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Abstrakt 

 

Bakalárska práca sa zaoberá analýzou troch talianskych operných libriet Il Ciro 

riconosciuto, Ipermestra a Don Calandrano k operným produkciám v Bratislave roku 1760.  

Identifikuje autorov hudby a textu, zaoberá sa biografiami členov spoločnosti, ktorí 

predstavenia odohrali a začleňuje tieto poznatky co celkového kontextu opery v Bratislave 

a v strednej Európe.  

 

Kľúčové slová: libreto, opera, Bratislava, Ipermestra, Il Ciro riconosciuto, Don Calandrano, 

Girolamo Bon. 

 

 

 

 

 

Abstract  

 

Bachelor´s thesis deals with analysis of three Italian opera librettos Il Ciro 

riconosciuto, Ipermestra and Don Calandrano for opera productions in Bratislava in 1760. 

This thesis further identifies the authors of music and text. Biographies of performers are 

discused as well and all the findings of this thesis are incorporated to the overall context of 

opera in Bratislava and Central Europe. 

 

Key words: libretto, opera, Bratislava, Ipermestra, Il Ciro riconosciuto, Don Calandrano, 

Girolamo Bon 
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I.  Úvod  
 

Téma 
     

Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou troch talianskych operných libriet 

k operným predstaveniam v Bratislave roku 1760, ktoré sú dochované v Národnom múzeu 

v Prahe (ďalej iba NM) pod signatúrami 98 F 362 až 364. Snaží sa určiť autorov, 

identifikovať interpretov a tieto poznatky včleniť do celkového kontextu dejín opery 

v Bratislave a v strednej Európe.  

 

Vymedzenie problematiky, pramene a literatúra 
 

O obdobie hudobného klasicizmu na Slovensku sa začali muzikológovia intenzívnejšie 

zaoberať v druhej polovici 20. storočia. Ich pozornosť smerovala najmä k cirkevnej a svetskej 

hudbe v jednotlivých regiónoch (napr. Spiš) a v mestách (napr. Košice, Levoča, Banská 

Bystrica, atď.) Zároveň boli spracovávané monografie skladateľov, ktorí v období klasicizmu 

tvorili na Slovensku (A. Zimmermann, J. N. Hummel a ďalší). Týmto obdobím sa zaoberali 

Jozef Kresánek, Ivan Hrušovský, Ladislav Mokrý, Richard Rybarič a celkové poznatky 

o období klasicizmu spracovala Darina Múdra.1 

Tematikou opery v Bratislave v 18. storočí sa hlbšie zaoberala M. Cesnaková- 

Michalcová v kapitole Divadlo na Slovensku v období feudalizmu 12. – 18. storočie v knihe 

Kapitoly z dejín slovenského divadla od najstarších čias po realizmus.2 (ďalej len „Kapitoly 

z dejín“)  Spomínaná kolektívna práca napriek tomu, že sa stavia profesionálne k danej 

problematike,  nedáva priestor na vykreslenie systematického a uceleného obrazu o divadle 

v jednotlivých mestách a regiónoch Slovenska. Autorka svoje poznatky rozširuje v knihe 

Premeny divadla,3 kde sa snaží o vzájomné prepojenie hudobnej kultúry s celkovou 

spoločenskou a politickou situáciou. Jej pozornosť smeruje k predstaveniam odohraným 

v iných jazykoch ako v slovenskom, hlavne k nemeckému divadlu, ktoré bolo na Slovensku 

pomerne dosť rozšírené. Poznatky zoradila do dvoch častí. Prvá časť má názov Historický 

                                                 
1 Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku II. Klasicizmus, Bratislava 1993,  (ďalej len „Dejiny hudobnej kultúry“), 
Hudobný klasicizmus na Slovensku v dobových dokumentoch, Bratislava 1996 (ďalej len „Hudobný klasicizmus“) 
2 Kapitoly z dejín slovenského divadla od najstarších čias po realizmus, (kol. autorov) , Bratislava 1967 (ďalej 
len „Kapitoly z dejín“) 
3 Cesnaková-Michalcová, M.: Premeny divadla  –  Inonárodné divadlá na Slovensku do roku 1918, Bratislava 
1981 (ďalej len „Premeny divadla“) 
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prehľad pôsobenia divadelných spoločností a druhá časť Miestopisný súpis inonárodných 

divadelných spoločností. Svoje tvrdenia dokladá rôznymi prameňmi a literatúrou. Odkazuje 

napríklad na mestské účtovné knihy a libretá uložené v Bratislave, Budapešti a Prahe.  Čo sa 

týka libriet uložených v Prahe, Cesnaková-Michalcová odkazuje na tie, ktoré sú uložené 

v Divadelnom oddelení Historického múzea NM. Libretá, ktorými sa táto práca zaoberá, sú 

rovnako z NM, ale z fondu knižnice, preto ich pravdepodobne Cesnaková - Michalcová 

prehliadla. Knihu vydala autorka aj v nemčine pod názvom Geschichte des deutschsprachigen 

Theaters in der Slowakei,4 vďaka čomu sa stala členkou spoločnosti Thalia Germanica. 

Spoločnosť bola založená v Kanade profesorom Kitchingom a jej úlohou je zmapovať 

nemecky hovoriace divadlo vo svete, okrem Nemecka, Rakúska a Švajčiarska. Autorka 

bohato prispela i k výskumu talianskej opery v Bratislave, preto sa táto práca často opiera 

o jej knihy.  

Uvedená autorka zhrnula poznatky o talianskej opere 18. storočia v Bratislave aj 

v knihe Z divadelnej minulosti na Slovensku.5 Nové poznatky k tejto téme kniha neprináša, 

práve naopak, o talianskej opere píše stručnejšie ako v Premenách divadla.  

Ani v jednej z citovaných prác sa autorka nezaoberá konkrétnejšou analýzou libriet 

a ich hodnotením, čo je vzhľadom na prehľadovú a pomerne široko vymeranú tému celkom 

pochopiteľné. Skúmané libretá sa nespomínajú v žiadnej inej dostupnej literatúre a je 

pravdepodobné, že ich analýzou sa ešte nikto nezaoberal, preto by som touto bakalárskou 

prácou chcela prispieť k zmapovaniu tohto doposiaľ neprebádaného poľa. K týmto 

 predstaveniam nie sú známe hudobné pramene, preto sa budem zaoberať len libretami.  

  

Práca je rozdelená do piatich kapitol. Prvú kapitolu tvorí úvod, druhá sa zaoberá 

talianskou operou v rokoch 1700 – 1760. Definuje jednotlivé žánre opery a predstavuje 

najvýznamnejšieho libretistu doby. Tretia kapitola rozoberá divadlo a operu v Bratislave v 18. 

storočí – ponúka obraz spoločenskej a kultúrnej situácie a snaží sa chronologicky zoradiť 

dejiny divadla a opery tohto mesta. Štvrtá kapitola sa venuje osobnostiam spoločnosti 

Girolama Bona a posledná piata kapitola sa zamerieva na roky (sezónu), v ktorých boli 

predvedené skúmané libretá, snaží sa ich analyzovať a identifikovať autorov.  

                                                 
4 Cesnaková - Michalcová, M.: Geschichte des deutschsprachigen Theaters in der Slowakei, Böhlau, Verlag, 
Köln, Weimar, Wien, 1997 
5 Cesnaková - Michalcová, M.: Z divadelnej minulosti na Slovensku, Bratislava 2004 
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II. Talianska opera v rokoch 1700 – 1760 
 

Hlavnými formami talianskej opery vo vymedzenom období je opera seria, intermezzo 

a opera buffa. Na nasledujúcich riadkoch je priblížený predovšetkým vývoj opery seria 

a osobnosť Pietra Metastasia, pretože jeho diela tvorili väčšinu repertoáru spoločnosti 

Girolama Bona počas jeho pôsobenia v Bratislave. Poslednú časť kapitoly tvorí stručný 

výklad žánru opery buffa, ku ktorému patrí opera Don Calandrano. 

 

Opera seria6 
 

Opera seria získavala svoju podobu v prvých dvoch desaťročiach 18. storočia vďaka 

členom literárnej akadémie nazývanej Arkádia, založenej v roku 1690. Títo literárni 

reformátori sa snažili zosúladiť libreto s princípmi klasickej gréckej drámy. Snažia sa 

zachovať jednotu miesta, deja a času, odstraňujú komické postavy a spracovávajú vznešené 

antické námety, ktoré neodrážajú život súčasnosti. Opera seria, vo svojej dobe označovaná 

prevažne iba ako „dramma per musica“, dávala morálny príklad, predvádzala cnosti, vášeň 

i lásku. Smrť sa na pódiu objavovala len zriedka a príbeh sa končil šťasne. Predstavenie bolo 

určené prevažne dvornému publiku. Opera mala 3 dejstvá s jednou centrálnou zápletkou, 

v ktorej figurovalo  nie viac ako osem postáv. Vstupy a výstupy jednotlivých charakterov boli 

prísne regulované, aby sa postavy pravidelne striedali a každá mala príležitosť zaspievať 

určený počet árií (pozri nižšie). Odohrávaná dráma neobsahovala komické scény, balety či 

tance, tie boli presunuté  do intermezza a nenaväzujú na hlavný dej. Neskôr nastali zmeny i v 

oblasti scénografie, do ktorej významne prispel slávny libretista Pietro Metastasio (pozri 

nižšie). Dochovali sa jeho vlastné poznámky ku scénickému uvádzaniu opier na jeho libretá, 

v ktorých napríklad popisuje, ako by mali vyzerať scény a diagramom určuje umiestnenie 

spevákov na javisku.7 Kulisy na scéne sa menili na začiatku a v strede každého dejstva.  

 

Pre tento žáner je typické hrdinstvo a pátos, virtuozita v podobe belcanta, miesto 

charakterov ustálené typy, v ktorých sa stavia cit proti povinnosti. Na scéne sa objavujú 

spravidla dva milenecké páry, ktoré prekonávajú nezdary osudu a jeden neprajník, ktorému sú 

                                                 
6 McClymonds, M. P., Heartz, D.: Opera seria, in: Sadie, S. (ed.) The New Grove Dictionary of Opera, 1994 zv. 
III., str. 698 (ďalej len „Grove - O“) 
7 Spurná, H.: Nástin vývoje inscenační praxe, in: Hudební divadlo jako výzva, Praha 2004, str. 367 
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nakoniec všetky činy veľkoryso odpustené. Príbeh má šťastný koniec a často končí ohlásením 

svadby.  

Dominantnou hudobnou štruktúrou je ária, spravidla vo forme „da capo“, neskôr „dal 

segno“. Okrem árie sa objavuje i cavatina (krátka ária, po ktorej môže postava zotrvať) na 

začiatku scény. Z ansámblov sa v opere seria najčastejšie objavuje duet hlavného páru (na 

konci druhého aktu) a v závere zbor, tvorený väčšinou zhromaždenými sólistmi (coro).  

V opere seria sa vyskytujú dva typy recitatívov – „recitatív secco“ doprevádzaný 

continuom, má voľnú formu i rytmus a jeho funkciou je posúvať dejovú linku dopredu. Druhý 

recitatív opery 18. storočia je „recitatív accompagnato“ doprevádzaný orchestrom. Tento 

recitatív je už dramatickejší (zaznieval v momentoch nešťastia, šialenstva a iné)  a zároveň 

rytmickejší a melodickejší. Recitatív accompagnato stojí za recitatívom secco a pripravuje tak  

nástup árie,  ktorá dáva priestor na vyspievanie pocitov postavy a má virtuózny charakter.8 

Predohru k opere tvorila neapolská sinfonia, ktorá sa v priebehu storočia osamostatnila 

a hrávala sa aj mimo operných predstavení. Mala 3 časti – rýchlu, pomalú, rýchlu. Obvyklé 

obsadenie orchestra tvorili sláčikové nástroje, 2 hoboje a 2 lesné rohy.9    

Vďaka vysokej profesionalite spevákov, ktorí predvádzali svoju virtuozitu hlavne na 

brilantných áriách a zároveň vďaka ustáleným charakterom, sa v opere zachováva určitá 

hierarchia medzi spevákmi. Na vrchole bola hlavná milenecká dvojica, predstavovaná 

kastrátom (primo uno) a sopranistkou (prima donna). Druhá dvojica bola podobne tvorená 

kastrátom a sopranistkou či altistkou, niekedy dokonca dvomi ženami (jedna v mužskej role), 

zatiaľ čo v Ríme boli všetky roly interpretované mužmi. Celkový počet árií sa znížil na 

približne 20. Každý z hlavnej dvojice zaspieval počas predstavenia štyri alebo päť árií a jedno 

či dve duetá. V poradí ďalší pár zaspieval tri alebo štyri árie každý. Posledná postava 

nazývaná „ultima parte“ mala najmenej árií a bola obsadzovaná tenorom alebo basom. 

Libretisti boli v službách na šľachtických dvoroch alebo písali na objednávku pre 

konkrétne divadlá. Ich povinnosťou bolo zároveň upravovať už existujúce libretá, alebo 

napísať nové tak, aby vyhovovali miestnym požiadavkám. Rovnaké povinnosti mali i libretisti 

pracujúci pre rôzne mestské scény, napr. v Benátkach. Skladatelia mali tiež často trvalé 

miesto na nejakom šľachtickom dvore a medzi ich povinnosti patrila okrem písania nových 

opier i úprava a obnova už existujúcej hudby. Podobne pracovali kapelníci v mestských 

divadlách. V obidvoch prípadoch bolo otázkou prestíže získať nové skladby od módneho 

autora. Takéto predstavenia autori sami dirigovali priamo od čembala. 

                                                 
8 Monson, D. E.: „Recitative“ in: „ Grove“, zv. XXI., str. 1 
9 Michels, U.: Encyklopedický atlas hudby, Praha 2000, str. 153 
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Rovnaké zhudobnenie opery seria sa hrávalo zvyčajne len jednu sezónu. V prípade 

ďalšej inscenácie bolo libreto obvykle revidované v podobe nových alebo vypožičaných árií, 

čo už smerovalo k pasticciu. Mnohé árie boli u spevákov tak obľúbené, že ich speváci spievali 

v rôznych divadlách po celej Európe. 

Za tvorcu opery seria je považovaný Apostolo Zeno (1668-1750) a  jeho následovník 

Pietro Metastasio priviedol tento žáner k dokonalosti. Dominujúce postavy talianskej 

hudobnej tradície v období medzi 1720 – 1740 boli Vinci, Leo, Porpora, Hasse, Pergolesi, 

dôležitými autormi boli tiež Händel a Vivaldi. V období medzi 1740 – 1760 to boli Hasse, 

Jommelli, Galuppi, Traetta, G. F. de Majo, Perez, Teradellas, J. C. Bach, Gluck a Graun.  

 

Pietro Metastasio10  
 

Pietro Metastasio, vlastným menom Trapassi, sa narodil v Ríme 3. 1. 1698. Jeho 

rodičia Felice a Francesca Trapassi žili v skromných podmienkach, preto keď Metastasiov 

krstný otec kardinál Pietro Ottoboni, veľký milovník hudby, rozpoznal chlapcov talent, 

zabezpečil mu kvalitné vzdelanie. Asi od 10 rokov žil Pietro v dome svojho pestúna Giana 

Vincenza Gravina, ktorý je známy i vďaka založeniu literárnej spoločnosti Arkádie, ktorá sa  

vo veľkej miere zaslúžila o rozvoj talianskej literatúry a umenia vôbec. Gravina Pietra 

vyučoval gréčtinu, latinčinu, dejiny a literatúru. 

Prvé známe väčšie dielo Metastasia bola tragédia Giustino. V súvislosti s prípravou jej 

vydania v roku 1716 sa odohrala oficiálna premena básnikovho mena Trapassi na Metastasio. 

V roku 1718 zomrel Gravina a Metastasio sa musel začať starať o zdroj obživy. Našiel si 

prácu pomocníka v advokátskej kancelárii. V písaní básní však pokračoval a netrvalo dlho, 

kým si jeho talent všimla šľachta a  básne si veľmi obľúbila. Takto sa mu podarilo preniknúť 

na habsburský dvor Neapolského kráľovstva. Jeho kariéru z veľkej časti ovplyvnilo 

i stretnutie so slávnou sopranistkou Mariannou Benti-Burgarelli, protagonistkou jeho prvých 

serenád známou tiež pod menom La Romanina. Napriek tomu, že speváčka bola vydatá a o 12 

rokov staršia, si Pietra veľmi obľúbila a pomohla mu začleniť sa do hudobnej spoločnosti. 

Zoznámila ho s mladým začínajúcim spevákom Farinellim, so skladateľom Nicolo Porporom 

a oboznámila ho s formálnymi i spoločenskými pravidlami operného divadla. Práve jej 

venoval  svoju prvú celovečernú operu zhudobnenú Porporom Didone abbandonata.   

                                                 
10 Neville, D.: Metastasio [Trapassi], Pietro (Antonio Domenico Bonaventura), in: Sadie, S., Tyrrel, J. (ed.) The 
New Grove Dictionary of Music and Musicians, second edition,  2001, zv. 16, str. 516 (ďalej len „Grove“ 
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V nasledujúcich rokoch písal Metastasio libretá pre Neapol, Benátky i Rím. V roku 

1730 prijal ponuku cisára Karla VI. a stal sa dvorným básnikom vo Viedni, kde nahradil 

starnúceho básnika Apostola Zena. Jeho plat bol vyšší ako plat kapelmajstra J. J. Fuxa. 

Dostával 3000 zlatých. Do Talianska sa už nikdy natrvalo nevrátil.  

Prvý veľký úspech vo Viedni získal libretom Demetrio, ktoré zhudobnil Antonio 

Caldara. Jeho povinnosti na cisárskom dvore neboli veľké. Za rok napísal v priemere jednu 

väčšiu a jednu menšiu operu, poprípade oratórium a kantátu. Po smrti Karla VI., za vlády 

Márie Terézie záujem o umenie na viedenskom dvore  upadal. Opakovaný vojnový stav 

a s tým súvisiace výdaje štátu sa odrazili aj na básnikovom plate. Postupne sa menila aj 

spoločnosť a vkus viedenského dvora. Korunný princ Jozef II. mal skôr záujem o komickú 

operu. Spočiatku podporoval francúzskych umelcov, ktorých v 50. rokoch priviedol do 

Viedne kancelár gróf Kounic. Neskôr dával prednosť nemeckému singspielu a najmä 

talianskej opere buffa.11 Básnikova popularita mimo Rakúska nepoklesla, preto Metastasio 

pracoval na revízii svojich starších diel, ktoré sa hrávali po celej Európe a dokonca 

i v Brazílii.  Jeho posledné významné libretá boli Il trionfo di Clelia z roku 1762 k narodeniu 

dcéry Josefa II. a Romolo ed Ersilia z roku 1765 pri príležitosti svadby arcivojvodu Leopolda 

a Márie Luisy Bourgunskej. Obe libretá zhudobnil Johann Adolf Hasse. V tej dobe mal 

Metastasio už 73 rokov. Zomrel 12. 4. 1782 vo Viedni. 

Metastasio napísal 30 trojdejstvových opier typu „dramma per musica“, viac než 40 

menších operných libriet, 8 oratórií, 37 kantát, mnoho árií, duetov, celkom viac ako 150 diel. 

V období medzi rokmi 1720 až asi 1835 zhudobňovalo jeho texty mnoho sladateľov a boli 

známe po celej Európe, Veľkej Británii, Škandinávii a cárskom Rusku. Metastasio vydával už 

počas svojho života zbierky básní, eseje a úvahy a zachovala sa i jeho rozsiahla 

korešpondencia s významnými ľuďmi po celej Európe. Jeho diela  vychádzali tlačou už počas 

básnikovho života.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Beales, D.: Vienna, 4: 1740-1806, in: „Grove“, zv. XXVI., str. 546 
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Opera buffa12 
 

Termín opera buffa sa objavuje v Taliansku v priebehu 18. storočia ako neformálne 

pomenovanie komickej opery. Obvyklejšie je označenie dramma giocoso, ktoré sa v librete 

objavuje  prvýkrát už v roku 1695 v predslove G. C. Vollifranchiho k opere L´ipocondriaco 

predvedenej vo Villa Medici di Pratolino. Od roku cca 1740 sa v libretách striedavo vyskytujú 

pojmy ako „dramma bernesco“, „dramma comico“, „divertimento giocoso“, „commedia per 

musica“. Všetky tieto pomenovania označujú komickú operu viacmenej rovnakej hudobnej 

formy. Niekoľko komických opier bolo odohraných už v 17. storočí. Priekopníkom v tejto 

oblasti bol Giulio Rospigliosi, ktorý pôsobil v Ríme. Je autorom libreta k opere Chi soffre 

speri, ktorej dej je založený na novele Boccaccia. Libreto zhudobnili Virgilio Mazzocchi, 

Marco Marazzoli a premiéra sa konala r. 1637 v Ríme. Druhá komická opera, ktorej text 

napísal Rospigliosi podľa španielskeho námetu Dal male il bene, mala premiéru v Ríme 12. 2. 

1654. Hudbu k opere napísali Antonio Maria Abbatini a Marco Marazzoli. Komická opera sa 

v tomto období objavuje aj v Bologni a Florencii. 

Charakteristický tvar nadobudla opera buffa na začiatku 18. storočia v Neapole 

v kruhu vyššej spoločnosti. Námety preberá z každodenného života. Kombinuje v nich vážne 

i komické postavy a situácie poďla vzoru commedie dell´arte. V opere buffa sa objavuje 

okrem spevu i hovorená reč, často rôzne parodovaná (dialekt, cudzia reč, ...). Prvý známy 

príklad opery buffa je La Cilla, hudbu zložil Michelangelo Faggioli a autor textu je F. A. 

Tullio. Zachovalo sa iba libreto. Prvé divadlo určené na predvádzanie neapolskej opery buffa 

bolo Teatro dei Fiorentini. Nový žáner inšpiroval mnohých skladateľov, ako napríklad Vinci, 

Hasse, Pergolesi, tí začali písať okrem vážnej i operu komickú. 

Prví speváci buffy neboli odborne vyškolení. Hudba bola preto bez bravúrnych pasáží, 

ktoré by nezvládli zaspievať, čo sa ale v ďalších desaťročiach zmenilo. Rovnako ako opera 

seria má buffa 3 dejstvá, pričom prvé a druhé dejstvo sa v ranej  buffe často končí krátkymi 

bitkami, v ktorých figurujú tri alebo štyri osoby. Sú to základy neskorších ansámblov 

a reťazového ansámblového finále, které se stali významnými dramatickými i hudobnými 

novinkami opery buffa. Predohra k buffe je rovnaká ako v opere seria.  

Okolo roku 1730 sa stal Rím novým centrom opery buffa. Zaslúžil sa o to Bernardo 

Saddumene, jeden z popredných neapolských libretistov, ktorý priviedol v januári roku 1729 

do Ríma niekoľko buffa spevákov a skladateľa G. Fischettiho. Predviedli tam operu Li 

                                                 
12 Weiss, P., Budden J.: Opera buffa, in: „Grove – O“, zv. III., str. 685 
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zite´ngalera (premiéra v Neapole r. 1722, hudba Vinci) pod novým názvom La Costanza na 

hudbu Fischettiho. Vážne postavy spievali taliansky a komické postavy  v dialekte.  

Pre rozšírenie opery buffa má zásadný význam jej nasledovné udomácnenie 

v Benátkach, kde tvorili Galuppi a Goldoni. Buffu modernizovali a dodali jej jasný taliansky 

charakter. Historickým medzníkom je práve Goldoniho libreto La Buona figliuola (1760), 

v ktorom individualizoval každú postavu a novo spojil komický námet so sentimentálnym.  

Buffy tvorili spomínaní autori na témy od fantastických až po realistické – táto námetová 

pestrosť, súvisiace scénické efekty, ale najmä väčšia „demokratickosť“ a novodobosť látok 

a zobrazovaných hrdinov, boli hlavnými dôvodmi úspechu tohto žánru po celej Európe, kam 

sa začal šíriť od polovice storočia prostredníctvom kočovných divadelných spoločností.  
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III. Divadlo a opera v Bratislave v 18. storočí 
 

Spoločenské a kultúrne pomery na Slovensku v 18. storočí13 
 

Spoločensko-kultúrne pomery v 18. storočí boli poznamenané ideológiou osvietenstva 

a s ňou spojenou zmenou myslenia a nazerania spoločnosti na svet. Nové myslenie preniká do 

rôznych oblastí života. Tieto zmeny sa najskôr prejavili vo vede a umení, hlavne v hudbe, 

ktorej poslanie nadobudlo nový smer. Hudba sa odpútavala od svojej rýdzej funkčnej 

závislosti a získavala novú funkciu ušľachtilej zábavy. Tento smer priniesol nové estetické 

prvky a  umelecké kritériá a sú charakteristické i pre hudobný klasicizmus na Slovensku. 

Zmena myslenia sa najskôr objavila vo väčších mestách ako Bratislava a Košice,  pretože sa 

tu zdržiavala šľachta, cirkevná hierarchia a bohatí mešťania. Táto spoločenská vrstva 

usporadúvala koncertné a divadelné podujatia, umožňovala domáce predvádzanie hudby 

a tým sa udržiavala vysoká hudobná úroveň v mestách. 

Kultúrny vývoj miest podporovali i samotní panovníci, najviac Mária Terézia (1740 – 

1780).  Pokrokové reformy, ktoré Mária Terézia zaviedla, priniesli hospodárske, kultúrne 

a spoločenské zmeny v krajine. Stavali sa nové šľachtické kaštiele, kláštory a kostoly. 

Zlepšila sa forma vyučovania na školách, kvalitné vzdelanie získavali aj deti nešľachtického 

pôvodu, čo celkovo zvyšovalo inteligenciu národa. Okrem súkromného organizovania 

hudobnej produkcie vznikajú verejné koncerty a hudobné školy. Cirkevnú hudbu pestovali 

rehoľnícke združenia piaristov, františkánov, jezuitov a iných reholí.  

 

Hudobná kultúra v Bratislave v 18. storočí14 
 

Bratislava vznikla na križovatke obchodných ciest, ktoré spájali Jadran s Baltom 

a juhonemecké mestá s Orientom. Svojím strategickým umiestnením  získala dôležitú úlohu 

v strednej Európe. Význam mesta ďalej stúpol  v 16. storočí potom, čo Turci vyhrali bitku pri 

Moháči (1526) a postupne obsadzovali územie južnej časti Uhorska. Do Bratislavy sa vtedy 

presťahovalo mnoho obyvateľstva a v roku 1536 bola vyhlásená za hlavné mesto Uhorska. 

Najväčší rozkvet Bratislavy nastal za vlády Márie Terézie v rokoch 1740 – 1780, kedy  sa 

stala korunovačným mestom, bola sídlom uhorského miestodržiteľa, krajinského snemu, 

centrálnych uhorských úradov, viacerých kráľovských úradníkov a reholí.  Sem sa sťahovali 
                                                 
13 Múdra, D.: „Dejiny hudobnej kultúry“, str. 15  
14 Múdra, D.: „Hudobný klasicizmus na Slovensku“,   str. 22 
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šľachtické rodiny, ktoré si tu postavili paláce, pôsobili tu vedci a umelci. Okrem toho bola 

Bratislava dôležitým poľnohospodárskym strediskom, mestom s prosperujúcimi remeslami 

a obchodom.  Mesto prosperovalo v rôznych oblastiach, a to lákalo ďalších ľudí, aby sa sem 

prisťahovali. V roku 1782 mala Bratislava približne 30 000 obyvateľov. 

Bratislava bola najvýznamnejším tlačiarenským centrom Uhorska. Zachovalo sa 

množstvo notových materiálov, kníh o hudbe, informácií o hudobnom živote a tvorbe.  

Bratislavské noviny „Preßburger Zeitung“, ktoré boli vydávané nepretržite od roku 1764 až 

1929 a pravidelne komentovali divadelné podujatia, sa distribuovali v celej Podunajskej 

nížine. Ich zakladateľom a dlhoročným spolupracovníkom bol Karl G. Windisch. Michalcová 

o ňom píše, že „ako stúpenec divadelnej reformy v osvietensko – klasicistickom duchu sa 

aktívne zúčastňoval na presadzovaní nových myšlienok v bratislavskom divadle.“ 15 

V rokoch 1798 – 1799 vydával J. Michal Landerer, bratislavský  kníhkupec 

a nakladateľ, ako prílohu Preßburger Zeitung divadelný časopis „Allgemeine deutsche 

Theaterzietung“. Bol to prvý divadelný časopis v Uhorsku. Prinášal správy o divadelných 

predstaveniach v Bratislave,  Košiciach, Brne, Olomouci a inde.16 

Ťažiskovou formou  pestovania hudby v Bratislave boli spočiatku koncerty, nazývané 

hudobnými akadémiami. Boli to súkromné podujatia konané v šľachtických rezidenciach 

napríklad u Csákyovcov, Esterházyovcov, Grassalkovichovcov, Pálffyovcov, Erdödyovcov, 

Viczayovcov, Zichyoovcov a ďalších a boli určené len pre vysokú šľachtu a zámožných 

mešťanov. V obľube bola improvizovaná hra diela domácich skladateľov (A. Zimmermanna, 

Th. Lotza, F. Hammera, J. Kempfera a iných), ktorí ich väčšinou aj sami interpretovali. Do 

Bratislavy prichádzali aj umelci z rôznych miest Európy. Lákal ich  vysoký umelecký 

štandard bratislavského umenia.   

Významnú úlohu v hudobných dejinách Bratislavy zohrávala i cirkev, ktorá 

umožňovala predvádzanie hudby v kostoloch a kláštoroch, alebo dokonca v sídlach 

cirkevných hodnostárov.17 Hudba sa pestovala v Dóme sv.Martina, kláštore Notre Dame, 

v kostole a kláštore bratislavských františkánov a inde. Na týchto miestach pôsobili osobnosti 

ako napríklad Anton Zimmermann, Ján Pavel Lixl, rádoví skladatelia P. Thelesphor 

Hoffmanna a Fr. Florián Veszter. Komponovala i sestra uršulínskeho rádu Stanislava von 

Seydlová a iní.18 

                                                 
15  Cesnaková – Michalcová, M.: „Premeny divadla“, str. 24 
16  „Kapitoly z dejín“, str. 140 
17  Múdra, D.: „Dejiny hudobnej kultúry“, str. 20 
18  tamtiež, str. 21 



  16

Kardinál a primás Uhorska Jozef Batthyány dal v roku 1776 zostaviť orchester. 

O vysokú kvalitu telesa sa postaral Anton Zimmermann. Na repertoári ale nemali cirkevnú 

hudbu. Hrávali diela rôznych skladateľov a ich koncerty boli prístupné širokej verejnosti.  

Hudba v Dóme sv. Martina zaznievala  pravidelne pri bohoslužbách a každý rok sa tu  

oslavoval sviatok sv. Cecílie, ktorá je patrónkou hudby. Do dejín však chrám vstúpil hlavne 

vďaka  korunováciám viacerých panovníkov, okrem iných i Márie Terézie, zúčastnilo sa na 

nich mnoho hudobníkov. Podľa Dariny Múdrej „hudobná zložka bratislavských korunovácií 

obdobia klasicizmu nebola zatiaľ predmetom výskumu.“19  

   

 

Divadlo v Bratislave  
 

 Prvé profesionálne kočovné divadlá sa objavujú v Európe už v 16. storočí a rozmach 

divadelného kočovníctva nastáva v  17. storočí. Najviac žiadané boli divadelné spoločnosti 

z krajín s najvyspelejším divadlom, z Talianska a Anglicka, neskôr i z Nemecka. Šľachta si 

tieto spoločnosti pozývala na svoje dvory na rôzne príležitosti alebo len pre zábavu.  

            Ako bolo spomenuté, Bratislava mala v 18. storočí významné postavenie a vďaka 

tomu má i najstaršiu divadelnú tradíciu zo všetkých slovenských miest. Ako píše M. 

Cesnaková-Michalcová vo svojej knihe Premeny divadla, podľa zmienky v účtovnej knihe 

Bratislavy prvé bratislavské divadelné  predstavenie odohrala neznáma kočovná spoločnosť 

v roku 1609. Dôvodom návštevy divadelnej spoločnosti bolo zasadanie krajinského snemu. 

Predstavenie sa konalo v Širokom dvore (Weitenhof). Divadelná sála sa nachádzala v zadnej 

časti tejto budovy a svojím účelom slúžila do roku 1733. Dokladajú to záznamy 

v spomínaných účtovných knihách, kde sú zaznamenané príjmy mesta od kočovných 

spoločností, ktoré si prenajímali Široký dvor, najčastejšie na 2 týždne. Divadelná sála bola 

zničená požiarom v roku 1733, ktorý pravdepodobne zavinili neopatrní herci. Principálom 

päťčlennej divadelnej spoločnosti, ktorá požiar zavinila, bol Joachim Geibinger, ktorý sa po 

dlhom súde pre požiar nakoniec dostal do väzenia.20  

 Už z roku 1739 pocházajú prvé dejiny bratislavského divadla, ktoré napísal neznámy 

autor pod názvom Geschichte der Schaubühne zu Pressburg. Autor dejín píše, že po požiari 

v Širokom dvore hrali kočovné spoločnosti v hostincoch U zlatého Orla, U labute a inde. 

                                                 
19  tamtiež, str. 21 
20 Cesnaková-Michalcová, M.: „Premeny divadla“, str. 16 
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Hrávali tu spoločnosti z Čiech a Rakúska väčšinou improvizované frašky bez pevného textu. 

Publikum tvorilo složobníctvo z okolitých palácov a mešťanských domov. 

 Talianska opera prichádza na Slovensko v štyridsiatych rokoch 18. storočia so 

spoločnosťou Pietra Mingottiho. Bratia Pietro a Angelo Mingottiovci patrili medzi prvých 

podnikateľov, ktorí kočovným zpôsobom šírili operu. Pietro Mingotti (nar. okolo 1702, 

Benátky?, zom. 28. 4. 1759 Kodaň) bol mladším bratom Angela (nar. okolo 1700, Benátky?, 

zom. po r. 1767), s ktorým spočiatku spoločne podnikal a od roku 1737 vytvoril vlastnú 

opernú spoločnosť. Bratia spolu naďalej spolupracovali, predávali si materiály k produkciám 

talianskej opery, ako aj spevákov, ktorí ich interpretovali. Ich spoločnosť (či spoločnosti) 

cestovala po väčších mestách Nemecka a Rakúska, z Bratislavy odišli do Brna a v roku 1744 

sa objavujú zmienky o jej činnosti v Prahe. Pietro angažoval veľmi kvalitných spevákov, ako 

boli Marianna Pickerová, Regina Valentini-Mingottiová, Giovanna della Stella, Daniel Barba, 

Settimio Arnini a Giuseppe Sarti.21 V rokoch 1743 – 1746 u neho pôsobil kapelník Filippo 

Finazzi a dlhodobo tu pôsobil i kapelník Paolo Scalabrini, ktorého zhudobnenia opier mal 

Mingotti často na repertoári. Jeho repertoár okrem iného tvorili napríklad intermezzo G. B. 

Pergolesiho La serva padrona (v roku 1744 uvedení i v Prahe) a intermezzo Il matrimonio 

sconcertato della forza di Bacco na hudbu F. Finazziho. Často uvádzal i operu seria a značnú 

časť repertoáru tvorili pasticcia. P. Mingotti pôsobil v rôznych mestách Európy. V roku 1744 

odišiel z Prahy do Lipska, potom do Drážďan a Hamburgu, kde sa ku spoločnosti pridal Ch. 

W. Gluck, na miesto kapelníka opery. V rokoch 1747 – 1750 a 1752 – 1756 viedol Pietro 

kráľovskú dvornú operu v Kodani, kde mu bola neskôr priznaná renta a strávil tu zvyšok 

svojho života.22 

 

Do Bratislavy prišiel iba Pietro Mingotti, Angelo bol v tom čase v Grazi, kde v roku 

1736 získali títo bratia privilégium postaviť prvú verejnú divadelnú budovu, ktorú postavili na 

vlastné náklady.23 S osobnosťou Pietra Mingottiho sa spája aj vznik trojposchodovej 

divadelnej budovy v Bratislave, ktorú  dala postaviť šľachta pri príležitosti korunovácie Márie 

Terézie a zasadania krajinského snemu v roku 1741. Ako uvádza M. Cesnaková-Michalcová 

v knihe „Kapitoly z dejín“, „iniciátorom tejto stavby bol Mingotti, ktorý žiadal v roku 1743 

v Prahe kráľovský dvor o povolenie postaviť na vlastné trovy drevené divadlo tak ako predtým 

                                                 
21 Cesnaková-Michalcová, M.: „Premeny divadla“, str. 17 
22 Jakubcová, A.: Pietro Mingotti, in: Jakubcová, A. a kolektív Starší divadlo v českých zemích do konce 18. 
století, Praha 2007, str. 395 (ďalej len „Starší divadlo“) 
23 Jakubcová: Pietro Mingotti, in: „Starší divadlo“ str. 396 
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v Bratislave.“ 24 Bratislavské divadlo sa nachádzalo pred Rybárskou bránou na pozemku 

kláštora Notre Dame. 

Z repertoáru Mingottiho sa dochovalo libreto k operám Artaserse, hudbu zložil J. A. 

Hasse na text P. Metastasia a  Alessandro nell´ Indie s hudbou od B. Galuppiho. Úvod 

k libretu napísal Pietro Mingotti a pod nemeckým prekladom je podpísaný Franz Joseph 

Pirker.25 Ďalšie dochované libreto je z roku 1741. V Bratislave vyšlo tlačou pod názvom Il 

Demetrio. Ako sa uvádza na titulnom liste, bolo predvedené v Novom divadle, čo zrejme 

označuje divadlo, ktoré dali postaviť Mingottiovci a mohlo byť predvedené ich 

spoločnosťou.26  Libreto je uložené v Štátnej Széchényiho knižnici v Budapešti.27 

Divadlo stálo pred Rybárskou bránou len do konca zasadania krajinského snemu, a tak 

 mesto ostalo opäť bez divadelnej budovy. Činoherné kočovné spoločnosti Bratislavu naďalej 

navštevovali, priestory na predvádzanie hier ponúkali hostince. Od roku 1747 sa hralo 

v budove snemovne na Laurinskej ulici, kde vystupovali nemecké činoherné spoločnosti 

Josepha F. Kurza, st. a Josepha Nachtigalla.28 Na repertoári boli hanswurstiády a veľa hier 

s náboženskou tematikou (Blahoslavená Genovéna, Izraelitský sudca Samson, Daniel v jame 

levovej, Obetovanie Abraháma s jeho synom Izákom, Martýrium sv. Jána, Život a smrť sv. 

Sebastiána, Dráma o sv. Jánovi Nepomuckom z Prahy).29 

 

Významnú úlohu v dejinách bratislavského divadla zohráva cukrár talianskeho pôvodu 

Carlo Turbilio, ktorý začiatkom päťdesiatych rokov inicioval postavenie nového dreveného 

divadla. Turbilio organizoval v starej snemovni od roku 1745 plesy, fašiangy a dokonca 

verejné divadelné predstavenia. V organizácii sa mu darilo a tento úspech bol pravdepodobne 

impulzom k tomu, aby požiadal mesto o povolenie postaviť nové divadlo pod Michalskou 

bránou. Mesto mu ale nevyšlo v ústrety, preto sa obrátil so žiadosťou až na Kráľovskú 

dvorskú korunu, odkiaľ povolenie získal. Od roku 1747 sa staral o výstavbu divadla pod 

Michalskou bránou v Streleckej priekope, zvanej tiež Sisgrom alebo Schiessgraben.30  

 

Nové divadlo v Streleckej priekope si ako prvý prenajal Piloti ml. so svojou 

spoločnsťou. Divadlo si prenajímali do roku 1759. Piloti priniesol do Bratislavy zásady 

nemeckej divadelnej reformy, ktorú propagoval Johann Christoph Gottsched a Friederike K. 

                                                 
24  Cesnaková - Michalcová, M.: „Kapitoly z dejín“  str. 143  
25 „Kapitoly z dejín“, str. 178 
26 „Kapitoly z dejín“, str. 178 
27  Sign.: 208 531 
28  Cesnaková - Michalcová, M.: „Premeny divadla“, str. 18 
29  tamtiež, str. 19 
30  tamtiež, str. 19 
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Neuberová. Presadzoval repertoár s pevne naučeným dramatickým textom. Týmto sa podujal 

na neľahkú úlohu, pretože bratislavské publikum bolo navyknuté na ľahší žáner, s obľubou 

sledovalo hry ovplyvnené talianskou commediou dell´arte a týchto hier sa nechcelo vzdať. 

Repertoár v prenajatom divadle tvorili pravidelné (regelmässig) hry (hry s pevne naučeným 

textom) a predovšetkým talianska opera. M. Cesnaková-Michalcová píše o údaji 

„v spomienkach skladateľa Karla Dittera z Dittersdorfu, podľa ktorého zahral Piloti s veľkým 

úspechom viac než tridsaťkrát po taliansky operné intermezzo  La serva padrona.“31 V akom 

časovom rozhraní sa tieto reprízy konali, Cesnaková-Michalcová explicitne neuvádza.  

V divadle sa hralo len do roku 1761. Jeden z posledných prenajímateľov bol 

impresário, benátsky maliar a architekt Girolamo Bon, ktorý so svojou spoločnosťou 

predvádzal trikrát týždenne vážne a dvakrát komické opery. Repertoár tvorili z veľkej časti 

libretá Carla Goldoniho a Pietra Metastasia.32 Obdobím medzi rokmi 1759 – 1760 sa 

budeme  hlbšie zaoberať v samostatnej kapitole. 

Divadlo v Streleckej priekope časom prestalo vyhovovať. Šľachta si chcela v meste 

udržať vynikajúce talianske spoločnosti, preto dala postaviť nové divadlo v zadnom trakte 

Zeleného domu zvanom tiež Grünes Stübel. Budova stojí dodnes na Námestí 4. apríla. 

V divadle sa malo podľa zmluvy hrať od roku 1761. Podľa Cesnakovej-Michalcovej ale 

neexistujú dokumenty, ktoré by dokazovali, že divadlo bolo naozaj otvorené. Prvé zmienky 

o predstaveniach v Zelenom dome pochádzajú z roku 1764.  V Preßburger Zeitung sa píše 

o predstavení dňa 26. 12. 1764. Spoločnosť Domenica Zamperiniho tu odohrala operu buffu 

La Campagna od G. Scalariho na libreto C. Goldoniho. Z tejto doby sa zachovalo libreto Li 

amanti ridicoli. Je uložené v Univerzitnej knižnici v Budapešti.33  

V Zelenom dome pôsobila v roku 1764 aj činoherná spoločnosť Kurtza ml., ktorého 

nazývali Bernardon. Cesnaková-Michalcová poukazuje na zmienku v prvom čísle Preßburger 

Zeitung z dňa 14. 7. 1764, kde sa píše o prítomnosti cisára na nemeckej komédii odohranej 

Kurzom-Bernardom v Zelenom dome.  Joseph Kurtz (nar. 1717 Viedeň, zom. 1784 Viedeň) 

bol významná osobnosť divadla v strednej Európe. Už v detskom veku vystupoval so 

spoločnosťou svojho otca Félixa. Neskôr sa od otca oddelil, najprv hrával s rôznymi 

spoločnosťami vo Viedni, Drážďanoch a v Prahe a od roku 1759 si prenajímal pražské 

Divadlo v Kotcích, kde vystupovala už jeho vlastná spoločnosť. Od roku 1763,  kedy z Prahy 

odišiel, rozdelil svoju spoločnosť na 3 skupiny. Jeho cesta viedla do Benátok, v roku 1764 do 

Bratislavy, odtiaľ do Mníchova, Norimbergu, Manheimu a ďalších miest strednej Európy. 

                                                 
31 tamtiež, str. 20 
32 tamtiež, str. 20 
33 Sign..: 1004 
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Komická postava Bernardon, ktorú vytvoril, bola rovnako známa ako Hanswurst. Na rozdiel 

od postavy Hanswursta, ktorý predstavoval zväčša sluhu v kostýme saltzburgského sedliaka, 

postava Bernardona nebola konkrétne charakterizovaná. Okolo roku 1770 vytvoril i novú 

formu burlesky – bernardoniádu.34 

V rokoch 1773 – 1779 sa v Bratislave darilo nemeckému divadlu, a to vďaka K. 

Wahrovi.  Karl Wahr (nar. medzi 1743 -1745, zom. 1811)  bol herec a divadelný riaditeľ. Istý 

čas bol členom spoločnosti J. Kurtza a potom založil vlastnú spoločnosť, ktorá sa 

špecializovala na hry s pevným textom. Činohru predvádzali okrem Bratislavy v Salzburgu, 

Budapešti a v Estzterháze, kde sa Wahr stretol s Haydnom, ktorý mu písal hudbu k činohrám. 

Od roku 1779 pôsobil v pražskom Divadle v Kotcích, kde časom obohatil svoj repertoár o 

balet  a singspiely. Z pražskej scény ho vytlačili prosperujúce spoločnosti  P.Bondiniho.35 

Talianska opera v súkromných šľachtických divadlách na Slovensku doznieva  

v poslednej tretine 18. storočia. 9. 11. 1776 bolo otvorené kamenné Mestské divadlo, 

v ktorom už vystupovali organizované divadelné spoločnosti, snažiace sa udržať na jednom 

mieste čo najdlšie.36 Divadlo stálo približne na tých miestach, kde sa dnes nachádza historická 

budova Slovenského národného divadla. V tej dobe sa v Bratislave zároveň objavuje  

nemecký singspiel, ktorý taliansku operu z mesta postupne vytláča.37  

                                                 
34 Scherl, A.: Joseph Kurtz, in: „Starší divadlo“, str. 331 
35 Jakubcová, A.: Karl Wahr, in. „Starší divadlo“, str. 648 
36 Cesnaková - Michalcová, M: „Premeny divadla“, str. 30 
37 Múdra, D.: „Dejiny hudobnej kultúry“, str. 22 
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IV. Zloženie bratislavskej spoločnosti Girolama Bona 
 

Girolamo Bon  
 

Girolamo Bon sa narodil v Benátkach na začiatku 18. storočia. Prvá zmienka o jeho 

činnosti sa objavuje v Nemecku, kde v rokoch 1734 – 1735 hosťoval so svojou spevohernou 

a tanečnou spoločnosťou. Členkou Bonovej spoločnosti bola i jeho manželka Rosa Ruvinetti 

Bon a neskôr i dcéra Anna.38 Cesnakova-Michalcová chybne označuje vo svojich prácach 

Annu ako Bonovu manželku a Rosu ako dcéru. V knihe Premeny divadla napríklad píše 

o zmluve, v ktorej sa Bon zaviazal spolu so ženou Annou a dcérou Rosou spievať 

v divadelnom zbore.39 Dôkaz o tom, že manželkou Girolama Bona bola Rosa, nájdeme 

v Sartoriho súpise libriet, kde je Rosa vedená pod svojím menom za slobodna Ruvinetti.40 

Ďalší dôkaz môžeme nájsť v slovníku The New Grove Dictionary v hesle Anna Bon41 alebo 

v H. C. R. London Haydn Chronicle and Works.42 

V nasledujúcich rokoch pôsobil Bon so svojou manželkou v Rusku, v Petrohrade pri 

Dvorskom divadle. Objavujú sa zmienky o Bonovej prísahe novému cisárovi Ivanovi 

Antonovičovi v roku 1740. V rokoch 1742 – 1745 navrhoval dekorácie a maľoval kulisy ku 

Hasseho opere La Clemenza di Tito pre Dvorské divadlo v Moskve a k Arajovým operám 

Scipione a Artaserse v Petrohrade. Bonovci ďalej pôsobili v Berlíne, v roku 1746 v 

Drážďanoch, kde bol Bon podľa ruskej encyklopédie zamestnaný ako životopisec.43 V roku 

1750 pôsobil na dvore Fridricha II. v Postupime a  Antverpách roku 1752, kde Bon uviedol 

operu La citella ingannata, ku ktorej napísal libreto on sám a hudbu zložil J. F. Agricola. 

Z Antverp odišiel do Frankfurtu, kde organizoval prvé predvedenie Pergolessiho intermezza 

La serva padrona. V roku 1756 vyučoval Bon architektúru v Bayreuthe na Akadémii 

krásnych umení. V rokoch 1759 – 1761 pôsobil s rodinou, ako už bolo spomenuté, 

v Bratislave. Potom, čo bolo divadlo v Streleckej priekope zrušené, pomáhali Bonovci 

v Eisenstadte predviesť niekoľko talianskych komédií a na základe toho dostali ponuku ostať 

v službách u kniežaťa Mikuláša Esterházyho, kde slúžil i Joseph Haydn. Ponuku prijali a 

                                                 
38  Cesnaková - Michalcová, M.: „Premeny divadla“, str. 21 
39  tamtiež str. 21 
40  Sartori, C.: I libretti italiani a stampa dalle origini al 1800, Cuneo 1994, indici II  (ďalej len „Sartori“) 
41  Schatkin Hettrick, J.: Bon [Boni], Anna (Lucia), in: „Grove“, str. 845 
42  Landon, H. C. R.: Haydn at Eszterháza 1766-1790, in:  Haydn: Chronicle and works, London 1978, str. 64 
(ďalej iba „Haydn: Chronicle and works“) 
43 Panfilova, M. K., Porfirieva, A. L.: Bon Girolamo, in: (kolektív autorov)  Muzikalnij Petersburg,  St. 
Petersburg 2000, zv. I., str. 144  
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spoločná výplata celej rodiny bola 400 zlatých.  Haydnove opery, ktoré hrávali talianski 

speváci v Eisenstadte a Bon k nim navrhoval dekorácie, boli preslávené po celej Európe.44  

Eisenstadt bol pravdepodobne posledné miesto, kde Bon pôsobil. Nedochoval sa 

žiaden záznam o jeho smrti, ale je pravdepodobné, že 1. 12. 1773 bol už po smrti. Dokazuje 

to list z 1. 12. 1773, ktorý písal Rahier Eszterházymu. V ňom sa okrem iného píše o istom 

Bunonovi, ktorý je už po smrti. Či ide skutočne o Girolama Bona, sa presne nevie, ale 

o žiadnom inom mužskom nositeľovi tohto mena esterházyovské pramene nehovoria.45  

 

 

Členovia spoločnosti Girolama Bona 
 

Na základe bratislavských libriet Ipermestra a Ciro riconosciuto, ktorým sa budeme 

ešte ďalej venovať, sa dá zostaviť pravdepodobne kompletné zloženie spoločnosti Girolama 

Bona v roku 1760. 

 

Meno Postava 
Rosa Bon Mandane 

Anna Bon Elpinice 

Leopold Dichtler Arpago, Adrasto 

Francesco Roselli Astiage, Danao 

Pasquale Bondini Mitridate 

Marianna Beneventi Turchi Ciro, Ipermestra 

Giovanna Vigna Arpalice, Plistene 

Isabella Vigna Cambise, Linceo 
 

Azda dnes najznámejšou osobou z rodiny Bonovcov sa stala Anna Bon46 (nazývaná di 

Venezia), pretože bola jednou z mála ženských skladateliek tohto obdobia. Anna Bon sa 

narodila medzi rokmi 1738 a 1740 v Rusku alebo Benátkach. Bola dcérou bolognskej 

speváčky Rosi Bon (Ruvinetti) a spomínaného impresária, Girolama Bona. Anna 

navštevovala v roku 1743 hudobnú školu v Benátkach Ospedale della Pietà, ktorá fungovala 

od 15. storočia, spočiatku ako sirotinec. Úlohou sirotinca bolo poskytnúť ochranu a vzdelanie 

opusteným deťom alebo deťom, o ktoré sa rodičia z rôznych dôvodov nemohli starať. Takéto 

sirotince boli začiatkom 16. storočia v Benátkach štyri a boli financované z prostriedkov 

                                                 
44 Landon, H. C. R.: „Haydn: Chronicle and works“, str. 65 
45 tamtiež, str. 201 
46 Schatkin Hettrick, J.: Bon [Boni], Anna (Lucia), in: „Grove“, str. 845 
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Benátskej republiky. Dievčatá tam získavali hudobné vzdelanie a tie najtalentovanejšie sa 

stávali členkami Ospedalského zboru a orchestra. Pre toto teleso napísal veľa koncertov, 

kantát a duchovných skladieb Antonio Vivaldi, ktorý tam od  roku 1703 vyučoval.47  

Medzi rokmi 1743 a 1754 Anna pravdepodobne sprevádzala svojich rodičov počas ich 

angažmá v Rusku, Drážďanoch, Postupime. V roku 1750 odišili na dvor Fridricha II. 

Veľkého, v roku 1754 do Frankfurtu a potom Bayreuthu.  Roku 1759 záujem o hudbu 

v Bayruthe klesol, preto celá rodina odišla do Bratislavy. Od roku 1762 slúžili Bonovci na 

dvore kniežaťa Mikuláša Estesházyho v Eisenstadte, kde ostala Anna do roku 1765. Anna sa 

vydala za speváka Mongeriho a od roku 1767 bývala v Hildburghausene. Z jej skladieb sa 

zachovali VI Sonate da Camera per il flauto Traversiere Violoncello o Cembalo opera prima, 

IV Sonate per il cembalo opera seconda, venované Ernestine Augeste Sophii, princeznej zo 

Sachsenu, (Weimar) a VI Divertimento per due flauti e cembalo opera terza (1759), venované 

bavorskému princovi Carlovi Teodorovi. Anna Bon je taktiež autorkou hudby k opere 

Artaserse, ktorá v jej biografii nie je evidovaná. Jej ďalšie osudy po roku 1767 sú neznáme. 

 

Rosa Ruvinetti Bon48 bola sopranistka pochádzajúca z Bologne. Nie je známe, kedy sa 

narodila, ale okolo roku 1730 sa už objavujú zmienky o jej speváckej činnosti v Bologni, kde 

spievala v komických operách G. M. Buiniho Il podestà di Colognole  a La maschera levata 

al vizio. V roku 1735 sa vydala za Girolama Bona a najneskôr o 5 rokov sa im narodila dcéra 

Anna. Rosa bola nielen manželka, ale aj členka Bonovej kočovnej spoločnosti. Jej život sa 

spája aj so spevákom D. Cricchim, s ktorým často spievala Hasseho komické intermezzá. 

Rosa sprevádzala svojho manžela na cestách po Európe a pravdepodobne s nimi cestoval 

i Cricchi. V dochovaných bratislavských libretách tento spevák uvedený nie je, ale do služieb 

v Eisenstadte u Eszterházyho vstúpil rovnako ako ostatní Bonovci v roku 1762. Tu sa všetci 

zoznámili s Josefom Haydnom, ktorý pre Rosu napísal niekoľko diel (La canterina, Lo 

speziale, Le pescatrici a L’infedeltà delusa). Rovnako ako u ostatných členov rodiny ďalšie 

osudy tejto speváčky sú neznáme.  

  

Leopold Dichtler49 (tenor) sa narodil v roku 1739. Jeho životopis v Haydn: Chronicle and 

works začína až v roku 1763, keď vstúpil do služieb u Eszterházyho.  

Skúmané libretá sú dôkazom toho, že Leopold Dichtler bol členom spoločnosti 

Girolama Bona a pravdepodobne vstúpil do služieb v Eisenstadte spolu so skupinou. 

                                                 
47 Ryom, P.: Vivaldi, Antonio, in: „Grove“, str. 817 
48 Piperno, F.: Ruvinetti Bon [née Ruvinetti], Rosa, in: „Grove“, str. 580 
49 Landon, H.C.R.: „Haydn: Chronicle and works“, str. 56 
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V Eisenstadte pracoval od 1. 3. 1763 a jeho plat sa pohyboval okolo 150 zlatých na rok. Počas 

svojho života sa niekoľkokrát oženil. Prvýkrát to bolo 28. 11. 1764. Vzal si speváčku Barbaru 

Fuchs. Po smrti prvej ženy sa oženil druhýkrát. Vzal si Christine Scheffschick, vdovu, ktorá 

bola od neho o 20 rokov staršia. Svadba sa konala 28. 1. 1777 vo farskom kostole 

v Eisenstadte, kde bol svedok sám Haydn. Po smrti jeho druhej ženy sa oženil tretíkrát 

v kostole Milosrdného brata v Eisenstadte dňa 17. 7. 1788.  Leopold býval často chorý a jeho 

výplata nebola vysoká, preto mu často finančne vypomáhal Mikuláš Eszterházy.  Pre zlú 

finančnú situáciu dokonca prepisoval party pre celý orchester. Zlá kondícia ho nakoniec 

donútila dňa 25. 8. 1788 odstúpiť zo služieb. Po smrti kniežaťa Mikuláša Eszterházyho  bol 

odmenený doživotným dôchodkom. Zomrel 15. 5. 1799 v Eisenstadte. Počas svojich služieb 

u Eszterházyovcov spieval približne v 60 operách, čo naznačuje, že Dichtler sa veľmi 

osvedčil ako spevák i herec.  

 

Pasquale Bondini50 bol pravdepodobne jedným zo spevákov, ktorých Bon prizval z Prahy 

pre obohatenie operných predstavení. Bondini sa narodil v roku 1731 v Ascoli v Taliansku 

ako druhorodený syn lekára Francesca Saveriho a Serafíny Bondiniovcov. Už v mladom veku 

sa vybral za angažmá do strednej Európy ako operný spevák. Prvé zmienky o jeho kariére 

pochádzajú z roku 1760, kedy bol členom spoločnosti Angela Mingotiho, ktorý v tomto 

období pôsobil v Prahe v Divadle v Kotcích. Dôkazom toho sú dochované libretá k opere 

Bertoldo Bertoldino e cacasenno na text Goldoniho, kde Bondini spieval rolu Bertolda 

a libreto k opere La conversazione, kde  spieval Dona Fabia. Libreto napísal opäť Goldoni. 

O jeho pôsobení v roku 1760 v Bratislave sa v  literatúre nepíše. Na základe dochovaného 

libreta Il Ciro riconosciuto môžeme doplniť Bondiniho biografiu o ďalšie miesto, kde 

hosťoval.  

V Bratislave spieval spolu s Giovannou a Isabelou Vignovými, pravdepodobne dcérou 

a manželkou impresária B. Vigny, rovnako ako to bolo aj 4. 3. 1761 v Olomouci, kde 

Pasquale spieval rolu Tracola v Pergolesiho intermezze Il Tracolla na text Marianniho 

a Giovanna Vigna spievala rolu Livietti. Na librete je podpísaný impresário Bellino Vigna. 

V podobnom zoskupení sa objavujú na jeseň v roku 1761 v Brne, kde účinkujú v opere 

Mondo della luna. V Prahe spieval so spoločnosťou Molinariho v rokoch 1762/63 ako bas 

buffo a od roku 1764 v spoločnosti Bustelliho, kde najčastejšie spieval komické roly. V tomto 

pražskom období spieval Bondini i sólové party oratórií. Od roku 1765 cestoval do Drážďan 

so spoločnosťou Bustelliho, ktorej členom bol i D. Guardasoni, virtuózny tenorista a neskôr 

                                                 
50  Jakubcová, A.: Bondini Pasquale, in: „Starší divadlo“, str. 67 
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impresário Divadla v Kotcích. V decembri roku 1765 ostal v Drážďanoch, kde vtúpil do 

dvorných služieb. Spieval v opere, pri hostinách a bohoslužbách, zaobstarával notový materiál 

z Talianska a keďže Bustelli riadil svoju spoločnosť v Drážďanoch v podstate na diaľku, 

Bondini sa po rokoch stal jeho oficiálnym zástupcom (1776). V roku 1777 zároveň založil 

vlastnú spoločnosť, s ktorou hrával striedavo v Drážďanoch a Lipsku. Hrávali činohru, 

singspiely a melodrámy a od roku 1782 sa špecializovali na činohru. V období medzi júnom 

1778 až marcom 1780 Bustellinimu vypovedali zmluvu a opera na drážďanskom dvore 

zanikla. Dôvodom bol spor o dedičstvo na bavorskom dvore. V roku 1780 bola opera 

obnovená a jej vedením bol poverený A. Bertoldi, ktorý v spoločnosti angažoval i Bondiniho 

manželku, speváčku Caterinu Bondini, rod. Saporiti.  Bondini sa naďalej podieľal na vedení 

tejto opernej spoločnosti. Okolo roku 1780 odišiel na čas do Talianska, kde pripravoval 

založenie vlastnej opernej spoločnosti. Bondini sa vrátil do Čiech v roku 1781. V Prahe 

vydražil Bustelliho pozostalosť a zriadil v Thunovskom paláci druhú pražskú opernú scénu, 

ktorá sa stala  veľkou konkurenciou  pre staromestskú operu v divadle v Kotcích. Hneď 

v prvej sezóne angažoval výborných spevákov, ako napríklad F. Ponzianiho, ktorý sa stal 

neskôr prvý Leporello v Mozartovom Don Giovannim.  Základom repertoáru sa stala opera 

buffa. Vďaka Bondinimu sa stala Praha dôležitým operným centrom, pretože zaobstarával 

repertoár priamo z Talianska a často v Prahe predstavil novinky chvíľu po ich premiére 

v Taliansku.  

Bondini mal skvelé organizačné a obchodné schopnosti. V roku 1784 prevzal Bondini 

v Prahe aj vedenie Nosticového divadla. Keďže Pasqualove záväzky v Drážďanoch 

pokračovali a už nestíhal pokryť všetky sezóny v oboch mestách, vytvoril tzv. Druhú 

Bondiniho činohernú spoločnosť. Tiež sa podieľal na pozvaní Mozarta v roku 1787 do Prahy 

a zrejme on objednal kompozíciu Dona Giovanniho. 29. 10. 1787 odohrala Bondiniho 

spoločnosť svetovú premiéru tejto Mozartovej  opery. Bondini zomrel v lete roku 1789 počas 

cesty do Talianska. 

 

Osudy ďalších interpetov účinkujúcich v skúmaných libretách už nie sú tak známe ako 

to bolo u Bonovcov alebo Leopolda Dichtlera. Jediným dokladom o ich živote sú dochované 

libretá, ktoré prezrádzajú, kde sa v určitých rokoch speváci pohybovali.  

 

Pôsobenie Francesca Roselliho v Prahe dokazuje  libreto k opere L´Adriano in Siria, 

odohrané v Prahe v Divadle v Kotcích  roku 1760. Hudbu k opere zložil Giuseppe Scarlatti. 

Jedno libreto je uložené v Univerzitnej knižnici v Brne a druhé v Univerzitnej knižnici 



  26

v Prahe.51 V r. 1763 pôsobil v Benátkach, o čom svedčí libreto uverejnené v zbierke Taddea 

Wiela I Teatri musicali Veneziani del Settecento.52 Účinkoval tu v komickej opere La donna 

girandola, ktorej text napísal Pietro Chiari a hudbu zložil Salvatore Perillo. Roselli spieval 

rolu Crispina.53 Jeho ďalšia cesta viedla do mesta Gorizie, kde v roku 1764 spieval rolu Titta 

v opere Le nozze ( hudba B. Galuppi, text Goldoni) a v tom istom roku sa objavuje i v librete 

k opere Il Matrimonio in maschera (hudba Rutini) ako postava grófa Roberta. V roku 1776 

spieval Roselli v opere Il Dottore (libreto Goldoni, autor hudby neuvedený), kde stvárnil rolu 

Beltrame.54 Posledné libretá obsahujúce meno Francesca Roselliho, ktoré Sartori eviduje, sú 

L´Amante di tutte (libreto Goldoni, hudba Galuppi) a La Buona figliuola maritata (hudba 

Picini) odohrané v roku 1769 v Padove.55 

 

Marianna Beneventi Turchi sa objavuje v dochovaných libretách až 11 rokov po 

predstavení v Bratislave. Prvé libreto, v ktorom Sartori eviduje jej meno, je z roku 1771 – La 

Semplicità in amore (hudba Ottani), kde spievala rolu Lauretty.56 Od roku 1771 do roku 1784 

sa v Sartoriho súpise libriet objavuje v pätnástich operách. Spievala v rôznych mestách 

Európy, napríklad v roku 1776 v Gorizii, 1778 v Cremone, v Benátkach bola v rokoch 1779 – 

1780, kde spievala v komickej opere  L´Americano (1779) na hudbu  N. Picciniho.57 V roku 

1780 spievala rolu Fioriny v L´arrivo del Burchiello da Padova a Venezia (text Gaetano 

Fiorio, hudba Luigy Caruso)58 a rolu Beatrice v La finta zingara per amore (hudba Carlo 

Franchi a Pasquale Anfossi).59 Posledné záznamy o kariére tejto nepochybne talentovanej 

speváčky pochádzajú z roku 1784, kedy sa zdržiavala na Corfu.60 

 

Isabella Vigna, pravdepodobne dcéra impresária B. Vigny, pôsobila v  Benátkach v tom 

istom roku  ako F. Rosseli (1763). Neúčinkovali ale v rovnakých operách. Isabella spievala v 

opere La morte di Dimone, o sia l´innocenza vendicata (G. de Kurtz a G. Bertati,  hudba A 

Tozzl.)61 V roku 1764 spievala v komickej opere Li creduti spiriti (Text G. de Kurtz, hudba 

neznámeho autora.)62 Sartori túto speváčku vôbec neeviduje, rovnako ako Giovannu Vignu, 

                                                 
51 „Sartori“, indici II, str. 571 
52 Wiel, T.: I Teatri musicali Veneziani del Settecento, Venice 1897 (ďalej len „Wiel“) 
53 „Wiel“, str. 242  
54 tamtiež, str. 242 
55 tamtiež, str. 242 
56 „Sartori“, str. 653 
57 „Wiel“, str. 346 
58 „Wiel“, str. 354, túto operu „Sartori“ neeviduje. 
59 tamtiež, str. 354 
60 „Sartori“, str. 653  
61 „Wiel“, str.: 244 
62 tamtiež, str. 248 
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o ktorej vieme iba to, že spievala, ako už bolo uvedené, spolu s P. Bondinim v roku 1761 

v Olomouci v Pergolesiho intermezze Il Tracolla a o pár mesiacov neskôr v Brne v opere 

Mondo della luna.63 Cesnaková-Michalcová rovnako spomína ako člena Bonnovej 

spoločnosti tenoristu Carla Frieberta, ale nevieme na základe akého prameňa.64 

 

Ako vyplýva z uvedeného, v spoločnosti Girolama Bona trvalo pôsobila jeho 

manželka Rosa, dcéra Anna, Leopold Dichtler a Domenico Cricchi (i keď tohto v Bratislave 

doloženého nemáme). Ďalšie osobnosti, ktoré sa podieľali na bratislavských predstaveniach, 

boli zrejme len dočasnými členmi, ktorých Bon pozval do Bratislavy pre doplnenie svojej 

spoločnosti.  

Výskum ukázal nové súvislosti, vrátane čiastočných informácií o ďalších interpretoch, 

o ktorých sa inak v základnej odbornej literatúre a databázach nedá nič nájsť a podal ďalší 

dôkaz o veľkej prepojenosti stredoeuropskej scény. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Jakubcová, A.: Bondini Pasquale, in: „Starší divadlo“, str. 67 
64 Cesnaková- Michalcová, M.: „Premeny divadla“, str. 21 
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V.  Opera v Bratislave v rokoch 1759 – 1761 
 

Ako už bolo spomenuté, v rokoch 1759 – 1761 bolo v Bratislave v prevádzke Divadlo 

v Streleckej priekope, v ktorom pôsobili rôzne talianske kočovné spoločnosti. Tento fakt 

dokazujú dochované talianske libretá k viacerým operným produkciám.  O pôsobení Angela 

Mingottiho v Bratislave v roku 1759 svedčí dochované libreto k opere Arcadia in Brenta,  pri 

ktorej je uvedený impresário Angelo Mingotti. Libreto je uložené v Štátnej Széchényiho 

knižnici v Budapešti.65  Z tohto roku sa dochovalo i libreto Il filosofo di campagna na text 

Carla Goldoniho a hudbu Polissena Feggeja, v ktorom sa uvádza miesto predvedenia divadlo 

v Streleckej priekope. Libreto je úložené v Univerzitnej Knižnici v Budapešti.66 67 Je možné, 

že operu Il filosofo di campagna predviedla iná spoločnosť ako Mingottiho, lebo v tomto 

období už pôsobil v Bratislave i Girolamo Bon.  

Údaje o pôsobení Girolama Bona v Bratislave sú rozdielne. V slovníku The New Grow 

Dictionary of Music and Musicians v hesle Anna Bon sa dozvedáme o pôsobení celej rodiny 

v Bratislave v rokoch 1759 – 1760.68  Podľa Benyovszkého bol Bon so svojou spoločnosťou 

v Bratislave už v roku 1741.69 V knihe Premeny divadla, ktorá vznikla ako pokračovanie 

kapitoly Dejiny na Slovensku v období feudalizmu 12.-18. storočie, v kolektívnej práci 

Kapitoly z dejín slovenského divadla (1967) píše Cesnaková-Michalcová už o dokázateľnom 

pôsobení Girolama Bona v Bratislave v sezónach 1759/60 a 1760/61.70 Dôkazom toho sú 

archívne materiály, kde sa objavuje ako Le Bon, na nemeckých listinách sa sám podpisoval 

ako Hieronymus Bon. V talianskych libretách, ktoré v Bratislave hrala jeho spoločnosť, je 

uvedený ako Girolamo Bon.71 

Podľa všetkého sa spoločnosti v Bratislave darilo, dôvodom prečo odišli, bola asi 

výstavba nového divadla, ktoré by bolo pre Girolama veľkou konkurenciou. Už v roku 1760 

podala šľachta návrh na výstavbu nového divadla v zadnom trakte Zeleného domu v centre 

mesta. Návrhu spočiatku nechcela vyhovieť ani jedna dvorská komora, pretože do Zeleného 

domu viedli úzke uličky a v prípade požiaru by sa tam nedalo ľahko dostať a zároveň by boli 

ohrození aj mešťania, ktorí v blízkosti bývali. Referent Török, poverený prípravnými prácami, 

navrhoval vhodnejšie miesto pre divadlo, a to priekopu pod Rybárskou bránou. Jeho návrh ale 

                                                 
65 Sign.: 203 596  
66 Sign.: 1002 
67 „Kapitoly z dejín“, str. 178 
68 Schatkin Hettrick, J.: Bon [Boni], Anna (Lucia), in: „Grove“, str. 845 
69 Benyovszky, K. : Das alte Theater, Bratislava 1926 
70 Cesnaková-Michalcová, M.: „Premeny divadla“, str. 20 
71 tamtiež, str. 20 
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nebol prijatý. Girolamo Bon podal sťažnosť proti výstavbe až samej cisárovnej, ktorá 

nakoniec vydala rozkaz (Benigna Resolutio 5.11.1760), kde nariaďuje mestu, aby Bonovej 

spoločnosti nerobilo problémy a dovolilo mu hrať až do ďalších fašiangov. Bon zato prisľúbil, 

že v zimnej sezóne 1760/61 predvedú 30 opier, pri ktorých obohatia svoju spoločnosť 

spevákmi z Prahy.72 Tento svoj sľub Girolamo pravdepodobne dodržal, pretože prinajmenšom 

dvaja interperti – Pasquale Bondini a Francesco Roselli – uvedení v skúmaných libretách, 

pôsobili aj v Prahe a iných českých mestách.  

 

Libretá k bratislavským predstaveniam Girolama Bona 
 

K bratislavským predstaveniam, ktoré spájame s pôsobením G. Bona, sa dochovalo 6 

titulov v podobe najmenej 11 libriet. Z roku 1759 je to libreto k opere Leucippo, kde je 

Girolamo Bon  uvedený ako autor dekorácií. Z nasledujúcich dvoch rokov sú známe libretá 

k operám L´Ipermestra (1760), uložené v divadelnom oddelení NM v Prahe,73 Ciro 

riconosciuto (1760), uložené v Univerzitnej knižnici v Budapešti,74 Il Demetrio (1760), 

uložené v Univerzitnej knižnici v Budapešti75 a v Štátnej Széchényiho knižnici v Budapešti.76 

Ďalšou operou je Don Calandrano (1760), libreto uložené v Univerzitnej knižnici 

v Budapešti77  a v Štátnej Széchényiho knižnici v Budapešti78 a libreto Artaserse (1761) 

v divadelnom oddelení NM v Prahe.79 Nakoniec sú to dochované libretá, s ktorými sa 

zaoberáme  Il Ciro riconosciuto,80 L´Ipermestra81 a Don Calandrano82, uložené v knižnici 

NM v Prahe. 

Okrem Dona Calandrana, ktorého autora nepoznáme a Leucippa, ktorého autorom je 

G. C. Pasquini, pocházajú všetky libretá z pera Pietra Metastasia, i keď v Bratislave neboli 

vždy uvedené v pôvodnom tvare, ako ešte uvidíme. Autorstvo hudby je uvedené len 

u niektorých z nich. 

 

 

                                                 
72 Cesnaková-Michalcová, M.: „Premeny divadla“, str. 21 
73 Sing.: 4705 
74 Sign.: 1000 
75 Sign.: 1001 
76 Sign.: 203 596 
77 Sign.: 1005 
78 Sign.: 203 596 
79 Sign.: T 4706 
80 Sign.: 98 F 364 
81 Sign.: 98 F 362 
82 Sign.: 98 F 363 
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rok názov libretista skladateľ 

1759 Leucippo Pasquini Johann Adolf Hasse 

1760 Il Demetrio Metastasio Nicolo Jommelli 

1760 Il Ciro riconosciuto Metastasio Johann Adolf Hasse 

1760 L´Ipermestra Metastasio Johann Adolf Hasse ? 

1760 Don Calandrano Girolamo Bon ?  Anna Bon ? 

1761 Artaserse Metastasio Anna Bon 

  

            V libretách Don Calandrano a Il Demetrio je uvedené miesto predvedenia Strelecká 

priekopa a úvod libreta je podpísaný G. Bonom s titulom architekta a riaditeľa opery. I ďalšie 

libretá spájajú dohromady členovia rodiny Bonovcov, a to najmä Anna a Rosa, ktoré, ako sme 

už uviedli, spievali v operách Ipermestra a Il Ciro riconosciuto.  Opery Leucippo a Il 

Demetrio zrejme tiež produkovala spoločnosť Girolama Bona, čo by dokazovala prítomnosť 

rovnakých interpretov ako v ostatých spomínaných predstaveniach. Podobne je to i s vyššie 

uvedenou operou Il filosofo di campagna,  kde by identifikácia interpretov objasnila,  či operu 

produkoval Bon alebo Mingotti. Tieto libretá sme ale bohužiaľ nemali možnosť bližšie 

skúmať. 

 

Johann Adolf Hasse a Nicolo Jommelli patria medzi najslávnejších autorov tejto doby. 

Pôsobili v Nemecku, Taliansku a Rakúsku, no ich hudba znela v rôznych mestách po celej 

Európe.  Z Hasseho tvorby sa dochovalo viac ako 60 opier, 12 oratórií, 60 omší a rekviem, 90 

kantát a mnoho ďalších skladieb. 

 Opera Leucippo mala premiéru v roku 1747 vo Wermsdorfe a druhá verzia v roku 

1751 v Drážďanoch. Il Ciro riconosciuto mala premiéru 1751 v Drážďanoch a druhá verzia 

1762 vo Varšave. Premiéra Ipermestry bola vo Viedni roku 1744 a druhá verzia v roku 1751 

vo Wermsdorfe.  Všetky opery spája rok 1751 a okolo toho roku sa pravdepodobne zdržiaval 

v Drážďanoch i Girolamo Bon. Wermsdorf nie je od Drážďan ďaleko a Hasse bol saským 

dvorným skladateľom, takže Bon mal iste dobré možnosti získať tento repertoár a priniesť ho 

do Bratislavy. 

Jommelli je autorom 15 oratórií, 18 omší, napísal početné intermezzá, kantáty, žalmy, 

motetá a iné. Z jeho tvorby sú najdôležitejšie opery, ktorých napísal okolo sto. Zhudobňoval 

najčastejšie texty Pietra Metastasia. Opera Il Demetrio bola vzhľadom na premiéru 11 rokov 

stará (premiéra 1749 v Parme).   



  31

Bolo by dobré skúmať tieto libretá do väčšej hĺbky, porovnať ich štruktúru s libretami 

z premiéry, identifikovať interpretov a doložiť tvrdenie o tom, že Bon priniesol tento 

repertoár z Drážďan. Zameriame sa ale na spomínané libretá z fondu knižnice NM, najmä na 

Ipermestru, pretože otázka autorstva tejto opery ponúka viacero možností a pre analýzu 

libreta bol dostupný dostatok materiálu. Ďalším dôvodom prečo sa zameriavame na tri 

zmieňované libretá je ten, že žiadne z nich nie je evidované v odbornej literatúre a pretože 

ďalšie libretá nie sú dostupné pre rekonštrukciu NM. 

 

Il Ciro riconosciuto – prehľad zhudobnení, námet a stručný obsah 
 

            Ako jediné z troch skúmaných libriet, libreto Il Ciro riconosciuto, nie je anonymné. 

Hudbu zložil Johann Adolf Hasse na text Pietra Metastasia. Premiéra sa konala 20. 1. 1751 

v Drážďanoch,83 kde s úspechom vystupovala Faustina Hasseova Bordoniova, manželka 

skladateľa. Bolo to jej posledné vystúpenie. V tomto roku odišla na odpočinok s ročným 

platom 3000 toliarov. Podľa online databázy RISM je autograf opery uložený v Miláne, v 

knižnici Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi. Po zhliadnutí časti partitúry pre Drážďany 

a vypočutí referencií o Hasseho práci, Metastasio vyjadril svoj obdiv ku skladateľovej 

schopnosti neustále prekonať svoje predošlé úsilie.84 Ešte ten istý rok tútu operu hrali v Prahe 

pri príležitosti karnevalu. Libreto sa dochovalo a je uložené v NM v Prahe.85 

Rovnako ako Ipermestra, aj toto libreto bolo zhudobňované viacerými autormi. 

V roku 1736 sa vo Viedni konalo prvé predvedenie tejto opery, pričom hudbu zložil Antonio 

Caldara. V roku 1737 ju zhudobnil i skladateľ Baldassare Galuppi. Ďalšími autormi boli: 

Rinaldo di Capua (1737), Leo (1739), Chiarini (1743), Jommelli (1744), Smith (1745), 

Verocai (1746), Duni (1748), Fiorillo (1753), Sarti (1754), G. Meneghetti (1758), Cocchi 

(1759), Piccini (1759) Petrucchi (1765), Puppi (1765), Mango (1767), P. Persichini (1779),  

Zingarelli (cca 1790), Tarchi (1796), Capotorti (1805), Mosel (1818). I napriek početným 

zhudobneniam libreto Il Ciro riconosciuto nebolo tak populárne ako iné básnikove diela. 

Základné obrysy deja pochádzajú z klasických príbehov od Herodota (Historiae I) 

 a Justina (Pompeia Troga). Ďalšie zmienky sa objavujú v diele Ktésia (La Persica) a Valeria 

Maxima (Historiae). Z mladších diel je to dráma Amasis (1701) od Josepha de la Grange-

Chancel.  

                                                 
83 Podľa online databázy RISM je autograf  uložený  v Miláne, v knižnici Conservatorio di Musica Giuseppe 
Verdi, sign.:  I-Mc/ Part. Tr. ms. 161 
84 Neville, D.: Ciro riconosciuto, in: „Grove - O“, zv. I., str. 873 
85 Sign.: 57 D 22 
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V opere vystupuje sedem postáv: Astyage – kráľ kmeňa Medes, otec Mandan,  

Mandane – manželka Cambisa, matka Cira, Ciro – vystupuje pod menom Alceo, oblečený 

ako pastier, myslí si, že je syn Mitridata,  Arpago – dôverník Astyaga, otec Arpalice, Arpalice 

– dôverníčka Mandane, Mitridate – skutočný pastier, Cambise – perzský princ, manžel a otec 

Mandan, oblečený ako pastier.   

Poslednému kráľovi Médiov bolo predpovedané, že ho má jeho novonarodený vnuk 

Ciro pripraviť o kráľovstvo. Aby sa tomu proroctvu vyhol, nariadi svojmu dôverníkovi 

Arpagiovi, aby malé nemluvňa Cira zabil a aby manželov Mandan a Cambisa zosobášených 

v Perzii, rozdelil. Týmto činom chcel predísť narodeniu ďalších detí, ktoré by mohli ohroziť 

jeho trón. Arpago nemajúc odvahu zodvihnúť vlastnú ruku na nevinné dieťa a vykonať tak 

barbarský čin, vzal dieťa a ukryl ho u pastiera Mitridata, ktorý žil v lese. Pastier sa malého 

Cira ujal a dal mu meno Alceo. Po 15 rokoch sa Arpago priznal, že Cira nezabil a rozzúrený 

kráľ mu nechal za trest popraviť jeho syna. V Médii sa povráva, že Ciro je stále nažive 

a zároveň sa objaví aj podvodník, ktorý sa za Cira vydáva. Po rokoch sa vráti do krajiny aj 

Cambise a keď začuje, ako Astyago nariaďuje Cirovu popravu, pokúsi sa ho v spánku zabiť. 

Zabráni mu v tom Mandan, ktorá nevie, že je to jej manžel. Zistí to spolu s Astiagom, ktorý 

ho hneď dá uväzniť. Keď sa obajví Ciro potom čo zabil podvodníka, Mandan je presvedčená, 

že jej syn je mŕtvy a Ciro, ktorý sa objavil, je podvodník. Po ďalších zápletkách 

a nedorozumeniach sa Mandan dozvie od Arpaga a Mitridata pravdu, podarí sa jej prerušiť 

boj medzi Cambisom a Cirom. Potom, čo Ciro zachráni Astiaga pred Mitridatom a Arpagom, 

ktorí sa chopili príležitosti pre osobnú pomstu, kajúci Astiago odovzdá svoj trón Cirovi.   

 

Il Ciro riconosciuto – bratislavské libreto 
 

Libreto Il Ciro riconosciuto, uložené v NM v Prahe pod signatúrou 98 F 364,  má 

rozmer 10,5 x 14,5 cm. Obsahuje 41 listov zviazaných v pevných papierových doskách, ktoré 

sú zdobené zlatými a bielymi ornamentmi. Stránkovanie je riešené podobným spôsobom ako 

v librete Ipermestra. Listy sú označené pomocou písmen A až E, každé písmeno obsahuje 8 

listov. Označenia strán sa objavujú opäť sporadicky v podobre A2, C4 a pod. 

Na titulnej strane je pod názvom opery  uvedené miesto a rok, kedy sa opera konala. 

Tieto údaje sú totožné s údajmi v librete Ipermestra. Knižočka bola vytlačená opäť 

Landererom: 

IL CIRO / RICONOSCIUTO / Drama / per musica / Da  rapresentarsi / Nel / Teatro / di / 

Presburgo / L´Anno 1760. / Prespurgo, / Nella Stamperia di Giovanni Mich. Landerer. 
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Z nasledujúcej strany libreta sa dozvedáme obsadenie postáv a autora libreta i hudby.  

Úlohu Astiage spieval Francesco Roselli, postavu Mandane stvárnila Rosa Bon, ako Ciro 

vystúpila Marianna Beneventi Turchi, Arpaga spieval Leopoldo Dichtler, Giovanna Vigna 

vystúpila ako Arpalice, Pasquale Bondini ako Mitridate a úlohu Cambisa spievala Isabella 

Vigna.   

Libreto ďalej obsahuje stručný obsah opery a scénografickú poznámku, ktorá uvádza, 

že dej sa odohráva na vidieku pri hranici kráľovstva. Ciro je trojdejstvová opera, pričom prvé 

dejstvo obsahuje 13, druhé 12 a tretie 14 scén.   

 

Text libreta bol porovnaný so štruktúrou Hasseho opery, ktorej partitúra je 

v Drážďanoch. Databáza RISM ponúka presný popis partitúry, obsahuje incipity árií i  

recitatívov.86 Následne bola štruktúra libreta porovnaná s troma  libretami, uvedenými v edícii 

metastasiových libriet.87 Prvé libreto reflektuje premiéru z roku 1736. Opera bola venovaná 

Elizabete Kristíne na žiadosť cisára Karla VI. Hudbu zložil Antonio Caldara. Libreto 

obsahuje i balet na konci každého dejstva. Ich autorom je Alessandro Phillibois a hudbu zložil 

Nichola Matteisa. Ďalšie libreto pochádza z Bettinelliho edíce z roku 1737 v Benátkach 

a tretie zo súbornej edície z roku 1755 z Paríža (Quillau). Tieto dve libretá už neobsahujú 

balet a trochu sa odlišuje i scénografická zložka, ktorá ešte bude komentovaná, text je však 

prakticky totožný s libretom z roku 1736, preto sa ďalej sústredíme len na  libreto z premiéry.  

Text Hasseho opery a text libreta z roku 1736 je rovnaký v obidvoch prípadoch. Jediný 

rozdiel je v tom, že Hasseho Ipermestra neobsahuje balet ani licenzu. (pozri tabuľku, str. 35) 

Porovnané libretá teda odpovedajú pôvodnému Metastasiovmu tvaru.   

Bratislavské libreto sa od spomínaných líši v niekoľkých prípadoch. V prvom rade 

bratislavské libreto neobsahuje tak obšírne scénické pokyny ako je to v ostatných libretách. 

Libreto z premiéry má ako jediné na začiatku okrem krátkeho obsahu deja a baletu i súhrn 

scénografickej zložky každého dejstva. (Nell' atto primo: campagna sui confini della Media 

sparsa di pochi alberi ma tutta ingombrata di numerose tende per comodo d' Astiage e della 

sua corte, da un lato gran padiglione aperto, dall' altro steccati per le guardie reali; parte 

interna della capanna di Mitridate con porta in faccia che unicamente v' introduce. Nell' atto 

secondo: vasta pianura ingombrata di ruine d' antica cittŕ, giŕ per lungo tempo insalvatichite. 

                                                 
86 RISM - ID no. 270000727 
87 Pietro Metastasio: Drammi per musica, Venezia 2003, tiež dostupná čiastočně online, pozri 
www.progettometastasio.it 
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Nell' atto terzo: montuosa; aspetto esteriore di magnifico tempio dedicato a Diana, 

fabbricato su l' eminenza d' un colle. Le suddette mutazioni furono rara invenzione del signor 

Giuseppe Galli Bibiena, primo ingegnere teatrale ed architetto di sua maestŕ cesarea e 

cattolica.) Ostatné scénografické pokyny sú v libretách 1736, 1737 a 1755 rovnaké.  

V bratislavskom librete niektoré scénické pokyny chýbajú úplne alebo sú len veľmi 

stručné. Je to tak hneď v prvom dejstve, kde nájdeme len stručný popis scény – Campagna - 

miesto konkrétneho popisu prírody so stromami na hranici krajiny Médiov, kde sú rozložené 

prístrešky pre Astiaga a jeho dvorných. Z jednej strany je voľné priestranstvo a na druhej 

kráľovská stráž. (Campagna sui confini della Media sparsa di pochi alberi ma tutta 

ingombrata di numerose tende per comodo d' Astiage e della sua corte; da un lato gran 

padiglione aperto, dall' altro steccati per le guardie reali.)  

V bratislavnskom librete ďalej chýba scénická poznámka v piatej scéne prvého 

dejstva, označujúca vnútrajšok Mitridatovej chatrče. (Parte interna della capanna di 

Mitridate con porta in faccia che unicamente v' introduce.) Na začiatku druhého dejstva 

chýba poznámka – Vasta pianura ingombrata di ruine d' antica città, già per lungo tempo 

insalvatichite. Tretie dejstvo by sa malo odohrávať v horách. (Montuosa.) Posledná scéna 

ponúka pohľad na veľkolepý chrám zasvätený Diane. (Aspetto esteriore di magnifico tempio 

dedicato a Diana fabbricato su l' eminenza d' un colle.) Tieto rozdiely sú v tabuľke označené 

hviezdičkou. (pozri tabuľku str. 35)   

V prvom dejstve na konci siedmeho výstupu sa v bratislavskom librete objavuje 

neurčená ária Mitridata Fra cento dubbi è il core / mi sà tremar l' Indegno, kdežto 

v porovnávaných libretách žiadna ária nie je. V prvej scéne druhého dejstva spieva Mandane 

miesto pôvodnej árie  Non sdegnarti, a te mi fido áriu z neurčenej opery Se mai d’un cor che 

langue. V druhej scéne je v bratislavskom librete skrátený recitatív Mitridata a v treťej 

Astiaga. Ária Mandan Quel nome se ascolto v jedenástej scéne je nahradená áriou Non mi 

parlar quel nome. Nebolo zistené, z akej opery ária pochádza. Tretia scéna tretieho dejstva je 

v bratislavskom librete skrátená, je to scéna so sólom Mandan. Bratislavské libreto 

neobsahuje pôvodnú licenzu, čo je ale pochopitelné, pretože licenza bola úzko zviazaná 

s konkrétnymi slávnosťami (príležitosť viedenskej premiéry a spomínaného dynastického 

sobáša) a do ďalších produkcií sa už nezahrňovala. 
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Pre lepší prehľad odlišností bola vytvorená tabuľka. 

 Drážďany – Hasse Ciro riconosciuto 1736 Bratislava 1760 
I/2 Basta co sì t' intendo  * 
 Meglio parlar tacendo; (Arpalice)   
I/3 Par che di giubilo   
 Quanto è più facile (Mandane)   
I/4 Già l' idea del giusto scempio   

 
Già quel barbaro, quell' empio 
(Arpago)   

I/5 Ognor tu fosti il mio  * 
 E in faccia al mondo intero (Ciro)    
I/7   Fra cento dubbi (Mitridate)  
I/9 Non piangete amati rai   
 E tu resta ognor dubbioso (Cambise)   
I/10 Fra mille furori   
 In quei che lusingo (Astiage)   
I/12 Rendimi il figlio mio   
 Qual barbaro sarò (Mandane)   
I/13 Sappi al nascer mio (Ciro, Arpalice)   
  Ballo di pastori e di ninfe  

II/1 Non sdegnarti, a te mi fido   
* Se mai  d´un cor che langue 
(Mandane) neurčená 

 Va', se in te pietade ha mio (Mandane)   
II/2   skrátený recitatív Mitridata 
II/3   skrátený recitatív Astiaga 

 
Va', se in te pietade ha nido 
(Mandane)    

II/5 Non so con dolce moto   
 Come si chiama oh dio (Astiage)   
II/6 Guardalo in volto e poi   
 Come negli occhi suoi (Arpalice)   
II/7 Cauto guerrier pugnando   
 Che le nemiche prede (Arpago)   
II/8 Parlerò; non è permesso   
 Se trovarmi ancor non sai (Ciro)   
II/9 Men bramosa di stragi funeste   
 Ardo d' ira, di rabbia deliro (Cambise)   
II/10 Parto; non ti sdegnar   
 Gran colpa alfin non (Ciro)   

II/11 Quel nome se ascolto  
Non  mi parlar quel nome 
(Mandane) neurčená 

 Non ricodarmi (Mandane)   
II/12 So che presto ognun s' avvede   
 Son d' amor sì l' arti infide (Arpalice)   
  Ballo di soldati medi e di villani  

III/1 Dimmi crudel dov' č  * 
 Corrasi... E dove? Oh dei (Mitridate)   

III/3   
skrátený monológ - sólo 
implikuje áriu (Mandane) 

III/7 Perfidi non godete  Perfidi già che in Vita 
 Cadrò, se vuole il fato (Astiage)  Unito fù l´errore (Astiage) 



  36

III/9 Dammi o sposa un solo amplesso   
 Sento giŕ che son (Cambise)   
III/10 Benché l' augel s' asconda   
 Che il mover d' ogni fronda (Mandane)   
III/12 No, non vedrete mai   
 Quel cor che vi donai (Ciro)   
III/13 Chi a ritrovare aspira   
 Chi riscaldar si sente (Arpalice)   
III/14 Le tue selve in abbandono  * 
 Cambia in soglio (coro)   

  
Ballo di nobili medi e 
persiani   

Licenza vypustená Astro felice ah splendi vypustená 
  Mai di sì bella stella  

 

 

Obidve zmené neurčené árie Se mai d´un cor che langue a Non mi parlal quel nome 

spieva postava Mandane, ktorú stvárnila Rosa Bon. Je možné, že tieto árie zazneli len počas 

bratislavského predstavenia a Rosa si ich sama vyžiadala. Vloženú áriu Fra cento dubbi 

spieval Pasquale Bondini, ktorý bol pravdepodobne len hosťom spoločnosti Bona. Je známe, 

že to bol spevák vysokých kvalít, a preto bola do predstavenia vložená ďalšia ária. 

Keďže sa zmeny, ktoré boli zaznamenané v predchádzajúcej tabuľke, neobjavujú 

v žiadnych iných skúmaných prameňoch, môžeme predpokladať, že pochádzajú od 

účinkujúcich spevákov, ktorí v opere účinkovali. Árie, ktoré sú vložené, môžu pochádzať 

z dnes neznámych opier, alebo boli upravené, či špeciálne zložené.   
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Ipermestra – prehľad zhudobnení, námet a stručný obsah 
 

Autorom libreta Ipermestra je Pietro Metastasio, ktorý ho vraj napísal len za 18 dní. 

Ako prvý ho zhudobnil Johann Adolf Hasse v roku 1744 pri príležitosti svadby 

arcivojvodkyne Márie Anny a Karla Alexandra Lotrinského vo Viedni. Prvé predstavenie 

opery sa ale konalo ešte pred premiérou, 25. 1. 1744 pre súkromné zhromaždenie šľachty.88 

Tento text bol zhudobňovaný mnohokrát. Ešte ten istý rok zhudobnil libreto i 

Christoph Wilibald Gluck. Premiéra sa konala 21. 11. 1744 v Benátkach a v roku 1750 ju 

Gluck predviedol v Prahe so spoločnosťou Giovaniho Battistu Locatelliho, v ktorej pôsobil 

ako kapelník. Je to Gluckova šiesta známa opera a prvá z kompletne dochovaných. Rukopis je 

uložený v British Libary v Londýne.  

Ipermestru ďalej zhudobnili: Bertoni (1748), Duni (1748), Jommelli (1751), Adolfati 

(1752), Perez (1754), Re (1755), Galuppi (1758),  Fiorilla (1759), Caffaro (1761), Eberlin 

(1761), Sarti (1766), Majo (1768), Mysliveček (1769), Piccinni (1772), Fortunati (1773), 

Nauman 1774), R. Mei (1778), Martín y Soler (1780), Millico (1783), Rispoli (1785), Astarita 

1789), Zingarelli (cca 1790), Paisiello (1791), Morlacchi (1819), Mercadante (1828), Saldoni 

(1838), Carnicer (1843).89  

 

Ipermestra sa žánrovo radí medzi operu seria s typickou trojdejstvovou štruktúrou. 

Metastasio vychádzal zo známeho antického mýtu, ktorý spracoval pravdepodobne podľa 

Apollodora (Bibliotheca) a Hygina (Fabulae no.168). Príbeh zahrňujúci 50 synov Aegypta 

a 50 dcér Danaa sa objavuje tiež v prvej Aechylovej trilógii Danaid, taktiež v diele Théodore 

de Gombaulda (Les Danaïdes, 1644), Gaspard Abeilla (Lyncée, 1678) a Théodore de 

Riupeirousa (Hypermnestre, 1704). Rovnaký príbeh spracúva aj Cavalliho opera Hipermestra 

(1658, Florencia) na libreto G. Moniglia a libreto Ipermestra od A. Salvi, ktoré zhudobnil 

Giacomelli (Benátky 1724). Podľa najnovších výskumov má Metastasiove libreto najbližšie 

k libretu Josepha de Lafonta pre Charles-Huberta Gevaisa s názvom Hypermestre (1716, 

Paríž).90  

V opere vystupuje 6 postáv: Danao – kráľ Argonu; Ipermestra – Danaova dcéra, 

zamilovaná do Lincea; Linceo – syn Aegypta, zamilovaný do Ipermestry; Elpinice – neter 

Danaa, miluje Plistenea; Plistene – princ Tessaglie, miluje Elpinice; priateľ Lincea, Adrasto – 

dôverník Danaa. 
                                                 
88 Neville, D.: Ipermestra, in: „Grove - O“ zv. II., str. 815 
89 Neville, D.: Metastasio, Pietro, in: „Grove“, zv. XXVI., str.  516 
90 Neville, D.: Ipermestra, in: „Grove - O“ zv. II., str. 815 
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Danao, kráľ Argonu, sa prostredníctvom veštby dozvedá, že syn jeho brata Aegypta ho 

pripraví o trón a vezme mu život. Danao preto  prikáže  svojej dcére Ipermestre, zasnúbenej 

s Linceom, synom Aegypta, aby  počas svadobnej noci svojho manžela zavraždila. Ipermestra 

odmieta spáchať tak ohavný čin, preto sa rozhodne zrušiť zasnúbenie. Danao poverí Adrasta, 

aby odkázal Elphinice, že ak presvedčí Ipermestru, aby splnila otcovo želanie, zdedí trón. Ona 

sa rozhodne prezradiť kráľove plány Plistenovi, priateľovi Lincea. Medzitým Ipermestra prosí 

svojho otca, aby Lincea ušetril pred smrťou, avšak odmieta priznať, že ho stále miluje. 

Linceus je kvôli Ipermestre veľmi nešťastný a plánuje samovraždu. Keď sa však 

s Ipermestrou stretnú, všetko si vysvetlia a vyznajú si lásku. Linceo najprv súhlasí s tým, že 

odídu z Argonu, ale jeho priateľ Plistene ho nakoniec prehovorí k vzbure proti kráľovi. Danao 

sa dozvie o povstaní a obviní Ipermestru zo zrady, ale keď Lynceo a Plistene preniknú do 

kráľovej komory, je práve Ipermestra tá, čo kráľa zachraňuje a žiada o jeho život. Kráľ sa 

nakoniec za svoje činy ospravedlní a dá súhlas k svadbe Ipermestry a Lincea. 

Metastasio svoje libreto zameriava na dramatický duševný konflikt hlavnej postavy. 

Zachytáva rozpor medzi povinnosťou dcéry splniť otcov rozkaz a láskou k budúcemu 

manželovi. Rolu Ipermestry preto sprevádza mnoho vysoko emocionálnych árií.  

 

Ipermestra – bratislavské libreto 
 

Skúmaný exemplár libreta k Ipermestre je uložený v NM v Prahe pod signatúrou 98 F 

362. Jeho rozmer je 10,5 x 14,5 cm a obsahuje 28 listov, pričom záverečná scéna je chybne 

vytlačená dvakrát. Libreto je stránkované pomocou písmen A až D, každým deviatym listom 

začína nové písmeno. Toto stránkovanie sa objavuje sporadicky, v podobe A4, B2 a pod. 

Listy sú zviazané v pevných papierových doskách, ktoré sú zdobené zlatými a ružovými 

ornamentmi. Titulná strana uvádza názov opery, miesto a rok predvedenia, názov a sídlo 

tlačiarne, kde bolo libreto vytlačené: 

 

L´ IPERMESTRA / Drama / per musica / Da representarsi / nel / Teatro / di / Prespurgo 

L´Anno 1760. / Prespurgo, / Nella Stamperia ei [! ] Giovanni Mich. Landerer. 

 

           Konkrétne divadlo, v ktorom sa predstavenie konalo, nie je zaznamenané, libreto 

uvádza len všeobecne divadlo v Pressburgu (Bratislave). Opera bola predvedená v roku 1760 

a vytlačená v tlačiarni Johanna Michaela Landerera. Autori hudby ani libreta nie sú uvedení. 
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Z libreta sa dozvedáme i mená interpretov. Úlohu Danaa spieval Francesco Roselli, 

predstaviteľkou Ipermestry bola Marianna Beneventi Turchi, ako Linceo vystúpila Isabella 

Vigna, ako Elpinice Anna Bon, Plistene spievala Giovanna Vigna a Adrastom bol Leopoldo 

Dichtler. (O interpretoch na strane 22) 

Staré operné libreto uvádza stručný obsah a pokyny k interpretácii a scénografii opery. 

Celý dej sa odohráva v paláci kráľa Danna. Každé dejstvo obsahuje 10 vstupov 

a z interpretačnej poznámky vieme, že v prvom dejstve je palác vyzdobený a pripravený na 

svadbu. Druhé dejstvo sa odohráva v galérii sôch a obrazov a tretie dejstvo v komnate paláca.  

Stručné režijné pokyny písané kurzívou  v zátvorkách sprevádzajú celý text. Vďaka nim si 

môžeme pri čítaní libreta predstaviť, čo sa v tej chvíli dialo  pri predvedení na javisku. Balet 

ani tance nie sú v librete zaznamenané. 

 

Otázka autorstva 
 

V nasledujúcich komparáciách vychádzame z najnovšej kritickej edície 

metastasiových drám.91 Pokiaľ ide o Ipermestru, kritická edícia ponúka znenie dvoch textov 

z obdobia pred rokom 1760. Prvý pochádza z roku 1745 (podľa benátskej edície Bettinelliho, 

ktorá je zrejme totožná s tvarom premiéry) a druhý zo súborného vydania z roku 1755 v Paríži 

(Quillau). Text týchto dvoch libriet je prakticky totožný, niekoľko málo zmien sa týka iba 

pravopisu. Po porovnaní týchto libriet s bratislavským libretom bolo zistených niekoľko 

odlišností. 

Prvá skupina zmien sa týka scénografie. V bratislavskej Ipermestre chýbajú tri 

scénické popisy. V siedmej scéne prvého dejstva chýba popis vnútorných arkád v kráľovskom 

paláci v Argone, z ktorých je pohľad na jednej strane na rieku Inachus a na druhej strane na 

majestátne ruiny starobylých stavieb. (Logge interne nella reggia d' Argo. Veduta da un lato 

di vastissima campagna, irrigata dal fiume Inaco, e dall' altro di maestose ruine d' antiche 

fabbriche.)  

V ôsmej scéne druhého dejstva chýbajú scénické poznámky, ktoré naznačujú, že dej sa 

odohráva v priestorných krásnych rozkvitnutých kráľovských záhradách s fontánkami 

a pohľadom na nádherné budovy (Innanzi amenissimo sito ne' giardini reali adombrato da 

ordinate altissime piante che lo circondano; indietro lunghi e spaziosi viali, formati da 

spalliere di fiori e di verdure, de' quali altri son terminati dal prospetto di deliziosi edifizi, 

altri dalla vista di copiosissime acque in varie guise artificiosamente cadenti.)  
                                                 
91 Pietro Metastasio: Drammi per musica, Venezia 2003 
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Posledná scénická poznámka chýbajúca v bratislavskom librete je v siedmej scéne 

tretieho dejstva – vykresľuje nočný pohľad na osvetlenú stĺpovú chodbu a kráľovské 

komnaty, nádherne vyzdobené. (Luogo magnifico corrispondente a portici ed appartamenti 

reali, tutto pomposamente adorno ed illuminato in tempo di notte.) 

Je veľmi pravdepodobné, že divadlo nebolo vybavené toľkými dekoráciami a Bon na 

to zrejme nemal peniaze, keďže scénické poznámky zredukoval i v opere Il Ciro riconosciuto. 

Na druhej strane bol maliar a architekt, takže pravdepodobne dokázal nájsť dostatočne 

uspokojivé riešenie tejto situácie.  

Ďalšie odlišnosti sa týkajú árií. V dvoch prípadoch spieva Elpinice len jednu strofu 

árie a Linceo zaspieva v štvrtej scéne prvého dejstva áriu z opery Semiramide Voi che le mie 

vicende (libreto: P. Metastasio, hudba: D. Perez). V tretej scéne ôsmeho dejstva je 

z bratislavského libreta vypustená ária Ah non mi dir così. Je to pre Metastasiove libreto 

neštandardný prípad, pretože druhá sloha tejto árie má len 2 verše, do ktorých vstúpi ľud. 

V benátskej a viedenskej tlači, ktorá reflektuje originály tvar, sa po poslednej scéne objavuje 

ešte licenza. 

Pre lepší prehľad odlišností bola vytvorená tabuľka s textovými incipitmi árií. Pokiaľ 

má ária dve strofy, sú uvedené oba incipity. Hviezdičkou boli označené miesta, kde chýbajú 

scénické poznámky. 
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 Ipermestra 1744 Víedeň / 1745 Benátky Ipermestra 1760 Bratislava 
   
I/1 Abbiam penato, è ver  
 Se premia ognor così (Elpinice) bez druhej strofy 
I/2 Pensa che figlia sei  
 Della funesta impresa (Danao)  
I/3 Ah non parlar d' amore  
 Fuggi, che s' io t' ascolto (Ipermestra)  
I/4 Di pena sì forte Voi che le mie vicende (Linceo) zo Semiramide 
 Non spero più pace (Linceo)  
I/5 Solo effetto era d' amore  
 Han tal forza i detti tuoi (Elpinice)  
I/6 Ma rendi pur contento  
 Gli affanni suoi pavento (Plistene)  

I/7  Più temer non posso ormai * 
 Già ripieno è il mio pensiero (Adrasto)  
I/9 Se pietà da voi non trovo   
 Ah per me dell' empie sfere (Ipermestra)  
I/10 Io non pretendo, o stelle  
 Che se le mie procelle (Linceo)  
II/1 Pria di lasciar la sponda  
 Voce dal sen fuggita (Adrasto)  
II/2 Non hai cor per un' impresa  
 Proverai da un padre amante (Danao)  
II/3 Se il mio duol, se i mali miei  
 E sì barbaro il mio fato (Ipermestra)  
II/5 Gonfio tu vedi il fiume  
 Tu minaccioso, altiero (Linceo)  
II/7 Mai l' amor mio verace  
 Alla mia prima face (Elpinice)  

II/8   * 
II/9 Or del tuo ben la sorte  
 Ogni ripiego è vano (Danao)  
II/10 Ah se di Te mi privi  
 Deh serenate alfine (Linceo, Ipermestra)  
III/2 Va'; più non dirmi infida  
 Che fede a te giurai (Ipermestra)  
III/4 Tremo per l' idol mio  
 Salvar chi m' innamora (Linceo)  
III/5 Vuoi ch' io lasci, o mio tesoro  
 Non bramarlo un solo istante (Plistene)  
III/6 Perdono al crudo acciaro  
 No, non farei riparo (Elpinice) bez druhej strofy 
III/7   * 
III/8 Ah non mi dir così  vypustená 
 S'io non ti son fedel  
III/10 Alma eccelsa ascendi il trono  
 La virtù che il trono ascende (Tutti)  
Licenza Per voi s' avvezzi amore vypustená 

 
Ed il fecondo ardore (Coro) 
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Pri určovaní autora hudby sa nám ponúka niekoľko možností. Pred rokom 1760 

zhudobnilo Ipermestru 10 skladateľov (pozri vyššie), z ktorých vo svojej dobe dosiahli 

najväčší úspech Hasse, Gluck, Bertoni, Jomelli, Perez a Galuppi. Z hľadiska stredoeurópskej 

perspektívy nás najviac zaujíma J. A. Hasse a Ch. W. Gluck, a preto nimi začneme.  

Obidve Ipermestry mali premiéru v roku 1744.  Ďalšia Hasseho verzia je z roku 1746 

predvedená v Neapole. K tejto opere síce chýba hudobný prameň,92ale zo Sartoriho vyplýva,  

že libreto má inú štruktúru.93 Posledná verzia Hasseho Ipermestry pochádza z Drážďan z roku 

1751.  Prameňe k predstaveniu sú uložené v drážďanskej Sächsische landesbibliothek.94 Od 

bratislavského libreta sa líšia dve árie, a to v štvrtej scéne prvého dejstva, kde je pôvodná ária 

Di pena si forte a v desiatej scéne tretieho dejstva, kde je ária neznámeho autora Ah se di temi 

privi. 

Hasseho prvá a posledná verzia sú veľmi podobné a bratislavskému libretu sa veľmi 

približujú. Je teda dosť pravdepodobné, že Bon priniesol túto operu z Drážďan, ako sme 

uviedli vyššie. Hasseho Ipermestru ale zatiaľ opustíme a budeme sa venovať ďalším 

možnostiam. 

Ďalším možným autorom Ipermestry je Ch.W. Gluck.  Vo svojom zhudobnení  pridal 

dve árie neznámeho pôvodu. Prvá je ária Del suo dolor crudel v desiatej scéne prvého dejstva. 

Áriu Io non pretendo, ktorá je na tomto mieste, v bratislavskom librete zhudobnil až 

v jedenástej scéne. Tá v bratislavskom, ani pražskom librete nie je. Druhá pridaná ária je Belle 

d’amore v šiestej scéne druhého dejstva. Pražské a bratislavské libreto na tomto mieste žiadnu 

áriu nezaznamenávajú. Gluck zároveň vypustil licenzu a druhý záverečný zbor. Vďaka 

kritickej edícii vydanej ku Gluckovej Ipermestre je tiež známe, ako sa menili ďalšie 

predstavenia. V roku 1750 Gluck predviedol Ipermestru v Prahe so spoločnosťou Giovaniho 

Battistu Locatelliho. Libreto k tomuto predvedeniu sa dochovalo a je uložené v Národnom 

múzeu v Prahe pod signatúrou 57 C 24. Text je písaný dvojjazyčne, taliansky a nemecky. Pri 

porovnaní tohto libreta s bratislavským boli zistené viaceré rozdiely. Spomínané pridané árie 

Del suo dolor crudel a Belle d ´amore sa v librete už neobjavujú a oproti bratislavskému 

libretu sa pražské libreto líši v prvom dejstve v piatich áriách, v druhom dejstve je odlišná 

jedna ária a jeden duet a tretie dejstvo sa líši v troch áriách (prehľad poskytuje tabuľka, str. 

43).   

 

 

                                                 
92 Nichols, D. J., Hansell, S.: Johann Adolf Hasse, in: „Grove“, zv. XXVI., str. 110 
93 „Sartori“ zv. III, no. 13565 
94  Mus. 2477-F-39,  2477-F-40, 2477-F-41 
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Ipermestra 1760, 
Bratislava 

Ipermestra 1750, 
Praha - Gluck 

Ipermestra 1745, 
Benátky - Gluck 

    

I/1 Abbiam penato,  è ver Abbiam penato95  

           -   

I/2 Pensa che figlia sei   

 Della funesta impresa (Danao)   

I/3 Ah non parlar d' amore   

 Fuggi, che s' io t' ascolto (Ipermestra)   

I/4s Voi che le mie Vicende Sentir che mi Di pena si forte Hasse 

 Qui fidelta non v´e (Linceo)   

I/5 Solo effetto era d' amore Voi che sciolto 96  

 Han tal forza i detti tuoi (Elpinice)   

I/6 Ma rendi pur contento   

 Gli affanni suoi pavento (Plistene)   

I/7  Piů temer non posso ormai Tu mi cangiasti  

 Giŕ ripieno  è il mio pensiero (Adrasto)   

I/9 Se pietà da voi non trovo  Se tutti i miei  

 Ah per me dell' empie  (Ipermestra)   

I/10 Io non pretendo, o stelle Sperai fra tante Del suo dolor 

 Che se le mie procelle (Linceo)   

I/11          -             - Io non pretendo 

II/1 Pria di lasciar la sponda Un aura saove  

 Voce dal sen fuggita (Adrasto)   

II/2 Non hai cor per un' impresa   

 Proverai da un padre amante (Danao)   

II/3 Se il mio duol, se i mali miei   

 Č sě barbaro il mio fato (Ipermestra)   

II/5 Gonfio tu vedi il fiume   

 Tu minaccioso, altiero (Linceo)   

II/6          -              - Belle d´amore 

II/7 Mai l' amor mio verace   

 Alla mia prima face (Elpinice)   

II/9 Or del tuo ben la sorte Se tutti i miei97 Se pieta sa voi 

 Ogni ripiego è vano (Danao)   

II/10s Questo è  morir d' affanno Ah se di te Hasse  

 Deh serenate (Linceo,Ipermestra)   

III/2 Va'; più non dirmi infida   

 Che fede a te giurai (Ipermestra)   

III/4 Tremo per l' idol mio Se d´essermi98  

 Salvar chi m' innamora (Linceo)   

III/5 Vuoi ch' io lasci, o mio tesoro Parto ma teco           - 

                                                 
95 Nepochádza ale od Metastasia,  začiatok je parafráza, ďalej sa líšia v obsahu i znení 
96 Mingotti, Pasticcio Bajazet, Hamburg 1748  
97 Parafráza z Metastasiovho Demetria, 3. dejstvo, 10. scéna 
98 Mingotti, Pasticcio Farnace, Hamburg 1747 
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 Non bramarlo un solo istante (Plistene)   

III/6 Perdono al crudo acciaro Per il mio bene  

 No, non farei riparo (Elpinice)   

III/ult. Alma eccelsa ascendi il trono   

 La virtù che il trono ascende (Tutti)   

 

 

V knihe Zdenka Nováčka Hudba v Bratislave je autorstvo pripísané práve Ch. W. 

Gluckovi.99 Autor knihy svoje tvrdenie ale nijako nedokladá, ani neargumentuje. Spomínaná 

kritická edícia odkazuje na knihu I. Nosowa, Chronica russkogo teatra, Moskva 1883, na 

stranu 182, kde sa píše o dvoch predvedeniach Ipermestry v St. Petersburgu 21. a 27. februára 

1760. Predstavenie predviedla Mingottiho spoločnosť a podľa uvedenej literatúry bol autorom 

hudby Gluck. Keďže spomínaná spoločnosť bola v roku 1759 aj v Bratislave,100 mohlo tam 

teoreticky dôjsť k predaniu repertoáru a týmto spôsobom sa dostala Gluckova  Ipermestra i do 

Bratislavy. Túto možnosť ale tvar libreta nepodporuje. Obsahuje mnoho odlišností, preto nie 

je veľmi pravdepodobné, že autorom bratislavskej Ipermestry je Gluck. Je tu ale stále 

možnosť, že sa opera dostala do Bratislavy vďaka Mingottiovcom, ktorí mali na repertoári 

Ipermestru aj od iných autorov ako Glucka.101 

Pokiaľ ide o Bertoniho, ktorý uviedol svoju Ipermestru 1748 v Benátkach, i jeho 

autorstvo môžeme považovať za veľmi nepravdepodobné, pretože vo svojom zhudobnení má 

mnoho zmien. Osem árií je nových a päť ich vypustil. Zhoduje sa iba tretie dejstvo.102 Naopak 

väčšie šance by ako autor Ipermestry mohol mať Jommelli, a to pre autorstvo opery Demetrio, 

pôvodne komponovanej pre Miláno (1753) a uvedenej rovnako ako skúmaná Ipermestra v 

Bratislave 1760. Jomelliho Ipermestra však vznikla v roku 1751 pre malé divadlo v Spolete, 

kde se opera seria uvádzala len výnimočne, takže prijatie tejto opery v strednej Európe 

považujeme za menej pravdepodobné.103 Navyše, RISM ani iné dostupné databázy a zdroje 

prameňov bohužiaľ neposkytujú informácie, podľa ktorých by sme mohli tvar Jomelliho 

Ipermestry presnejšie posúdiť.  

Posledným autorom, kterého je potrebné brať v našom skúmaní do úvahy, je 

Baldassare Galuppi. Dochované milánske libreto z roku 1758 sa podobá pôvodnému 

Metastasiovmu tvaru. Od bratislavského libreta sa líši opäť v štvrtej scéne prvého dejstva, 

v desiatej scéne druhého dejstva a v ôsmej scéne tretieho dejstva. Okrem toho obsahuje jednu 

                                                 
99 Nováček, Z.:  Hudba v Bratislave,  Bratislava 1978, str. 50 
100 Dochované libreto Arcadia in Brenta – Štátna Széchényiho knižnica, Budapešť, sign. 203596  
101 „Sartori“ zv.III, no. 13554, no. 13556, no.13564 
102 Pietro Metastasio: Drammi per musica, Venezia 2003 
103 „Sartori“ zv.III, no. 13574 
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novú áriu v šiestej scéne druhého dejstva Lo seguitaj felice od neznámeho autora. Autorom 

bratislavskej Ipermestry by mohol byť Galuppi. Premiéra jeho Ipermestry bola ale v roku 

1758, čo je časovo príliš blízko, aby sa Bonovi podarilo obstarať odpis. Vylúčiť sa to ale 

s určitosťou nedá.  

Na druhú stranu je potrebné zohľadniť, že Bonnova spoločnosť mala často vo svojom 

repertoári hudbu J. A. Hasseho. Rosa Ruvineti Bon, spolu so spevákom Dominicom Cricchi,  

ktorý bol členom Bonovej spoločnosti okolo 30 rokov, často spievali Hasseho intermezzá.104 

Ešte dôležitejšia je Bonova osobná prítomnosť v Drážďanoch v rokoch 1746 a najmä Hasseho 

autorstvo dvoch iných bratislavských opier, Leucippo a Il Ciro riconosciuto. Tieto 

skutočnosti, rovnako ako fakt, že štruktúra bratislavského libreta je skoro identická 

s pôvodnou verziou, ktorú Metastasio napísal priamo Hassemu, nás vedie k tomu, že autorom 

opery Ipermestra predvedenej v Bratislave bol s najväčšou pravdepodobnosťou tiež J. A. 

Hasse. 

 

Don Calandrano 
  

Prvé libreto, ktoré spracováva príbeh Calandrana, pochádza z pera Stefana Benedetta 

Pallaviciniho. Hudbu zložil Giovanni Alberto Ristori a premiéra sa konala v roku 1726 na 

zámku Pilnitz blízko Drážďan. O tejto opere sa často hovorí ako o prvej talianskej komickej 

opere napísanej v Nemecku. V roku 1731 ju predviedli v Moskve, kde bola vôbec prvou 

operou hranou v Rusku.105 Pallaviciniho libreto zhudobnil aj skladateľ Johann Georg 

Schrürer. Prvé prevedenie jeho opery sa konalo 20. 1. 1748 v Drážďanoch.106 Ďalším autorom 

libreta Calandrano je Giovanni Bertati. V roku 1771 ho zhudobnil Giuseppe Gazzaniga 

a v roku 1778 Antonio Sacchini. Gazzanigova opera mala premiéru v Benátkach v divadle S. 

Samuele. Opera tohto libretistu sa objavuje pod dvoma názvami: buď ako Don Calandrino 

alebo ako L´avaro deluso. Domenico Cimarosa napísal intermezzo podľa Giuseppe 

Petroselliniho Il ritorno di Don Calandrino. Premiéra sa konala v roku 1778.107  

 

Calandrano (Calandrino, Calandro), vlastným menom Nozzo di Perino, bol taliansky 

renesančný maliar, ktorý žil v 14. storočí. Jeho postava sa stala  obľúbeným charakterom 

z diela Decameron od Giovanni Boccacia, v ktorom sa objaví ako osobnosť v štyroch 

                                                 
104 Degrada, F.: Pergolesi studies, New York 1986, str. 155, tiež dostupná online, pozri: http://books.google.com 
105 Hansell, S., Hochstein, W.: Ristori, Giovanni Alberto in: „Grove“   
106 Härtwig, D.: Schrürer, Johann Georg, in: „Grove“, zv. XXII., str. 819  
107 Hunter, M.: Petrosellini Giuseppe, in: „Grove - O“, zv. III.,  str. 986 
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príbehoch. V týchto príbehoch sa stáva obeťou žartov Bruna a Buffalmacca. V operných 

libretách si však táto postava iba uchováva svoju základnú príslušnosť ku komickému žánru 

a inak sa úplne prispôsobuje obvyklým zápletkám a typom opery buffa, tak ako je tomu 

i v našom prípade. Keďže nemáme k dispozícii materiál, s ktorým by sme libreto porovnali, 

omedzíme sa na nasledujúcich riadkoch len na popis bratislavského libreta. 

V opere vystupuje 7 postáv: Don Calandrano – gentleman, milovník nežného 

pohlavia; Dorice – bez otca a matky, zamilovaná do Aminta;  Tamira – vystupuje pod menom 

Aminta, uniká pred spravodlivosťou, pretože pre lásku zastrelil svojho soka, brata 

Calandrana, v súboji; Linceo – brat Dorice; Saranio – rytier, ozajstný gavalier, oblieka sa 

staromódne; Cardellina – záhradníčka; Lesto – sluha Calandrana (nemá rolu). 

Don Calandrano dvorí na popud Lincea jeho sestre Dorice. Tá Dona Calandrana 

odmieta, pretože je zamilovaná do Tamira, ktorého považuje za mŕtveho. Tamiro totiž zabil 

v súboji brata Dona Calandrana a aby unikol trestu, prestrojil sa za pastiera a vystupuje pod  

menom Aminta. Odmietnutý Don Calandrano sa o to viac usiluje získať krásnu záhradníčku 

Cardellinu. Nakoniec sa prestrojí a s pomocou svojho sluhu sa ju pokúsi uniesť.  Únos sa ale 

nepodarí a Don Calandrano je odhalený. Podarí sa mu však (s pomocou Tamira?) utiecť. 

Cardellina sa následne sťažuje na súde, ktorý rozhodne, že Don Calandrano si musí vziať 

Cardellinu za ženu. Medzitým sa Linceo snaží dať uväzniť Tamira, čomu zabráni Saranio, 

kedysi nápadník Dorice a teraz jej spojenec, ale tiež sám Don Calandrano, ktorý si prizná 

svoju chybu a Tamirovi odpustí. Dej záverečnej scény tak smeruje ku dvom svadbám,  

Tamira s Dorice a Dona Calandrana s Cardellinou. 

Celý príbeh je štrukturovaný do troch dejstiev, tak ako to bolo v tejto dobe zvykom. 

Menej  obvyklé sú ale dĺžky a pomer jednotlivých dejstiev: prvé dejstvo má 7, druhé 5 a tretie 

opäť 7 scén. Celkovo ide o pomerne málo scén a najviac prekvapuje vyrovnaná dĺžka prvého 

dejstva s tretím, ktoré malo obvykle len polovicu rozsahu a sústredilo sa na rozuzlenie 

zápletky. 

 

Vonkajší popis libreta 
 

Libreto Don Calandrano uložené v NM v Prahe pod signatúrou 98 F 363 o rozmeroch  

10,5 x 14,5 cm, obsahuje 27 listov zviazaných v pevných papierových doskách, ktoré sú 

zdobené ornamentmi rôznych farieb (zlatá, fialová, ružová, červená, zelená). Stránkovanie je 

riešené rovnako ako v predchádzajúcich libretách. Listy sú označené pomocou písmen A až 
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D, každé písmeno obsahuje 8 listov. Označenia strán sa objavujú opäť sporadicky v podobe 

A2, C4 a pod. 

Názov opery na titulnej strane znie Don Calandrano. Pod názvom je venovanie 

úradníkovi, generálovi, poľnému maršálovi a plukovníkovi Karlovi Palfymu de Erdödy. 

Opera bola predvedená v roku 1760 v divadle Sisgrom, v divadle pod Michalskou bránou 

v Streleckej priekope. Aj táto knižička pochádza z tlačiarne Landerera, o čom svedčí i veľmi 

podobný vzhľad všetkých troch libriet.   

DON CALANDRANO / opera / bernesca / da rapresentarsi / In Musica / Nel Sisgrom / 

dedicata / a sua eccellenza il signor / Carlo /de Pálffy de Erdöd, / Consigliere Attuale Intimo 

di Stato, e di Guer/ra, General-Feld-Maresciallo, e Colonel/lo d´un Regimento de Corazzieri 

Delle L.L. / M.M. Imp. E Rea. / Prespurgo, Nella Stamperia di Giavanni[!]  Mich. Landerer / 

L´Anno 1760 

Karl Hieronymus Pálffy bol starším synom dvorného kancelára a hlavného 

predstaviteľa bratislavského komitétu, Leopolda Pálffyho. Narodil sa 30.9.1735 a zomrel 

25.5.1816. V roku 1763 sa oženil s lichtenštajskou  princeznou Máriou - Teréziou Annou.108 

Aktívne sa staral o hudobný život v Bratislave. Počas svojich ciest počul hrať malého 

Mozarta, z ktorého bol nadšený. Toto nadšenie preniesol aj na Viedenčanov a Bratislavčanov 

a tí si Mozarta obľúbili rovnako ako on.109  

Z libreta sa nedozvedáme autora textu, hudby a ani mená účinkujúcich spevákov. 

Jediné meno, ktoré môžeme v librete nájsť, je meno impresária Girolama Bona s titulom 

architekta, maliara a riaditeľa opery – Pittore Architteto, e Direttore dell´ Opera.  

Tance a balet neboli podľa libreta súčasťou predstavenia. Libreto neobsahuje ani 

stručný obsah opery, ako to bolo v Ipermestre a Il Ciro riconosciuto. Scénografické  

poznámky sú opäť veľmi stručné. Na liste, kde sú predstavené postavy účinkujúce v opere, sa 

uvádza, že dej sa odohráva v Taliansku (La Scena si finge in Italia). Začiatok prého dejstva je 

situovaný v priestoroch, kde je Calandrano so svojím sluhom ubytovaný (Ca´andro che stà al 

Tavolino accommodandosi Lesbo suo servo). Ďalšie komentáre scény sa v librete 

nevyskytujú. 

 

                                                 
108 http://home.comcast.net/~jamesleeweaver/weaverjl/pafg1172.htm 
109 Nováček, Z.:  Hudba v Bratislave,  Bratislava 1978, str. 54 
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Otázka autorstva 
 

Zdenko Nováček píše vo svojej knihe Hudba v Bratislave, že autorom hudby k opere 

Don Calandrano predvedenej v roku 1760 v Bratislave, je Giueseppe Gazzaniga.110 S týmto 

tvrdením nemožno súhlasiť, pretože premiéra Gazanigovej opery bola v roku 1771 

v Benátkach. Čiže až 11 rokov po bratislavskom predstavení. Autor textu Gazzanigovej opery 

bol G. Bertati, v ktorého životopise sa dozvedáme, že jeho prvé úspešné libreto La morte di 

Dimone, o sia L´innocenza vendicata, zhudobnené Antoniom Tozzim, malo premiéru v roku 

1763.111 Bratislavské predstavenie pochádza teda z pera iných autorov ako uvádza Z. 

Nováček.  Posledným dôkazom toho, že ide o rozdielne opery, je aj to, že postavy učinkujúce 

v Gazzanigovej opere sa okrem Calandrana vôbec nezhodujú.  

Libreto od S. B. Pallavinciniho bolo síce napísané pred predstavením v Bratislave, no 

v tejto opere figurujú opäť iné postavy ako v bratislavskom librete. Zmienky o tom, žeby sa 

opera Don Calandrano hrala okolo roku 1760 aj niekde inde ako v Bratislave, nie sú. Časovo 

najbližšie predstavenie bolo v roku 1748 v Drážďanoch. Autorom hudby bol Johann Georg 

Schürer, ktorý zhudobnil zrejme Pallavinciniho libreto.112 

 

 Rozbor libreta ukázal určitú nastavovanosť a neobratnosť textu, z čoho môžeme 

usudzovať, že túto komickú operu dala dohromady spoločnosť Girolama Bona. Svedčí o tom 

i fakt, že podobný príbeh s týmito postavami sa v literatúre a prameňoch neobjavuje. 

Girolamo Bon bol sám libretista a je možné, že text pochádza priamo od neho, alebo ho dal 

dohromady podľa už existujúcich libriet. Dá sa predpokladať, že podobne to bolo aj s hudbou 

k opere.  Operu buď poskladali z už existujúcej hudby od rôznych autorov, alebo je možné, že 

hudbu k opere Don Caladrano zložila Anna Bon, ako to bolo i u opery Artaserse.  

 Dôvodom vytvorenia opery mohla byť žiadosť časti publika – snáď i citovaného Karla 

Pálffyho – o komickú operu, čomu sa Bon pokúsil vyhovieť a dedikáciou si zaistiť priaznivé 

prijatie. 

 

 

 

                                                 
110 Nováček, Z.:  Hudba v Bratislave,  Bratislava 1978, str. 50 
111 Platoff, J.: Bertati Giovanni, in: „Grove - O“ sv. I., str. 448 
112 „Sartori“, zv. II., no. 4521 



  49

VI. Záver   

 

 Predkladaná práca si kládla za úlohu analyzovať libretá k operným predstaveniam 

v Bratislave  roku 1760. Snažila sa identifikovať autorov hudby a textu a poznatky začleniť do 

celkového kontextu. Vzhľadom na účel a rozsah práce a zároveň i vzhľadom na dostupnosť 

libriet sme boli nútení stanoviť si určité obmedzenia, týkajúce sa výberu prameňov, ktoré boli 

analyzované. Problematika opery 18. storočia v Bratislave však nebola doposiaľ detailne 

osvetlená a spracovaná, a preto má predkladaná práca – napriek naznačenému obmedzeniu – 

význam pre dejiny opery v tomto meste. Vďaka identifikácii hudobných spoločností a 

rozpoznaniu ich repertoáru, ktorý spoločnosti hrali nielen v Bratislave, ale aj v iných mestách 

Európy, prispieva táto práca svojimi poznatkami i do dejín európskej opery 18. storočia. Za 

obzvlášť prínosné považujeme nové poznatky najmä v oblasti biografií umelcov, o ktorých sa 

v základnej odbornej literatúre nedočítame.  

Výskum ukázal, že skúmané libretá, ktoré spájal spoločný rok predvedenia a pôvod 

v rovnakej tlačiarni, pochádzajú z produkcií Girolama Bona a boli predvedené v divadle 

v Streleckej priekope. Väčšinu repertoáru Giroláma Bona tvorili diela Pietra Metastasia na 

hudbu Johanna Adolfa Hasseho, ktorého Girolamo zrejme poznal z drážďanských čias 

i osobne. Ukázalo sa, že Bon mal dobré vzťahy  s impresáriom Mingottim, ktorý v roku 1759 

navštívil so svojou spoločnosťou Bratislavu. Vtedy mohlo dôjsť k odovzdaniu repertoáru 

medzi spoločnosťami. Dobré vzťahy s bratmi Mingottiovými potvrdzuje i to, že Bon obohatil 

svoju spoločnosť o ďalších spevákov z Prahy, z ktorých bol prinajmenšom jeden – Pasquale 

Bondini – členom spoločnosti Angela Mingottiho. Nové poznatky o biografiách umelcov sa 

týkajú speváka a neskôr impresária Pasquala Bondiniho, ktorý spieval rolu Mitridata v opere 

Il Ciro riconosciuto. Prvé zmienky o jeho kariére pochádzajú z Prahy. Doposiaľ o ňom nebolo 

známe, že pôsobil i v Bratislave, v spoločnosti Girolama Bona. Práca doplnila biografie 

i ďalších spevákov - Leopold Dichtler, ktorý pôsobil dlhý čas v Eisenstadte a krátko predtým 

v Bratislave. Do služieb Mikuláša Eszterházyho sa dostal v tej istej dobe ako Bonovci, čo 

znamená, že bol stále členom ich spoločnosti. O viacerých spevákoch účinkujúcich 

v skúmaných libretách sa v odbornej literatúre nedočítame. Práca ponúka na základe 

dochovaných libriet miesta, kde speváci pôsobili. Je zaujímavé, že osudy niektorých z nich sa 

opäť stretli. V tom istom roku pôsobili I. Vigna a F. Roselli v Benátkach a P. Bondini a G. 

Vigna spolu hrali v Olomouci a Brne.    
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V budúcnosti by bolo určite prospešné porovnať a analyzovať všetky uvedené 

dochované libretá k operným produkciám Girolama Bona v Bratislave, hlbšie sa zaoberať ich 

obsahom a pozornosť zamerať hlavne na nové árie, ktoré sa v libretách vyskytujú. 
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