
Alfons de tweede, hertog van Fei rara 
Leonore van Este, zuster van cle hertog 
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Torquato Tasso 
Antonio Montecatiiw, staatssecretaris 

1.1. 

(Plaats in cle min) 

Prinses Wat heb j e? Laat het een vriendin 
weten! 
Leonore Met plezier zie ik ons beiden zo 
landelijk uitgedost. We lijken echt gelukkige 
herderinnen. We vlechten kransen. 
Prinses Mijn broer is vriendelijk dat hij ons in 
deze dagen al op het land bracht. We kunnen 
onder ons zijn en ons urenlang naar de gouden 
tijd van de dichters dromen. 
Leonore Ja een nieuwe wereld omgeeft ons. 

Der Schatten dieser immergrünen Baüme 
Wird schon erfreulich. Schon erquickt uns 
wieder 
Das Rauschen dieser Brunnen, schwankend 
wiegen 
Im Morgenwinde sich die jungen Zweige. 
Die Blumen von den Beeten schauen uns 
Mit ihren Kinderaugen freundlich an. 
Der Gärtner deckt getrost das Winterhaus 
Schon der Zitronen und Orangen ab. 
Der blaue Himmel ruhet über uns 
Und an dem Horizonte löst der Schnee 
Der fernen Berge sich in leisen Duft . 

Prinses De lente zou me heel welkom zijn, als 
hij mijn vriendin niet van me roofde. 
Leonore Herinner me in deze lieflijke uren niet 
hoe snel ik moet gaan. De plicht roept, de 
liefde roept me naar de gemaal, die me zo lang 
mist. Ik breng hem zijn zoon, die dit jaar zo 
snel is gegroeid, zich zo snel heeft ontwikkeld. 
Prinses Wat je ook verlaat, je vindt het in die 
grote stad dubbel terug. 
Leonore Florence is groot en heerlijk maar de 
waarde van al haar schatten reikt niet tot 
Ferrara 's edelstenen. Italië noemt geen grote 
naam, die dit huis zijn gast niet heeft genoemd. 
En liet is voordelig, het genie gastvrijheid 
verlenen: geef je het dat geschenk, dan laat liet 
er een mooier voor je achter. 
Prinses Goede mensen, die elkaar hier door 
toeval troffen en een geluksverbond sloten. 
Leonore Wal ik levendig voel, voel jij beter, 
voelt het diep — e n zwijgt. Altijd is je aandeel 
groot aan het grote, dat je als jezelf herkent. 
Jou en je zuster eert de wereld voor alle grote 
vrouwen van je tijd. 
Prinses Je moei deze hoogste vleierij niet hel 
kleed lenen van intieme vriendschap. Als ik 
bedenk hoe weinig men is en wat men is blijft 
men anderen schuldig. Ook heb ik nooit als 
rang of als bezit gezien wat de natuur of hel 
geluk me gaf. Ik ben blij, als verstandige 
mannen spieken, dat ik kan verstaan hoe ze het 
bedoelen. Ik luister graag naar het geruzie van 
de verstandigen over de krachten, die de 
inborst van de mens zo vriendelijk en vreselijk 
bewegen. Als de vorstelijke zucht naar roem, 
naar uitbreiding van bezit, stof wordt voor de 
denker. En na die ernstige conversatie rust ons 
oor uit op de rijmen van de dichter, die ons 
lijkl te mijden ja te vluchten. Iets lijkt te 
zoeken, dat we niet kennen en dat hij op het 
einde misschien zelf niet kenl. Het zou dan 
toch heel aardig zijn als hij ons op een goed 
moment zou treffen en ons snel in verrukking 
zou herkennen als de schat, die hij lang en 
vergeefs in de wijde wereld heeft gezochl. Ik 
hou van Belriguardo, in dit mooie land groeit 
voor andere bomen graag de mirte. 

Leonore Ik ben voor Tasso alleen rechtvaardig. 
Zijn oog verblijft bijna niet op deze aarde, zijn 
oor hoort de harmonie van de natuur. Wat de 
geschiedenis aanreikt, het leven geeft, neemt 
zijn boezem direct en gewillig op. Zijn gemoed 
brengt wat wijd verstrooid is bijeen en zijn 
gevoel beleeft wat nooit is beleefd. Vaak 
veredelt hij wat ons gewoon leek en wat geschat 
wordt, wordt voor hem niets. In die eigen 
tovercirkel gaat de wonderlijke man en trekt 
ons aan 0111 met hem te gaan, er deel aan te 
hebben. Hij lijkt ons te naderen en blijft ver 
van ons. Hij lijkl qns aan le kijken maar op 
onze plaats kunnen hem vreemde geesten 
verschijnen. 
Prinses Ook het werkelijke lijkl hem met 
geweld aan te trekken en vast te houden. 
Herken je al die mooie liederen niet als 
vruchten van echte liefde? 
Leonore Met zijn welluidende klachten, zijn 
opwindend verdriet, zijn zalige droefgeestigheid, 
verheerlijkt hij in al zijn rijmen een enkel beeld. 
De vereerde. 
Prinses E11 als hij zijn onderwerp noemt, geeft 
hij het de naam Leonore. 
Leonore Hel is jouw naam en de mijne. Hel 
verheugt me dal hij zijn gevoel voor jou in die 
dubbelzinnigheid kan verbergen. Ik ben 
tevreden dat hij met de klank van die naam 
ook mij gedenkt. Hier is geen kwestie van een 
liefde, die zich van haar voorwerp wil meester 
maken, liet alleen zou willen bezitten, er jaloen 
ieder ander de aanblik van beletten. Hij legt 
wat hij uit alle sferen liefheeft in een naam 
neer. die wij dragen. Ons heefl hij niet lief en 
we hebben met hem het hoogste lief, wat we 
kunnen liefhebben. 
Prinses Je hebt je in die wetenschap erg 
verdiept. Eleonore, zegt me dingen die bijna 
alleen mijn oor raken en nauwelijks nog in de 
ziel overgaan. 
Leonore Jij, leerlinge van Plato. niet begrijpen? 
Hij raast niet boos heen en weer van de ene 
borst naar de andere, hij hecht zich niet 
bedrieglijk aan schoonheid en gestalte en boet 
niet voor de snelle roes met walging en 
narigheid. 
Prinses Daa r komt mijn broer. Laten we niel 
verraden waar het gesprek weer heen voerde. 
We zouden zijn gescherts moeten verdragen, 
zoals onze kleding zijn spot onderging. 

1.2 

Alfons Ik zoek Tasso, die ik nergens vind, en 
tref hem hier zelfs bij jullie niet aan. 
Prinses Ik zag hem gisteren weinig, vandaag 
niet. 
All'ons Het is een oud gebrek, dat hij de 
eenzaamheid meer zoekt dan gezelschap. Ik 
vergeef hem als hij zich liever vrij in stilte met 
zijn geest onderhoudt . Maar dat hij zelfs de 
kring, die vrienden sluiten, mijdt. 
Leonore Ik zag hem vandaag van ver: hij hield 
een boek en een lei vast, schreef en liep en 
schreef. 
Alfons Hij kan niet eindigen, niet gedaan 
maken. Hij verandert altijd, rukt traag verder 
op, slaat weer stil. Hij bedriegt cle hoop. 
Leonore Hij is alleen bezorgd om kleine trekjes 
te verbeteren om je gunst, die hem zoveel 
oplevert, eindelijk een waardig offer le brengen. 
Alfons Even goed als ik deel heb aan zijn werk, 
dal me verheug! en moet verheugen, groeit 
tenslotte ook het ongeduld in mij. Men ziel 
ongaarne het genot, dat men zo dichtbij 
waande, veraf in later tijd. 
Prinses Ik prijs de bescheidenheid, de zorg 
waar hij stap voor stap mee op het doel afgaat. 
Hij wil niet sprookje op sprookje stapelen, die 
charmeren maar uiteindelijk, als losse woorden 
vervliegend, misleiden. Laat hem broer, hij 
moet zijn gedicht lot een geheel afronden. Voor 
een goed werk is niet de tijd de maat. Alleen 
door de gunst van de Muzen sluiten zoveel 

lijmen zich vast samen tot één. En als het 
nageslacht mee moet genieten, dan moeten de 
tijdgenoten van de kunstenaar zichzelf vergeten. 
Alfons Laten we dan samenwerken, lieve zusier. 
zoals we vaak gedaan hebben in beider 
voordeel. Dan zien we hem misschien opeens 
bij hel doel, waar we hem lang gewenst hebben. 
Ik neem mijn deel van de roem en hij wordt in 
het leven binnengeleid. 
Leonore Zo zal je nog alles voor hem doen. 
heer, zoals je tot nu al veel voor hem gedaan 
hebt. 
Alfons Een edel mens kan zijn vorming niel le 
danken hebben aan een enge kring. De 
strelende eenzaamheid sust hem niel meer in 
slaap. Hij is gehouden 0111 zichzelf en de 
anderen goed te leren kennen. Vechlend 
beproeft de jongeman zijn krachten. Hij voelt 
wat hij is en vlug voelt hij zich een man. 
Leonore In de stilte omwikkelt zich een talent, 
een karakter in de stroom van de wereld. 
Alfons Als zijn argwaan tenslotte niet omslaat 
in angst en haat. Alleen wie ze niet kent, vreest 
de mensen en wie ze mijdt zal ze vlug 
verloochenen. Dat is bij hem het geval. Zo 
maakt hij zich vaak zorgen om mijn gunst, veel 
meer dan hem zou passen. Hij koestert 
wantrouwen tegen velen, die niet zijn vijanden 
zijn, ik weet het zeker. E11 gebeurt het dat een 
brief verdwaalt, dat een bediende uil zijn dienst 
naar een andere gaat , dat hem een papier uit 
handen raakt , dan ziet hij dadelijk opzet, 
verraad en arglist, die zijn lot ondergraaf t . E11 
zo raakt langzaam een vrij gemoed in de war 
en gekluisterd. 

Prinses Laten we niet vergeten, lieve broer, dat 
de mens niet van zichzelf kan scheiden. 
Alfons Ik doe wat ik kan 0111 hem zekerheid en 
vertrouwen in te prenten. In tegenwoordigheid 
van velen, geef ik hem vaak stellige tekens van 
mijn gunst. Als hij zich bij me beklaagt, laat ik 
het onderzoeken. Zoals laatst, toen hij dacht dat 
zijn kamer was opengebroken. 
Prinses Als een vriend, die met ons zou 
wandelen, zijn voet verwondde, dan zouden we 
toch liever traag lopen en hem graag en gewillig 
onze hand lenen ? 
Alfons Beter ware, dal we hem konden 
genezen. Als we dadelijk, op trouwe raad van 
de dokter een kuur probeerden. Ik ga vanavond 
terug naar de stad. Antonio komt van Rome en 
haalt me af. We hebben veel te bespreken en te 
regelen. Nu dienen er besluiten getroffen, veel 
brieven geschreven. Dal noodl me alles terug. 
Prinses Kan je niet bij ons blijven en hier even 
goed als in de stad die zaken doen ? 
Leonore Je voert Antonio meteen van ons weg, 
die moet ons van Rome zoveel vertellen. 
Alfons Jullie kinderen, ik kom zo gauw als 
mogelijk is met hem terug. Blijf toch op 
Belriguardo, ga samen naar Consandoli . Geniet 
van de mooie dagen, helemaal vrij naar eigen 
lust. Mijn liefsten. En als we dan weer zijn 
uitgesproken, laat dan de mensen maar komen. 
Dat het vrolijk wordt in onze tuinen en dat mij 
ook, als ik ze zoek, in de koelte een schoonheid 
tegemoet komt. Dat is billijk. 
Leonore We zullen hel vriendelijk door de 
vingers zien. 

Alfons Ik kan jullie ook ontzien, dat weet je. 
Prinses Traag zet hij zijn stappen, staat soms 
opeens stil, besluiteloos, komt dan weer sneller 
op ons toe. en talmt alweer. Ik zie al lang 
Tasso komen. 
Alfons Stoor hem niet in zijn dromen, als hij 
denkt en dicht. Laai hem lopen. 
Leonore Nee. hij heeft ons gezien. Hij komt 
hierheen. 

1.3 

Tasso Ik kom traag, 0111 je een werk le brengen 
en aarzel nog om hel je te overhandigen. Ik 
weet te goed. dat liet onvoltooid blijft. Zoals 
een mens maar kan zeggen: hier ben ik !. zeg 
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