’pile’. Dertil
kommer den tvetydige relation til
kejseren. Og i Debussys Skt. Sebastians martyrium fremtræder Sebastian
som sagt endnu mere queer ved at
blive portrætteret af en kvinde…

Redigering påkrævet
tilhøreren kan finde sin egen vej til de
åndelige dybder i historien.

Gabriele D’Annunzios tekst er skrevet
i en yderst højstemt, poetisk stil. Den
er vanskelig at afkode, fordi den fusionerer et symbolladet fantasisprog
med en katolsk helgendyrkelse, der
nok virker fremmed for de fleste
lyttere i Danmark. Klarheden bliver
ikke nemmere af, at de medvirkende
skifter mellem flere forskellige roller.
Men som det tit gælder for denne
type symbolistisk kunst, er uklarheden en del af pointen. Emnet kan ikke
behandles rationelt, så derfor forsøger kunsten at skabe mulighed for, at

I aften spilles Skt. Sebastians martyrium i en ny version, der er redigeret
af dirigenten Alain Altinoglu. Han har
arbejdet meget grundigt med materialet og skabt et personligt kompromis. Al musikken er bibeholdt, mens
den talte tekst er strammet kraftigt
op. Altinoglu udelader mange af de
talescener, der trækker forestillingen i
retning af et skuespil. Den resterende
tekst er sammenskrevet, så der stadig er nok skuespil til at handlingens
ramme bevares og rollerne træder
frem.

Skt. Sebastians martyrium blev ingen
succes ved premieren. Forestilingen
var alt for kontroversiel og grænseoverskridende. Debussy samlede
senere fire orkesterstykker fra værket
til et sammendrag med titlen Symfoniske fragmenter. Andre har forsøgt
at redde flere dele af det store værk
ved at lave redigerede udgaver, der
beskærer teksten, men beholder så
meget af musikken som muligt.

09

Debussy komponerede med atypisk
fart al musikken på tre måneder, efter
at flere andre komponister havde takket nej til opgaven. Det tidskrævende
arbejde med at instrumentere musikken hjalp hans elev André Caplet
med. Resultatet er efter mere end
100 år stadig meget svært at beskrive. Her er musikalsk påvirkning fra
middelaldermusik, gregoriansk sang,
folkesange, asiatisk musik og Wagners operaer. Musikken er til tider helt
statisk og rituel, og i andre øjeblikke
er den udtryksfuld og melodisk.

Handlingen
Historien er inddelt i fem akter, som
D’Annunzio kalder for ’huse’. Men
først hører man en prolog, hvor en
ceremonimester træder frem og
meddeler, at vi er forsamlet i Guds
navn for at høre om den unge martyr.

Første hus:
Ved liljehoffet
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Scenen viser en tempelhave, omkranset af liljer. Glødende kul er gjort
parat til at torturere to unge kristne
mænd, der her kaldes Tvillingerne og
synges af mezzosopraner. De begræder den gudløse verden, de lever i.
Da rammes Sebastian pludseligt af
sin tro og bliver desperat efter at redde de to unge. Han beder Gud om et
tegn og affyrer en pil fra sin bue. Pilen
falder ikke ned til jorden igen, men
forsvinder op i himmelen. Et mirakel!
Miraklet giver en blind kvinde synet
igen, imens syv engle, der spiller
lut, åbenbarer sig for den måbende
forsamling. Sebastian får en vision
om Guds mægtighed og mærker sin
egen befrielse: ”Jeg hører lyden af
kæder, der sprænges”, fortæller han. I
ekstase træder han ud på de glødende kul og begynder at danse.

Andet hus:
Det magiske kammer
Sebastian er som forvandlet. Han rejser rundt for at ødelægge de romerske templer. En dag ankommer han til
Det magiske kammer, hvor hemmelig

hedensk viden om universet bevogtes af syv lænkede troldkvinder. En
for en må heksene bøje sig for hans
religiøse magt.
Bag en låst bronzedør i kammeret
hører Sebastian stemmen af en jomfru.
Han betages dybt, og med sit følge af
kristne krigere forbereder han sig på at
trænge ind. Da kommer en flok mænd
trækkende med Kvinden med feber,
som holdt vagt ved Jesu grav. Siden
genopstandelsen har hun båret hans
ligklæde. Sebastian og kvinden folder
klædet ud. Bag bronzedøren høres
Den himmelske stemme – døren går
op, og i et blændende skær ser man
Jomfru Maria synge om sit barn, Jesus.

Tredje hus:
De falske guders råd
Sebastian er blevet fanget og trækkes ind foran den romerske kejser og
hans hedenske rådgivere. Kejseren
erklærer sin kærlighed til Sebastian,
fordi han er så smuk og tilsyneladende har magiske kræfter. Han vil
beholde Sebastian hos sig og tilbyder
ham store rigdomme.
Som afvisende svar danser Sebastian
et optrin om Kristus, mens forsamlingen ser til med gysen. Nu tilbyder
kejseren at ophøje Sebastian til en
gud og overrækker ham en gylden
statue. Sebastian knuser den mod
gulvet. Den desperate, afviste kejser
beordrer Sebastian straffet: for sin
skønhed skal han kvæles i smykker,
guld, blomster og musik.

Fjerde hus:
Det sårede laurbærtræ
Sebastian bliver bundet til et laurbærtræ med hænderne over sit
hoved. Han skal henrettes af sin egen
hær af bueskytter. Soldaterne tøver,
men Sebastian beordrer dem til at
beskyde ham tæt. Han vil lade sit
gamle jeg dø for at kunne leve igen
som en anden. ”Den af jer, der sårer
mig dybest, elsker mig dybest. Jeg
påkalder jeres frygtelige kærlighed.
Igen! Igen! Igen!”, befaler han, mens
han gennembores af pile.
Efterhånden synker Sebastian sam-

men og hænger tungt i de ophængte
arme. Men da en flok grædende
kvinder løsner ham op, forsvinder
pilene fra hans krop og sidder nu fast
i træstammen.

Femte hus:
Paradis
Det er blevet aften, og Sebastians
begravelsesoptog bevæger sig langsomt afsted. Da åbner himlen sig, og
Paradisets porte gør klar til at tage
imod hans sjæl. En hærskare af engle,
apostle og jomfruer tager imod Sankt
Sebastian, martyren.

En undtagelse hos Debussy?
Debussy beskrev selv sit værk som
”en musikalsk udsmykning i klange
og rytmer af en fornem tekst. Selv
om jeg ikke er praktiserende katolik
eller troende, var det ikke vanskeligt
at blive opløftet af de mystiske højder i digterværket.”
Om hans resultat fulgte de religiøse
dogmer, bekymrede han sig ikke om.
”Er den tro, min musik udtrykker, ortodoks eller ej? Det ved jeg ikke. Den
er min alene, og den synger med fuld
ærlighed.”
Jens Cornelius
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Skt. Sebastians martyrium er et værk
med store praktiske udfordringer. Det
er den væsentligste grund til, at det
opføres så sjældent. Men måske er
det lige så vigtigt, at værket bryder
med den gældende opfattelse af
Debussy. Han betragtes i dag som
en oprører, en fritænker, en mand der
brød ud af systemet. I Skt. Sebastians
martyrium er han derimod en del
af både den katolske kirke og den
tidstypiske bevægelse symbolismen,
der i et gådefuldt sprog prøvede at
finde nye veje til troen. I den rolle
var Debussy bestemt ikke den eneste – men med mysteriespillet om
Sebastian viste han, at han også i den
sammenhæng var en af de største
kunstnere.

Skt. Sebastians
martyrium
Oversættelse: Magna Blanke

Nuncius:
Douces gens, un peu de silence!

Fortæller:
Kære folk, stille!

Soyez recueilli en présence
de Dieu, comme dans la prière:
car vous connaîtrez, par mystère,
ici la très sainte souffrance
de ce Martyr adolescent
qui puise à jamais sa jouvence
dans la fontaine de son sang.
Par les Clous, l’Eponge et la Lance,
très humblement nous vous prions.

Find jer selv ved tilstedeværelsen
af Gud, som i en bøn;
for her vil I kende,
som et mysterium,
denne unge martyrs lidelser,
han som har sin evige ungdom
fra sit blods kilde.
For naglerne, svampen og lansen
beder vi ydmygt til dig.

Entendez, douces gens, les sons
qui meuvent dans vos cœurs le rêve,
avant que le voile se lève
sur ce rouge amour infini.

Hør, folk, de lyde,
som i vores hjerter danner drømmen,
før sløret fjerner sig
over den røde, evige kærlighed.

Par lui, par Claude Debussy,
vous entendrez chanter la Vierge
qui est la couleur de l’Aurore!

Gennem Claude Debussy
vil I høre Jomfruen synge,
det er morgenrødens farve.

Très douces gens, sons et chansons
or entendez. Nous vous prions
par Saint Denis et l’Oriflamme.
Puis regardez que de ciel bleu,
que de sang rouge, au nom de Dieu,
Pour le remède de votre âme!
AMEN.

Kære folk, lyde og sange – eller lyt.
Vi beder Dem lytte gennem
Saint Denis og kongebanneret.
Bemærk, hvorledes den blå himmel,
det røde blod i Guds navn
er som et lægemiddel for jeres sjæl.
Amen.
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Tekst: Gabriele D’Annunzio
bearbejdet af Alain Altinoglu

1. akt.
Liljehoffet
Nr. 1 – Forspil

Les jumeaux:
Frère, que sera-t-il le monde,
Allégé de tout notre amour!
Dans mon âme ton cœur est lourd,
comme la pierre dans la fronde!

Tvillingerne:
Broder, hvad ville verden være
uden al vores kærlighed!
På min sjæl er dit hjerte tungt
som en sten på løvet.

1er jumeau:
Je le pèse; au-delà de l'ombre,

1. tvilling:
Jeg overvejer det, dér i skyggen.

2e jumeau:
Je le jette vers le grand jour!

2. tvilling:
Jeg kaster det ud i dagslyset!

1er jumeau:
Vers le grand jour!

1. tvilling:
Ud i dagslyset!

Les jumeaux:
Frère, que serai-il le monde,
Allégé de tout notre amour!

Tvillingerne:
Broder, hvad ville verden være
Uden al vores kærlighed!

2e jumeau:
J'étais plus doux que la colombe,

2. tvilling:
Jeg ville være mere blid end en due.

1er jumeau:
Tu es plus fauve que l'autour.

1. tvilling:
Du er vildere end høgen.

Les jumeaux:
Toujours, jamais!
Jamais, toujours!

Tvillingerne:
Altid, aldrig!
Aldrig, altid!

1er jumeau:
Fer ne t'effraie,

1. tvilling:
Jern skræmmer dig ikke.

2e jumeau:
Feu ne me dompte

2. tvilling:
Ild tæmmer mig ikke.

Les jumeaux:
Beau Christ, que serait-il le monde,
Allégé de tout votre amour!

Tvillingerne:
Gode Kristus, hvad ville verden være
uden al vores kærlighed!
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Acte I.
La Cour des Lys
Nº 1 – Prélude
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Le Saint:
Si je suis digne de servir
Ton Fils, le Martyr des Martyrs;
si j’ai par ma flamme exalté
sur le feu bas Ta vérité ;
si j’ai reçu du Christ Seigneur
ce stigmate de Sa douleur
dans ma main qui en est plus forte,
Adonaï, Dieu des cohortes
invincibles, Dieu des combats
sans merci, ô Toi qui abats
le cheval et le cavalier
dans la mer, Toi qui sans bélier
brises les murs des villes fausses,
Dieu de la foudre, exauce, exauce
cette prière qui s’aiguise
au fer du dernier trait!

Helgenen:
Hvis jeg er værdig til at tjene
din søn, martyrers martyr;
Hvis jeg med min flamme har løftet
din sandhed over den svage ild;
hvis jeg af Kristus har fået
dette tegn på hans smerte
i min stærke hånd, da, Adonai,
gud for de uovervindelige skarer,
gud for slag uden nåde,
o, du som fælder
hesten og rytteren
i havet, du som uden rambuk
vælter murene
i de usle byer, du lynets gud,
da modtag denne bøn, som skærpes
af jern fra den sidste bue.

Je vise.

Jeg sigter.

Mon Dieu, je te demande un signe,
Si je suis digne.

Gud, jeg beder om et tegn,
hvis jeg er værdig.

Marc:
On ne voit plus la flèche!

Marc:
Man kan ikke se pilen.

Marcellien:
Elle va très haut, très haut, disparaît.

Marcellien:
Den går meget højt, den forsvinder.

Marc:
On ne la voit plus, attends.

Marc:
Man kan ikke se den mere, hør!

Marcellien:
Non, elle ne retombe pas.

Marcellien:
Nej, den falder ikke igen.

Marc:
La flèche ne retombe pas!

Marc:
Pilen falder ikke ned igen.

Marcellien:
Rien ne retombe!

Marcellien:
Der er ikke noget, der falder ned.

Le Saint:
Gloire, ô Christ Roi!

Helgenen:
Ære være Kristus, kongen.

Og nu afvæbner jeg mig.
Jeg er bueskytten, sikker på mål.
Sanaé, se den dobbelte bue,
pilekoggeret med 17 pile,
et mærke,
hvor dyrekredsen er indgraveret
med Bueskytten omgivet af stjerner.
Jeg betror dig dem.
Jeg giver dem til mine udvalgte
i kohorten fra Emèse.
Værsågod.

Je suis libre!
Souvenez-vous. Je suis la Cible!
Souvenez-vous de ce terrible
espoir, et que je serai digne
de demander à Dieu des signes
plus éclatants.

Jeg er fri!
Husk, jeg er skydeskiven!
Husk på det frygtelige håb
og at jeg vil være værdig til
at bede gud
om de mest strålende tegn.

Nº 2

Nr. 2

Chœur des hommes:
Sébastien! Sébastien!

Herrekor:
Sebastian! Sebastian!

Le Saint:
Mes frères, mes frères, j’entends
le bruit des chaînes qui se brisent,
le choc de la hache,
l’éclat de la foudre.
Mes frères, mes frères, j’entends
La mélodie du saint combat,
et la marche du nouveau dieu
à coté de l’homme nouveau,
et les lisières de la terre
frémissants comme les bords
d’une bannière qu’on déplie,
et le tonnerre qui relie
dans les tombes, l’âme des morts
aux os des morts!

Helgenen:
Mine brødre, mine brødre,
jeg hører larmen af kæder,
der brister, øksens hug,
knaldene fra lyn.
Mine brødre, jeg hører melodien
fra det hellige slag
og fremgangen for den nye gud
ved siden af det nye menneske
og jordens udkantsområder
der dirrer som kanten af et banner,
som man folder ud, og tordenen
som lyder ved gravene,
de dødes sjæl
i de dødes kroppe.

Chœur des hommes:
Sébastien! Sébastien!

Herrekor:
Sebastian! Sebastian!
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Et maintenant je me désarme!
Je suis l’archer certain du but.
Sanaé, Sanaé, voici
l’arc double, le carquois fourmi
de dix-sept sagettes ailées
et le brassard où est gravée
la figure zodiacale
du Sagittaire criblé d’astres.
Je te les commets. Je les offre
à mes élus de la cohorte
d’Emèse. Voici.
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Chœur des femmes:
Tu es témoin!

Damekor:
Du er vidne!

Chœur des hommes:
Sébastien! Sébastien!

Herrekor:
Sebastian! Sebastian!

Chœurs:
Tu es témoin!
Sébastien, tu es témoin!
Sébastien, tu es témoin!

Kor:
Du er vidne!
Sebastian, du er vidne!
Sebastian, du er vidne!

Le Saint:
Que la flamme jaillisse,
que les étincelles
s’envolent comme des abeilles
ivres, que l’ardeur en devienne
sept fois plus ardente, ô Archers,
Archers, si jamais vous m’aimâtes!
Que votre amour je le connaisse
enfin, à mesure de feu!
Ôtez-moi grèves et cuissards,
genouillères et solerets.
Que je sois nu-pieds et nu-jambes,
comme le vendangeur agile
qui s’apprête à fouler les grappes
rouges dans la cuve fumante!

Helgenen:
O hvor flammen sprudler,
hvor gnisterne flyver op
som ivrige bier,
o hvor heden vender tilbage,
syv gange så kraftig,
o bueskytter, hvis I ikke holdt af mig!
O hvor jeg kender jeres kærlighed
til sidst. Den er at måle ved ild.
Tag bort sko og støvler,
knæbeskyttere og andet
så jeg er nøgen på fødder og ben
som en frisk vinhøster
parat til at trampe på de røde frugter
i det dampende vinfad.

Je danserai plus haut, plus haut
que la flamme, sept fois plus haut.
Je vous le dis.

Jeg ville danse vildere end ild,
syv gange så vildt.
det siger jeg.

Nº 3

Nr. 3

Le Saint:
Tueurs, voici, je me désarme.
J’ai renoncé mon arc, lancé
ma flèche dernière, quitté
mon bon harnois. Et cependant,
voyez, je brûle d’allégresse
comme au début de la bataille.

Helgenen:
Dræbere, se,
jeg afvæbner mig.
Jeg har lagt min bue bort,
fjernet min pil, mit gode harnisk.
Og dog, se, jeg brænder af jubel
som ved begyndelsen af et slag.

Voix jubilante:
Miracle, miracle! L’aveugle,

En jublende stemme:
Mirakel, mirakel! Den blinde,

kvinden fra Attale.
Mirakel, mirakel! Kvinden
fra Venuste Alcé, den stumme.

Marcellien:
Il est saint! Il est saint! Elle parle.
Elle te rend grâce.

Marcellien:
Han er en helgen! Hun taler.
Hun giver dig nåde.

Marc:
Il est saint! Il est saint! Elle voit.
Elle te rend grâce.

Marc:
Han er en helgen! Hun ser.
Hun giver dig nåde.

Le Saint:
Me voici prêt, me voici prêt!
Mes pieds sont nus, pour la rosée
du Seigneur, et nus mes genoux
pour l’alternance merveilleuse.

Helgenen:
Se nøje på mig. Mine fødder er nøgne
for Herrens dugdråber,
og mine knæ er nøgne
for en vidunderlig skiften.

Ô gémeaux,
chantez la gloire du Christ roi,
et notre amour! Chantez une hymne!
Frères, que serait-il le monde
Allégé de tout notre amour?

O tvillinger,
syng til ære for Kristus, kongen,
og vor kærlighed; syng en hymne.
Brødre, hvad var verden
uden al vor kærlighed?

Ô doux miracle, doux miracle!
Les lys! Les lys!

O, milde vidunder!
Liljerne, liljerne!

Les jumeaux:
Hymnes, toute l'ombre s’efface.
Dieu est et toujours sera Dieu!
Célébrez son nom par le feu.
Chantez les œuvres de Sa grâce,
louez Ses œuvres en tous lieux.
Semez Son Nom mystérieux!

Tvillingerne:
Salmer! Al skygge forsvinder.
Gud er og vil altid være Gud!
Pris hans navn med ild.
Syng om hans nådes værker,
pris hans værker overalt.
Udså hans gådefulde navn!

Coryphées, les vierges:
Hymnes, toute l'ombre s’efface.
Dieu est et toujours sera Dieu!
Célébrez son nom par le feu.

Koryfæer, jomfruer:
Salmer! Al skygge forsvinder.
Gud er og vil altid være Gud!
Pris hans navn med ild.

Le Saint:
Je danse sur l’ardeur des lys.
Gloire, ô Christ roi!

Helgenen:
Jeg danser i liljernes duft.
Ære, o Kristus, konge.
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l’aveugle, la femme d’Attale!
Miracle, miracle! La femme
de Venuste, Alcé la muette!

Mine fødder er nøgne i duggen!
Mine fødder er nøgne i kornet, som spirer!
Jeg springer som kildevand!
Jeg elsker dig, konge!

Chœur des séraphins:
Salut! ô lumière,
Lumière du monde,
Croix large et profonde,
Signe de Victoire,
Et palme de gloire,
Et arbre de vie.

Kor af engle:
Vær hilset, lys,
verdens lys!
Et stort og vigtigt kors,
et sejrstegn,
en ærens palme
og livets træ.

Le Saint:
C’est comme si j’avais une âme
faite avec des feuilles de saule,
comme si mes veines étaient
faites de musique et d’aurore!
C’est comme si je secouais
un givre d’étoiles sonore!
Je t’aime, Roi.

Helgenen:
Det er, som om jeg havde en sjæl,
skabt af pileblade,
som om mine årer var skabt af
morgenrødens musik,
som om jeg mærker
en rimfrost af tonende stjerner!
Jeg elsker dig, konge!

J’entends venir un autre chant.
J’entends les sept luths éternels.
Les lys font toute la lumière.
Ils font toute la mélodie.
Vous les brisez, ils sont debout.
Ils ont la tige impérissable.
Voyez, voyez! Ils me regardent
Comme des anges couverts d’yeux
pour l’épouvante.

Jeg hører en anden sang komme.
Jeg hører de syv evige lutter.
Liljerne skaber alt lyset,
de skaber hele melodien.
Man knækker dem og de opstår igen.
De har den uforgængelige stamme.
Se, se! De ser på mig
som engle fyldt med
øjne af rædsel.

Chœur des séraphins:
Voici les sept témoins de Dieu,
Les chefs de la milice ardente.
Tout le ciel chante!

Kor af engle:
Her er de syv Guds vidner,
lederne af den glødende hær.
Hele himlen synger!

Acte II.
La Chambre Magique
Nº 1 – Prélude

2. akt.
Det magiske kammer
Nr. 1 – Forspil

Le Saint:
J’ai trouvé l’issue. Entends-tu

Helgenen:
Jeg har fundet udgangen.
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J’ai les pieds nus dans la rosée!
J’ai les pieds sur le blé qui pousse!
Je bondis comme l’eau des sources!
Je t’aime, Roi.

Kan du høre min stemme, Guddène?
Tal til mig, Phlégon!
Svingene er usikre. Forvild dig ikke.

La porte! La porte! Je vais
t’arracher de tes gonds scellés.

Døren! Døren!
Jeg vil nedrive hængslerne!

Qui êtes-vous?

Hvem er I?

Les magiciennes:
Qui es tu? Qui es tu?

Magikerne:
Hvem er du?

Le Saint:
Vous êtes enchainées à l’œuvre
des charmes, magiciennes.

Helgenen:
I er lænket til forførernes arbejde,
magikere.

Les magiciennes:
Nous avons vu, nous avons vu
la grande image

Magikerne:
Vi har set, vi har set
det store billede.

Le Saint:
Qui êtes-vous?

Helgenen:
Hvem er I?

Hassub:
Je suis Hassub.
Je suis gardienne de Nabou,
que les Latins nomment Mercure.

Hassub:
Jeg er Hassub.
Jeg er vogterske for Nabou,
som latinerne kalder Merkur.

Mais d’où viens tu?
Qui est contre toi?
Tu te tiens debout, cambré
comme l’arc de tes lèvres
dans le sourire.
Tu parais hérissé de rayons.
Tu portes la couronne d’or
et la palme.

Men hvor kommer du fra?
Hvem er imod dig?
Du holder dig stående,
bøjet som buen på dine læber,
når du smiler.
Du er dækket af stråler.
Du bærer guldkronen
og palmen.

Phoenisse:
Je suis Phoenisse, la gardienne
de Dilbat qu’on nomme Vénus
la déesse mère de Rome.

Phoenisse:
Jeg er Phoenisse, jeg vogter Dilba,
som man kalder Venus,
Roms gud-moder.

Je vois le bel Adolescent couché

Jeg ser den smukke yngling,

19

ma voix Guddène? A moi Phlégon!
Les détours sont douteux.
Ne t’égare pas!
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sur le lit d’ébène. Une fraîche
blessure est sur sa cuisse blême.
Les femmes s’acharnent.
Des roses naissent du sang,
des anémones naissent des larmes.
Il est mort, le Bien-aimé!

der ligger i ibenholtsengen. Der er
et frisk sår på hans gustne lår.
Kvinderne er ophidsede.
Roserne betyder blod,
anemonerne betyder tårer.
Han er død, den højt-elskede.

Nº 2

Nr. 2

La voix de la vierge erigone:
Je fauchais l'Épi de froment,
Oublieuse de l'asphodèle
Mon âme, sous le ciel clément,
Était la sœur de l'hirondelle;
Mon ombre m’était presque une aile
Que je traînais dans la moisson.
Et j’étais la Vierge, fidèle
A mon ombre et à ma chanson.

Jomfru Erigones stemme:
Jeg klippede hveden,
glemte asfodelen;
min sjæl, under den milde himmel,
var søster til svalen;
min skygge var næsten som en vinge.
Jeg var med i høsten,
og jeg var jomfruen, trofast
mod min skygge og min sang.

Le Saint:
Gardienne de la porte close,
créature d’enchantement,
écoute-moi, femme ou démon,
écoute! Je veux que tu m’ouvres;
fantôme, fantôme de charmes,
je te conjure.

Helgenen:
Vogterske af den lukkede dør,
fortryllende væsen,
lyt til mig, kvinde eller dæmon, lyt.
Jeg vil have dig til at lukke op;
spøgelse, trylleri-spøgelse,
jeg bønfalder dig.

J’abattrai la porte;
et le Roi de gloire entrera.
Au secours, frères!

Jeg slår døren ned,
og ærens konge vil træde ind.
Til hjælp, brødre!

Marcellien:
Qui est-elle?

Marcellien:
Hvem er hun?

Marc:
On ne connait pas
son nom véritable,
on l’appelle la Reine malade
des fièvres.

Marc:
Man kender ikke
hendes rigtige navn,
man kalder hende
den syge dronning med feber.

Marcellien:
Sébastien, c’est
elle qui trempa le suaire

Marcellien:
Sebastian, det er
hende som vædede

en svededug til blodet
i din sårede hånd,
din ærens dag!

La fille malade des fièvres:
Je ne veux pas être guérie.

Den febersyge kvinde:
Jeg vil ikke være helbredt.

Le Saint:
Parle, ma sœur.

Helgenen:
Tal, søster.

La fille malade des fièvres:
Il n’y a point de paix.

Den febersyge kvinde:
Der er overhovedet ikke fred.

Le Saint:
Ma sœur, tu es malade.

Helgenen:
Søster, du er syg.

La fille malade des fièvres:
Chaque jour, mes tempes sont prises
par une fièvre nouvelle.
Est-ce une honte, si ma vie
brûle pour l’amour
de l’amour?

Den febersyge kvinde:
Hver morgen er mine tindinger
angrebet af en ny feber.
Er det en skændsel, hvis mit liv
brænder for kærlighed,
brænder af kærlighed?

Je ne suis qu’une plaie divine.
Ma poitrine est au seigneur,
comme ta paume.

Jeg er kun en guddommelig skade.
Mit bryst er hos Herren,
som din håndflade.

Le Saint:
Messagère inconnue, créée
ou non créée: Je te salue.
Je me prosterne.
J’atteste mon espoir, j’atteste
l’éternel amour.
Par le sang qui teint,
par la lame qui lave,
et par toutes ces âmes libres
et par tous ces hommes esclaves,
à genoux je te prie.
Descelle la croix de tes bras
et révèle les empreintes
du Divin Corps.

Helgenen:
Ukendte budbringer, skabt
eller ikke skabt, jeg hilser dig;
jeg bøjer mig for dig.
Jeg vedgår mit håb, jeg vedgår
den evige kærlighed.
Jeg beder dig, ved blodet som
afgiver farve, en lamel som renser,
og ved alle disse frie sjæle
og alle disse menneske-slaver;
jeg beder dig, jeg knæler.
Opbryd dine hænders kors
og genoptag aftrykket af
det guddommelige korps.
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dans le sang de ta main percée
par la corne de l’arc,
le jour de ta gloire!
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La fille malade des fièvres:
Voici ma vie. Voici ma mort.

Den febersyge kvinde:
Se mit liv, se min død.

Claudius:
Voyez son corps ensanglanté,
voyez l’horreur de Son supplice!
Voyez Ses cheveux sur Son cou,
Mouillés par la sueur sanglante.

Claudius:
Se hans blodbesudlede legeme,
se skrækken ved hans pinsel.
Se håret på hans hals,
vådt af blodig sved.

Voyez la blessure du clou
qui Lui transperça les deux plantes.

Se skaden fra naglerne
der gennembrød hans to fodsåler.

Nº 3

Nr. 3

Voix célestes:
Qui pleure mon enfant si doux,
mon Lys fleuri dans la chair pure?
Il est tout clair sur mes genoux,
Il est sans tache et sans blessure.
Voyez! Et dans ma chevelure
Tous les astres louent sa clarté!
Il éclaire de sa figure
ma tristesse et la nuit d’été.

Himmelske stemmer:
Hvem græder for mit søde barn,
min lilje, født af kødet så rent?
Han stråler på mit skød.
Han er pletfri og ubeskadiget.
Se! Og på mit hoved priser
alle stjerner hans klarhed!
Hans ansigt oplyser
min tristhed og sommernatten.

Il est tout clair sur mes genoux,
Il est sans tache et sans blessure.
Voyez! Et dans ma chevelure
Tous les astres louent sa clarté!

Han stråler på mit skød.
Han er pletfri og ubeskadiget.
Se! Og på mit hoved priser
alle stjerner hans klarhed!

Acte III.
Le Concile des faux dieux
Nº 1 – Prélude

3. akt.
De falske guders råd
Nr. 1 – Forspil

L’Empereur:
Salut, beau jeune homme!
Salut, sagittaire à la chevelure
d’hyacinthe! Je te salue,
chef de la cohorte d’Emèse,
qu’Apollon aime, en qui le dieu
Porte-Lumière s’est complu!
Par mon laurier, Sébastien,
je t’aime aussi. Je veux, avant
que tu ne parles, qu’on t’acclame.

Kejseren:
Min hilsen, smukke unge mand.
Min hilsen, beskytteren af
hyacinten. Jeg hilser dig,
chef for kohorten fra Emése,
som Apollon elsker, ved hvem
guden Porte Lumière er tilfreds.
Sebastian, jeg elsker også dig.
Jeg ønsker, før du taler,
at man hylder dig.

I har alle i en utrættelig
hyldesttale råbt i takt: «De retfærdige
guder bevarer skønheden
for kejseren, Sebastian.»

Tu te voiles comme la vierge
qu’on outrage ou celle qu’on va
égorger. Or je ne veux pas
t’égorger. Découvre ta tête!

Du tilslører dig som jomfruen,
som man forhåner, eller hende,
som man myrder. Men jeg vil ikke
myrde dig. Blot dit hoved!

Je veux te couronner, devant
tous les dieux.

Jeg vil krone dig
før alle guderne.

Le Saint:
César, j’ai déjà ma couronne.

Helgenen:
Cæsar, jeg har allerede min krone.

L’Empereur:
On ne la voit pas.

Kejseren:
Jeg kan ikke se den.

Le Saint:
Tu ne peux pas la voir, Auguste,
bien que tu aies des yeux de lynx.

Helgenen:
Du kan ikke se den, Augustus, fordi
du ser med det blinde øje.

L’Empereur:
Et pourquoi?

Kejseren:
Og hvorfor det?

Le Saint:
Parcequ’il faut d’autres
yeux, armés d’une autre vertu.

Helgenen:
Fordi du har brug for nye øjne,
udrustet med en anden dyd.

L’empereur:
Où sont-ils les magiciens
qui t’aident dans tes artifices
et qui t’enseignent tes prestiges?

Kejseren:
Hvor er de magikere,
som hjalp dig med dine kunstgreb,
og som fremmede din anseelse?

Le Saint:
Je n’ai d’autre art que la prière.

Helgenen:
Jeg har ikke anden kunst end bønnen.

L’Empereur:
Est-il vrai que tu as dansé
sur des charbons ardents?

Kejseren:
Er det sandt, at du har danset
på glødende kul?
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Vous tous à la louange infatigable,
criez en rythme: «Que les dieux
justes conservent ta beauté
pour l’Empereur, Sébastien!»
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Le Saint:
César, non: sur une jonchée
de lys.

Helgenen:
Cæsar, nej; på et stræde
belagt med liljer.

L’Empereur:
Je ne crois pas, je ne veux pas
croire aux délits dont on t’accuse,
chef de ma cohorte légère.
Tu es trop beau. Et il est juste
qu’on te couronne, devant tous
les dieux. Je ne veux pas savoir
si tu fais des rêves.
Je t’aime. Tu m’es cher.

Kejseren:
Jeg tror ikke på, jeg vil ikke tro på de
forbrydelser, man anklager dig for,
leder af den lette kohorte.
Du er for smuk; og det er retfærdigt,
at man kroner dig før alle guderne.
Jeg vil ikke vide,
om du kun drømmer.
Jeg elsker dig, du er mig kær.

Nº 2

Nr. 2

L’Empereur:
Il veut du sang, il veut du sang,
cet éphèbe pâle, du sang,
des souffrances et des ténèbres!
Nous en avons, nous en avons,
j’ai des dieux qu’on remplit
de sang noir jusqu’à la couronne,
comme on remplit de vin les
amphores
jusqu’au bord? Sur le palatin et ici,
j’ai des Phrygiens qui ululent, qui se
flagellent avec des lanières armées
de plombs, qui s’entaillent les bras
à grands coups de glaive et de hache,
qui s’évirent avec des pierres
tranchantes, et même qui boivent
la liqueur chaude longuement.
En veux-tu? Qu’on l’initie donc
au taurobole! Qu’on le couche
dans la fosse, sous le plancher
à mille fentes: qu’on égorge
au-dessus de lui le taureau;
et qu’il reçoive la rosée
vermeille, jusqu’à la dernière
goutte, sur tout son corps impur,
comme le myste de Cybèle.
Et tu seras rassasié!

Kejseren:
Han vil have blod, han vil have blod,
denne blege yngling,
blod af smerte og mørke!
Vi kommer, vi kommer.
Jeg har guder, som man påførte
sort blod lige til kronen, guder
som påførte og fyldte
amforerne
med vin lige til kanten? I et grevskab
og her har jeg frygiere, som skriger,
som pisker sig med remme
med kugler af bly, som skærer sig
i armen med store slag af sværd
og økse, sårede sig
med skarpe sten,
og som længe drak varm væske;
hvad mener du? At man inviterer
til et tyreoffer; at man gemmer det
i en kule under en planke
med tusind kløfter: at man slagter
tyren under planken,
og at den modtager den røde rose
lige til det sidste,
på hele dens urene legeme
som mysteriet om Cybèle;
og du vil være tilfreds!

Den strålende gud er én:
Solens gud Apollon.

Le Saint:
Il est éteint comme un tison
qu’on a plongé dans l’eau lustral.
Seul le Christ rayonne, l’Unique!
Il régit dans sa main la force
du ciel creux, comme le marin
serre l’écoute de la voile.
Entre vous et le jour, Il est.
Entre vous et le soleil mort,
Il est, Unique.

Helgenen:
Han er udslukt som en brand,
man har anbragt i renselsesvand.
Kun Kristus stråler, Den Enestående!
Han styrer med sin hånd kraften
i den dybe himmel, sømanden lytter
trængt til det, set gennem sløret.
Han ér iblandt jer og verden;
han ér iblandt jer og den døde sol.
Han ér, Den Enestående!

L’Empereur:
Cithares, cithares, cithares,
faites la lumière,
aveuglez l’impie!
Euryale, Euryale, entonne l’hymne!

Kejseren:
Citarer, citarer,
giv lys,
forblind den ugudelige!
Euryale, istem hymnen!

Nº 3

Nr. 3

Les citharèdes:
Païan, Lyre-d’or, Arc d’argent —
Seigneur de Délos et de Sminthe,
Beau roi chevelu de lumière, Païan.
Ô Apollon...

Citarspillerne:
Païan, lyre af guld, bue af sølv,
herre over Delos og Sminthe,
lysets gode konge, Païan.
o, Apollon...

Le Saint:
Cessez! Cessez, ô citharèdes
d’un démon qui n’a plus de char.
Silence! Silence!

Helgenen:
O citarer, stop, stop –
for en dæmon som ikke engang
har en vogn! Stille! Stille!

Je suis l’archer certain du but.
Je suis l’esclave de l’amour.
Je suis le maître de la mort.
J’ai, d’un signe, étouffé le chant
dans votre gorge et engourdi
vos doigts. Ecoutez l’autre lyre!
Je vous adjure, au nom du Christ,
par l’ombre de la Croix sanglante,
par cette ombre qui vous recouvre.
Vous en avez déjà la bouche

Jeg er den sikre skytte for målet.
Jeg er kærlighedens slave.
Jeg er dødens hersker.
Jeg har med et tegn kvalt sangen
i jeres struber og sløvet jeres fingre.
Lyt til den anden lyre!
Jeg forsikrer jer ved Kristi navn
i skyggen af det hellige kors
som vinder jer tilbage.
Derved har I allerede munden fuld af
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Le dieu rayonnant
est un seul: Apollon Soleil!
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pleine jusqu’aux poumons, chanteurs,
vous qui vous haussiez sur l’orteil
pour mâcher la lumière d’or.
Broyez cette ombre.

gode stemmer, sangere –
som løfter jer på tåen
for at passe til det gyldne lys.
Knus denne skygge.

L’Empereur:
Egorgez-le!

Kejseren:
Myrd ham!

Non. Je veux rire.
Je cherche des façons nouvelles.
J’invente des modes nouveaux.

Nej, jeg vil le.
Jeg søger nye metoder.
Jeg finder nye måder.

Mais ne regarde pas ton maître!
Tu es l’esclave des esclaves.
Cache tes yeux peints de nuit bleue.
Voile du pan de ta chlamyde
ta pâleur phrygienne.

Men se ikke på din mester.
Du er slavers slave.
Skjul dine øjne for den blå nat;
skjul med din kåbe
din frygiske bleghed.

Mais comme il est beau.
Il est trop beau. Je veux qu’il chante,
qu’il chante son extrême chant,
tel le cygne hyperboréen,
s’il a brisé l’essor de l’hymne
à la syllabe la plus sainte.
Ô Euryale, porte-lui
la plus vaste de mes cithares,
pour qu’après tu puisses clouer
contre les deux cornes sonores
le sacrilège ivre de myrrhe.
C’est ce que je veux. Obéis.
Que la cithare délienne
soit le gibet de cet éphèbe.
Car il est beau.

Men hvor er han dog smuk.
Han er for smuk. Jeg vil, at han
skal synge sin særlige sang,
den svanesang fra højt mod nord,
hvis han har brudt hymnens takt
for den helligste stavelse.
O Euryale, vis ham den største
af mine citarer,
så du bagefter kan udpege blandt
de dybe instrumenter
gudsbespotteren beruset af myrra.
Det er det, jeg vil. Adlyd!
Så citaren fra Delos kan være
retterstedet for denne yngling.
For han er god.

Le Saint:
Je suis mon sacrificateur.
Je vous le dis.

Helgenen:
Jeg er hans offerpræst.
Det siger jeg.

César, écoute l’autre lyre.
Je ne chanterai pas mon hymne.
Ah, j’ai trop d’amour
sur mes lèvres pour chanter;
et mon cœur m’étrangle

Cæsar, lyt til den anden lyre.
Jeg vil ikke synge min hymne igen.
Åh, jeg har for megen kærlighed
i mine læber til at synge;
og mit hjerte næsten kvæler mig,

indtil jeg ikke kan høre det mere.
Så du kan mindes, Cæsar!

Pour tes mages et tes devins
je danserai la Passion
de ce Jeune Homme asiatique,
de ce prince supplicié:
Car la feuille de ton laurier
est comme le fer de la lance
qui lui perça le flanc anxieux.
De la profondeur de tes yeux
regarde. Ecoute, et puis regarde.
Ne tremble pas.

For dine vise mænd og
dine spåmænd vil jeg danse til
passionen af denne asiatiske mand,
denne pinte prins:
for bladene fra dit laurbærtræ
er som jernet på det spyd, der
gennembrød den ængstelige flanke.
Se fra dybet af dine øjne.
Lyt og se så!
Skælv ikke!

César, regarde. Et souviens toi
de l’étoile qui fut clouée
au cœur vivant du ciel, en gage
de la parole radieuse
parlée par la bouche de l’Oint.
Tu la sauras.

Cæsar, se!
Husk på stjernen, der blev
fæstet til himlens levende hjerte
som pant på et strålende ord
udtalt af den salvede.
Du vidste det.

Nº 4

Nr. 4

Le Saint:
Avez-vous vu celui que j’aime?
L’avez-vous vu?

Helgenen:
Har du set den, jeg elsker?
Har du set ham?

Il dit alors: »Mon âme est triste
jusqu’à la mort; Restez ici
et veillez.» Et il se prosterne
et dit dans sa prière: »Ecarte
cette coupe de moi, seigneur.
Toutefois, non comme je veux
mais comme tu veux.» Sa sueur
tombe comme gouttes de sang,
trempe la terre.

Han siger: »Min sjæl er fortvivlet
til døden, bliv her og våg.»
Han gik lidt længere væk
og sagde. »Tag dette bæger
fra mig, herre.
Dog ikke hvad jeg vil,
men hvad du vil.» Hans sved
falder som bloddråber,
væder jorden.

Les femmes de byblos:
Ah ! tu pleures le Bien-Aimé!
Tu pleures l'Archer du Liban...
O sœurs! O frères!

Kvinderne i Byblos:
Åh, du græder for den elskede!
Du græder for bueskytten fra Libanon.
O, søstre! O, brødre!
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jusqu’à ce que je ne l’entende plus.
Qu’il t’en souvienne, César!

28

Choryphées:
Hélas! Tu pleures Adonis!
Il se meurt, le bel Adonis...
Il est mort, le bel Adonis...
Femmes, pleurez!
Voyez le bel Adolescent.
Couché dans le pourpre du sang,
Donnez les baumes et l'encens,
Femme, pleurez!
Adonis!

Koryfæer:
Ak, du græder for Adonis!
Han er døende, den smukke Adonis!
Han er død, den smukke Adonis!
Græd, kvinder!
Se den smukke yngling,
badet i det røde blod,
giv balsam og røgelse;
græd, kvinder!
Adonis!

Vox sola:
«Je souffre», il a gémi. Écoute!
«Je souffre! Qu’ai-je fait?
Je souffre, et je saigne.
Le monde est rouge de mon tourment.
Ah! qu’ai-je fait? Qui m’a frappé?
J’expire, je meurs, ô beauté!
Je meurs, mais pour renaître
impérissablement!»

Solo-stemme:
«Jeg lider», skreg han. Lyt!
«Jeg lider! Hvad har jeg gjort?
Jeg lider og jeg bløder.
Verden er badet i rødt af min pinsel.
O, Hvad har jeg gjort? Hvem slog mig?
Jeg dør, o skønhed!
Jeg dør for at opstå igen
til det evige liv!»

Les femmes de Byblos:
Adonis! Adonis!
Hélas! Pleurez! Pleurez!

Kvinderne i Byblos:
Adonis! Adonis!
Græd! Græd!

Nº 5

Nr. 5

Le Saint:
Quel est ce jeune homme tout blanc
assis à l’entrée du sépulcre?
«Vous cherchez le crucifié.
Et pourquoi cherchez vous parmi
les morts celui qui est vivant?»
Or il est là, debout. Il dit:
«Ne pleurez plus.»

Helgenen:
Hvem er denne unge, hvide mand,
der sidder ved indgangen til graven?
«I søger den korsfæstede.
Men hvorfor søger I blandt de døde
efter én, som er levende?»
Men han er der; stående. Han siger:
«Græd ikke!»

Vox sola:
Cessez ô pleureuses!
Le monde est lumière,
tel qu’il l'annonce.
Il renaît dieu, vierge
et jeune homme
Le Florissant!

Solo-stemme:
Stop, I som græder!
Verden er lys,
som han forkynder.
Den genfødte Gud, jomfruen
og den unge mand,
den Blomstrende!

Den genfødte, den der fornyer sig.
O, tidens broder, o, tvillinger,
stå op, døden er udødelig,
Gud, ved hans blod.

Les femmes de byblos:
Le dieu! Voilà le dieu!
Il est debout!

Kvinderne i Byblos:
Guden! Se guden!
Han står!

L’Empereur:
Il est un dieu, il est un dieu!
Tu es un dieu. Je te fais dieu,
moi, le maître de l’univers,
qui ai joint à mon nom le nom
du tonnant. Moi, je te fais dieu.
Tout est licite à l’Empereur.
Je veux te consacrer un temple,
un temple sur le Viminal,
avec des trésors et des prêtres.
Tu auras des autels toujours
fumants, des offrandes opimes,
des louanges harmonieuses
et on parfumera de rose
le marbre de tes simulacres
comme à Délos.

Kejseren:
Han er en gud! Han er en gud!
Du er en gud. Jeg gør dig til gud,
universets herre; jeg som har
knyttet mit navn til tordenen.
Jeg gør dig til en gud.
Alt er hos kejseren.
Jeg vil ordinere dig et tempel,
et tempel ved Viminal
med skatte og præster;
du vil have altre,
rige offergaver,
velklingende lovtaler¸
og man vil parfumere dine
billeders marmor med roser,
som i Delos.

Le Saint:
Je souffre, je souffre; les cieux
s’évanouissent. Une main
m’a pris par les cheveux. Quelqu’un
a crié: «Béni soit le Roi
qui vient au nom d’Adonaï!»
Adonaï! Adonaï!
Ai-je entendu?

Helgenen:
Jeg lider, jeg lider!
Guderne vil forsvinde.
En hånd har taget mig i håret;
nogen har råbt: «Velsignet være
kongen som kommer
i Adonais navn.»
Adonai, Adonai, har jeg hørt det?

L’Empereur:
Tu vas cette nuit, apparaître
aux yeux du peule, dans les rues
arrosées de safran punique,
parmi la clameur des cohortes,
au milieu de torches nombreuses
comme mes désirs, sur un char
traîné par des éléphants blancs,

Kejseren:
Du går i nat, viser dig for folks øjne
på gader, der er overrislet
med punisk safran,
blandt kohorternes råben,
midt i talrige fakler,
som jeg har ønsket, på en vogn
trukket af hvide elefanter,
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Il renaît, il se renouvelle.
O frère des Saisons jumelles,
debout! La mort est immortelle,
Dieu par ton sang.
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si haut qu’on abattra les arcs
de triomphe sur ton passage,
on ouvrira dans les murailles
des brèches pour que tu n’inclines
point ta tiare.

så højt oppe
at man skader triumfbuerne,
når du passerer. Man vil åbne
nogle brud på muren,
så du ikke skader pavekronen.

Le Saint:
Quelle splendeur sort de mes os?
Suis-je lumière?

Helgenen:
Hvilken strålende glans er der
for min krop? Er jeg lyset?

L’Empereur:
Chantez! Bondissez! Exultez!
Que tous les marbres,
tous les bronzes divins bondissent
eux aussi comme le thiase d’Evan;
car ce dieu renaît de l’abîme
de mon cœur, avec mille noms,
avec mille noms ineffables,
et seul je ravis aux puissances
noires pour toujours sa beauté!

Kejseren:
Syng! Spil! Fryd jer!
Alt af marmor,
alt det guddommelige bronze
går også til jer som gruppen om Evan;
for denne gud genfødtes i dybet af
mit hjerte, med tusind navne,
tusind ubeskrivelige navne;
og jeg forlod de sorte magter
for gudens skyld!

Et vous, tracez le temple, Augures:
Annoncez l’étoile future
au ciel romain!

Og I, præster, marker templet:
Bekendtgør fremtidens stjerne
på den romerske himmel.

Nº 6

Nr. 6

Adoniastes:
Io, Adoniastes!
O sœurs, ô frères, exultez!
Le Seigneur est ressuscité!
Il conduit la danse des astres.
Io, déliez vos cheveux!
Dénouez vos ceintures, femmes!
Du noir Hadès où sont les âmes,
Il nous revient, le Bienheureux!
Io!

Herrens folk:
O, I Herrens folk,
o, søstre, brødre, fryd jer!
Herren er opstået!
Han anfører stjernernes dans.
Løs jeres hår;
løs knuden i jeres bælter, kvinder!
Fra det sorte Hades, hvor alle sjælene
føres hen, kom han tilbage til os –
Herren, Den Lykkelige!

Le Saint:
Au secours, Seigneur! A mon aide,
ma force, ma flamme, mon roi!

Helgenen:
Til hjælp, herre! Hjælp til min bistand,
min magt, min kraft, min konge!

César maudit;

Cæsar forbander;

jeg har knust dit idol,
jeg har knust dit guld,
lige som du selv vil være knust;
du vil være ødelagt.

En vérité, je vous le dis,
Jésus veut me glorifier.
Moi et le Christ, nous sommes Un.
J’ouvre les bras. Nous sommes Un,
pour les clous, la lance et léponge.
Voici. J’ai soif; mon coté saigne;
mes mains et mes pieds sont cloués.
Gloire éternelle!

I virkeligheden, siger jeg,
vil Jesus lovprise mig.
Jeg og Kristus, vi er ét.
Jeg åbner mine arme. Vi er ét.
For alt, for sværdet og kåben.
Nuvel – jeg er tørstig. Min side bløder,
mine hænder og fødder er naglet fast.
Evig ære!

L’Empereur:
Ne le touchez plus de vos doigts!
L’art de sa démence est sublime.
Le son de sa faute est divin.

Kejseren:
Rør ham ikke med jeres fingre!
Hans afsinds kunst er sublim.
Lyden af hans forseelse er guddommelig.

Tout ce que j’ai voulu t’offrir,
je le tiens dans ma main encore.
Tu pourrais être encore un dieu,
avoir ton temple.

Alt det, som jeg ville tilbyde dig,
tager jeg tilbage til mig selv.
Du kunne stadig være en gud
og have dit tempel.

Le Saint:
Le Christ règne! Tu n’es que fange.
La mort est vie.

Helgenen:
Kristus råder; du er blot dynd.
Døden er liv.

L’Empereur:
Etouffez-le sous les couronnes,
étouffez-le sous les colliers,
sous les fleurs, l’or et la musique,
sous les désirs, l’or et les plaintes,
car il est beau.

Kejseren:
Kvæl ham under kronerne;
kvæl ham under halskæderne,
under blomsterne, guldet og musikken,
under ønsker, guld og klager,
for han er smuk.

Nº 7

Nr. 7

Chorus syriacus:
Il est mort, le bel Adonis!
Pleurez! Pleurez!
Il se meurt, le bel Adonis!
Il descend vers les noires portes.
Tout ce qui est beau,

Kor fra Syrakus:
Han er død, den smukke Adonis!
Græd! Græd! Han er ved at dø,
den smukke Adonis!
Han går mod de sorte porte.
Alt, hvad der er smukt,
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j’ai brisé ton idole,
j’ai brisé ton or,
comme toi-même tu seras brisé,
tu seras foulé.
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l’Hadès morne l’emporte.
Renversez les torches,
Eros! Pleurez!

fjerner Hades.
Fjern faklerne,
Eros, græd!

Acte IV.
Le Laurier blessé
Nº 1 – Prélude

4. akt.
Det sårede laurbærtræ
Nr. 1 – Forspil

Marc:
Seigneur, nous allons
maintenant te délier.

Marc:
Herre, nu vil vi
løsne dig.

Le Saint:
Tu ne te souviens plus! Tu as
tout oublié: Que t’ai-je dit?
«Souvenez-vous. Je suis la cible.»

Helgenen:
Kan du ikke huske? Har du helt glemt,
hvad jeg har sagt til dig?
«Husk, jeg er skydeskiven.»

Marc:
Et tu vas choisir ceux de nous
qui viendront avec toi.

Marc:
Og du skal vælge de af os,
som kommer med dig.

Marcellien:
César a dit: «Amenez-le au bois
d’Apollon; liez-leau tronc du plus
beau des lauriers;
puis décochez contre son corps
nu toutes vos flèches jusqu’à
ce que vous vidiez les carquois,
jusqu’à que son corps nu soit
pareil au hérisson sauvage.»

Marcellien:
Cæsar har sagt: »Før ham frem til
Apollons skov; bind ham til stammen
af det smukkeste laurbærtræ;
så udskyd mod hans nøgne legeme
alle jeres pile, lige til I har tømt
jeres pilekogger, lige til hans nøgne
legeme vil være parat til
det vilde pindsvin.»

Le Saint:
Oui, mes archers,
c’est ce que je veux.

Helgenen:
Ja, mine bueskytter,
det er det, jeg vil.

Oui, je vais revivre.

Ja, jeg vil leve op igen.

J’atteste mon souffle
et le ciel que je vais
revivre: car il est devin,
l’Empereur. Il a deviné.

Jeg tager mit åndedræt
og himlen til vidne på, at jeg vil
leve op igen, for han er en spåmand,
herre, han har spået.

Mais pour revivre,

Men for at leve op igen,

bueskytter, er det nødvendigt,
at jeg dør, at min skæbne
fuldendes, at menneskehænder
dræber mig.
Jeres hænder,
jeres broderlige hænder.

N’ayez aucune crainte.
En vérité , je vous le dis,
je vais revivre.

Hav ingen frygt.
Sandelig, jeg siger jer,
jeg vil leve igen.

Il faut que chacun
tue son amour pour qu’il revive
sept fois plus ardent.

Alle må dræbe sin kærlighed
for at han lever igen,
syv gange mere glødende.

Nº 2

Nr. 2

Le Saint:
Je vous le dis, celui qui plus
profondément me blesse,
plus profondément m’aime.

Helgenen:
Jeg siger jer:
Den, som sårer mig dybest,
han elsker mig højest.

Voyez.

Nuvel.

Je sens que dans la paume
de ma main le stigmate brûle,
se rouvre et saigne.

Jeg føler, at brændemærket
svider i min håndflade, det brydes
op igen og bløder.

Ô tremblement
de mon âme! Je sens mon âme
et l’arbre trembler jusqu’au bout
des racines les plus cachées.
Ne voyez-vous pas les trois femmes
voilées, qui sont assises
au pied de l’autel?
Elles tressaillent. Je les vois.

O, min sjæls skælven!
Jeg føler, at min sjæl
og dens base skælver
lige til de mest skjulte rødder.
Kan I ikke se
de tre tilslørede kvinder,
som sidder ved alterets fod?
De skælver; jeg ser dem.

Parlez bas. Ce n’est
pas l’épouvante. Parlez bas;
il est là, le pasteur. Regarde.

Ti! Det er ikke
det værste.
Ti, præsten er der. Se!

Il porte la brebis autour de son cou,
sur ses épaules.

Han bærer lammet om halsen,
på sine skuldre.
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ô archers, il faut que je meure,
il faut que je meure.
Il faut que mon destin s’accomplisse,
que des mains d’hommes me tuent.
Vos mains.
Vos mains fraternelles.
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Il n’est plus là.

Der er ikke andre til stede.

Mon sang commence
à couler, dans l’ombre qui croît.
Les lauriers sont comme les lances
hérissées autour de la croix;
des profondeurs, des profondeurs
j’appelle votre amour, archers!
Rapprochez-vous, la nuit tombe.
Il faut qu’on mire de près,
de près pour frapper juste.

Mit blod begynder at løbe
i skyggen, der vokser.
Laurbærtræerne er som spyd
rettet mod korset;
I dybsindige, jeg påkalder
jeres kærlighed, bueskytter!
Ryk sammen, det bliver nat;
man må sigte tæt på
for at ramme rigtigt.

L’arc figure la Trinité Sainte.
Le fût est le père, la corde
est l’esprit, la flèche empennée
est le fils qui donna son sang.
Et il n’y aura plus de taches,
sauf la tache du sang tombé
des mains et des pieds du Sauveur.

Buen danner den hellige treenighed.
Det nederste er faderen, snoren
er ånden, pilen med fjer er sønnen,
som gav sit blod;
og der er ikke flere mærker, bortset
fra mærket af blod, der er dryppet
fra frelserens hænder og fødder.

Chaque flèche est pour le salut,
afin que je puisse revivre.
Ne tremblez pas, ne pleurez pas!
Mais soyez ivres, soyez ivres
de sang, comme dans les combats.
Visez de près. Je suis la cible.
Des profondeurs, des profondeurs,
j’appelle votre amour terrible.

Hver pil er for frelsen,
for at jeg kan leve igen.
Frygt ikke, græd ikke!
Men vær beruset af blod som i slagene.
Sigt på nært hold. Jeg er skydeskiven.
I dybsindige, I dybsindige,
jeg kræver
jeres frygtelige kærlighed.

Nº 3

Nr. 3

Le Saint:
Béni soit le premier!
Bénie soit l’étoile première!

Helgenen:
Velsignet være den første!
Velsignet være den første stjerne!

Chorus syriacus:
Ah! Ah! Hélas... Hélas...

Kor fra Syrakus:
Ak, ak!

Le Saint:
Votre Amour! Votre Amour!
Encore!
Encore!
Encore!

Helgenen:
Jeres kærlighed, jeres kærlighed!
Igen!
igen!
igen!

igen!
Evig kærlighed!

Chorus syriacus:
Pleurez, ô femmes de Syrie,
Criez : «Hélas! ma Seigneurie!»
Toutes les fleurs se sont flétries,
Criez, pleurez!
Pleurez, ô femmes de Syrie!
Il va dans la pâle prairie!
Toutes les fleurs se sont flétries

Kor fra Syrakus:
Græd, Syriens kvinder,
råb: «Ak, min herlighed!»
Alle blomsterne er visne.
Råb, græd!
Græd, Syriens kvinder!
Han går ind i den blege eng!
Alle blomsterne er visne.

Eros ! Pleurez!
Il descend vers les Noires Portes.
Pleurez!
Tout ce qui est beau,
l’Hadès morne l’emporte.
Renversez les torches,
Eros! Pleurez!

Eros! Græd!
Han går mod de sorte porte.
Græd!
Alt, hvad der er smukt,
fjerner Hades.
Fjern faklerne,
Eros, græd!

Acte V.
Le Paradis
Nº 1 – Interlude

5. akt.
Paradiset
Nr. 1 – Mellemspil

Nº 2

Nr. 2

Chorus martyrum:
Gloire! sous nos armures
flamboyez, ô blessures!
Qui est celui qui vient?
Le Lys de la cohorte.
Sa tige est plus forte.
Louez le nom qu’il porte:
Sébastien!

Martyr-kor:
Hæder! I skal funkle under
jeres rustning, I sårede!
Hvem er det, der kommer?
Kohortens lilje.
Dens stilk er den stærkeste.
Pris det navn, han bærer:
Sebastian!

Chorus virginum:
Tu es loué. L’étoile
De loin parle à l’étoile
Et dit un nom: le tien.
Dieu te couronne.
Toute la nuit comme une
goutte a ton front
est dissoute, Sébastien.

Kor af jomfruer:
Du er priset! Den fjerne stjerne
taler med en stjerne
og siger et navn – dit.
Gud kroner dig.
Hele natten er opløst,
som en dråbe på din pande,
Sebastian.
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Encore!
Amour Eternel!
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Chorus apostolorum:
Tu es saint. Qui te nomme
Verra le fils de l’homme,
qui sur son cœur te tient,
sourire de ta grâce.
Jean t’a donné sa place.
Tu boiras dans sa tasse
Sébastien.

Apostel-kor:
Du er hellig. Dit navn skal
være Menneskesønnen;
Det rører dig i hjertet,
smil til hans nåde.
Jean har givet dig sin plads,
du vil drikke af hans glas,
Sebastian.

Chorus angelorum:
Tu es beau. Prends six ailes
d’Ange et viens dans l'échelle
des Feux musiciens
chanter l'hymne nouvelle
au ciel qui se constelle
de tes plaies immortelles,
Sébastien.

Engle-kor:
Du er smuk. Tag seks
englevinger og kom til rækken
af talentfulde musikere
der synger den nye hymne
til himlen besat med stjerner
af dine udødelige sår,
Sebastian.

Anima sebastiani:
Je viens, je monte, j’ai des ailes.
Tout est blanc. Mon sang est
la manne
Qui blanchit le désert de Sin.
Je suis la goutte, l'étincelle
et le fétu. Je suis une âme,
Seigneur, une âme dans
ton sein.

Sebastians sjæl:
Jeg kommer, jeg stiger op,
jeg har vinger. Alt er hvidt.
Mit blod er manna,
som rensede Sinais ørken.
Jeg er dråben, gnisten
og den lille vigtige ting.
Jeg er en sjæl, herre,
en sjæl i dit bryst.

Chorus sanctorum omnium:
Louez le Seigneur dans
l'immensité de sa force.
Louez le Seigneur sur
le tympanon et sur l'orgue.
Louez le Seigneur sur
le sistre et sur la cymbale.
Louez le Seigneur sur la flûte
et sur la cithare.
Alleluia!

Alle helliges kor:
Pris herren i al hans
umådelige magt.
Pris herren med dulcimer
og orgel.
Pris herren med
tamburin og bækken.
Pris herren med fløjte
og citer.
Halleluja.
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