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ÚVOD 
 
Optimálne spojenie troch podstatných súčastí hudobného divadla, troch rôznych umeleckých jazykov, ktoré 
majú v dokonalej súhre slúžiť jednému cieľu, intenzívne zamestnávalo jeho ambicióznych tvorcov minimálne 
od začiatku 17. storočia. Aj v prostredí slávnej Cameraty sa s nadšením skúmala antická tragédia 
v presvedčení, že práve v nej sa idea synkretického umenia obsiahnutá v samotnom gréckom slove mousiké 
dokonale naplnila. Starogrécka tragédia sa stala a na dlhé storočia i zostala modelom, inšpiráciou, výzvou. 
Spoločenské podmienky a duchovná klíma v 18. storočí mimoriadne priali rozvoju rôznych podôb hudobného 
divadla. Zatiaľ čo talianska opera pevne zakotvila v repertoári všetkých európskych verejných operných 
domov i dvorných divadiel, francúzska tragédie lyrique si  pestovala svoje špecifiká v ohraničenom teritóriu. 
Nebývalá obľuba opery sa premietla nielen do teoretických reflexií znalcov, ale i do kontroverzných 
estetických diskusií, polemík či dokonca sporov, ktoré sa azda po prvýkrát viedli tak vehementne a za účasti 
verejnosti v rovine odborných textov, novinových článkov, pamfletov, ale i hanlivých osobných útokov priamo 
na predstaveniach.  
Hľadanie riešenia nastolených problémov v kontexte rozvíjania tradície, v zmysle ktorej bola hudba pevnou 
súčasťou akejkoľvek divadelnej produkcie, mohlo viesť v druhej polovici 18. storočia ku konštituovaniu nového 
hudobnodramatického druhu, melodrámy. Pre vývoj hudobného umenia na Slovensku je pozoruhodné 
a prínosné, že zaujala aj skladateľa, ktorého tvorba sa právom považuje za nosný pilier v období hudobného 
klasicizmu. Kompozičný odkaz Antona Johanna Zimmermanna (1741 – 1781)1 možno označiť za dielo 
mladého muža, podobne ako Mozartovo, Schubertovo či Raffaelovo. Ľudsky i umelecky dozrieval práve v čase 
svojho pôsobenia v slobodnom kráľovskom meste Prešporku [Pressburg], kam prišiel začiatkom 70. rokov.2 
Za zvláštnu hru osudu možno považovať skutočnosť, že roky ohraničujúce jeho život sa kryjú s rokmi 
panovania Márie Terézie (1740 – 1780), ktoré sa v dejinách Prešporku považujú za mimoriadne prosperujúce 
obdobie, keď mesto dosiahlo jeden z významných vrcholov vo svojom politicko-spoločenskom a kultúrnom 
vývoji. V hlavnom meste Uhorska bola v jednej z hradných veží strážená uhorská kráľovská koruna spolu 
s insígniami, na prešporskom hrade sídlil od roku 1766 uhorský miestodržiteľ, knieža Albert Sasko-Tešínsky 
s manželkou Máriou Christinou von Habsburg-Lothringen, v meste mal svoje sídlo uhorský prímas a početné 
významné uhorské a rakúske šľachtické rody si tu stavali svoje rezidencie, v ktorých pôsobili významní 
európski umelci. Možno teda povedať, že Prešporok sa v tomto čase stal uhorským centrom vedy, umenia 
i klasicistickej hudby, kde boli zastúpené všetky inštitúcie potrebné k jej pestovaniu: či už máme na mysli 
chóry bratislavských chrámov a kláštorov alebo dve divadelné scény, na ktorých hosťovali významné 
divadelné spoločnosti, a samozrejme orchestre, ktoré hosťovsky dirigovali renomovaní európski skladatelia 
a dirigenti. Na všetkých menovaných miestach znela súdobá klasicistická hudba viedenskej, talianskej, menej 
českej a nemeckej proveniencie, ale predovšetkým diela domácich skladateľov. Podľa dostupných údajov žilo 
a tvorilo v Prešporku v týchto časoch viac než dvadsať hudobných tvorcov.3 Uprostred nich zastával A. 
Zimmermann od roku 1776 významné postavenie ako „Hofkompositeur“ u prímasa Bathyanyho a od mája 
1781 aj vo funkcii dómskeho organistu.  V takomto kultúrne bohatom prostredí môžeme oprávnene 
predpokladať rozmanité inšpirácie a rôznorodé plodné umelecké konfrontácie. 
Osobnosť Antona Zimmermanna a jeho dielo zaujali pozornosť viacerých slovenských hudobných historikov už 
v 2. polovici 20. storočia. V tomto kontexte treba vyzdvihnúť výsledky výskumu hlavne Pavla Poláka4 a Dariny 

                                                 
1 Biografické údaje o skladateľovi Antonovi Johannovi Zimmermannovi a genealógii jeho rodiny zistil Pavol Polák vďaka intenzívnemu 

a koncentrovanému výskumu. Por. POLÁK, Pavol: Zur Erforschung der Lebensdaten von Anton Zimmermann. (=Musicologica slovaca 7) 
Bratislava : VEDA, Vydavateľstvo SAV, 1978, s. 171-211. Podľa niektorých dobových encyklopedických hesiel sa skladateľ narodil 26. (25. – 
28.) decembra na Sliezsku v obci Breitenau [Široká Niva] a zomrel v Pressburgu [Bratislave] dňa 8. (16.) októbra 1781, por. MÚDRA, 
Darina: Anton Zimmermann. (=Monumenta musiace slovacae) Bratislava : Hudobné centrum, 2006, s. 7. V Magazin der Musik sa uvádza 
ako deň Zimmermannovho úmrtia 8. október, por. CRAMMER, Carl Friedrich (ed.): Magazin der Musik. (Hamburg) Roč. 1, 1783, s. 190; 
GERBER, Ernst Ludwig (ed.): Historisch-biographisches Lexikon der Tonkünstler, zv. 2. Leipzig 1790 – 1792, s. 429; SCHILLING, Gustav 
(ed.): Enzyklopädie der gesamten musikalischen Wissenschaften, zv. 6. Stuttgart : 1838,  s. 907; (porovnaj citácie z dobových prameňov 
v prílohe). LANDERER, Johann Michael (ed.): Pressburger Zeitung v č. 85 zo dňa 24. októbra 1781 prinášajú správu o skladateľovej náhlej 
smrti takto: „auch verwechselte allhier vorige Woche der berühmte Kappelmeister bey hochgedachter Sr. Eminenz, und Organist an der 
Domkirche Herr Anton Zimmermann im 40 Jahre seines Alters das Zeitliche mit dem Ewigen. Durch seine vortrefliche Komposition und 
durch sein sanftes Spiel eines Grauns erwarb er sich bei allen Musikverständigen ausserordentlichen Beyfall, Liebe und Achtung. Die 
Virtuosen leissteten ihm bey dem gehaltenen Requiem in der Domkirche mit gedämpften Instrumenten die letzte Pflicht. Text pokračuje 
smútočnou ódou od anonymného obdivovateľa. 

2 MÚDRA, Darina: Anton Zimmermann (1741 – 1781) und die europäische musikalische Klassik. (=Schriftenreihe der Slowakischen Akademie 
der Wissenschaften). Zv. 3. Frankfurt am Main : Peter Lang Verlag, 2006. Múdra píše, že život mladého Zimmermanna nie je preskúmaný. 
Johann Georg Dlabacz uvádza, že hudobné vzdelanie získal v domácom prostredí a neskôr pôsobil ako organista v Königgrätz [Hradec 
Králové], por. MÚDRA, Ref. 1, s. 7.  

3 MÚDRA, Darina: Hudobný klasicizmus na Slovensku v dobových dokumentoch. Bratislava : Ister Science, 1996, s. 35 
4 je nejaký rozdiel v poznámke, keď dávate „por.“ a keď nedávate por? Ja v tom rozdiel veľmi nevidím a zdá sa mi to nadbytočné, ak práve 

nechcete porovnať údaje v dvoch odkazoch, tam to nechávam. Ale ak na to máte nejaký dôvod, môžeme to vrátiť. POLÁK, Ref. 1; por. 
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Múdrej.5 Rezultáty svojho dlhodobého a vskutku koncentrovaného bádania prezentovala Múdra v početných 
odborných i vedeckých štúdiách. Charakterizujúc skladateľov kompozičný odkaz dospela k tvrdeniu, že: 

 
„pozostáva z 500 notových prameňov, ktoré sú v rukopisoch alebo ako tlače deponované v 14 štátoch 
Európy a v USA celkom v 93 inštitúciách [...] Zimmermann skomponoval 276 diel (k aktuálnemu stavu 
bádania), kde sú zastúpené symfónie, koncerty, divertimentá, kvartetá, kantáty, litánie, 
omše, 2 melodrámy a spevohry“.6 

 
Darina Múdra vo svojej vedeckej štúdii Anton Zimmermann a európska hudobná klasika konštatuje, že 
skladateľova tvorba obohatila hudobný repertoár v dôležitých umeleckých centrách takmer v celej Európe.7 
Výskum zavŕšila bádateľka publikovaním tematického katalógu kompozičného odkazu Antona Zimmermanna, 
ktorý vykazuje rozsiahlu obrazovú prílohu, incipity skladieb a notové príklady.8 
Rozpracovanie nami nastolenej témy o zastúpení tradičných a inovatívnych prvkov v Zimmermannových 
hudobnodramatických kompozíciách jednoznačne ukázalo, že do problematiky nemožno vstúpiť in medias res, 
ale že je nevyhnutné ju skúmať v kontexte vývoja melodrámy ako nového druhu hudobného divadla. Poznanie 
stavu bádania zasa ukázalo potrebu zosumovať, aktualizovať a predložiť výsledky základného výskumu, 
týkajúce sa Zimmermannových diel v tejto oblasti a považovať ich za dôležité východisko. Predložená štúdia 
sa preto nekoncentruje od počiatku, výlučne a striktne na avizovaný problémový okruh. Vychádzajúc 
z komentára k terminológii a poukazu na inšpirácie v tradícii sa v prvej kapitole zaoberáme historickými 
súvislosťami, v ktorých sa melodráma presadila. Ďalej poukazujeme na charakteristické znaky konceptu diel J. 
A. Bendu, ktorými nesporne založil istú tradíciu v tomto druhu v porovnaní s rôznymi inými, inovatívnymi 
postupmi, aplikovanými v melodrámach viacerých skladateľov od druhej polovice 70. rokov 18. storočia.  
 
 
1. Historické kontexty vzniku melodrámy na pozadí komentára k stavu bádania 
 
1. 1.  K terminológii 
 
Ukazuje sa, že ani pri pojme „melodráma“ sa nemožno vyhnúť krátkemu exkurzu do hudobno-historickej 
terminológie, keďže sa od samotného počiatku nepoužíval jednoznačne. V priebehu historického vývoja sa 
menilo nazeranie na jeho obsah, čo sa prejavilo v jeho rozmanitej aplikácii. Hudobný lexikón Johanna 
Gottfrieda Walthera z roku 1732 definuje pojem melodráma veľmi stručne a jednoducho ako musikalisches 
Schau-spiel (hudobnú divadelnú hru).9 Monika Schwarz-Danuser konštatuje, že vznikol spojením dvoch slov 
gréckeho pôvodu, melos (pieseň, melódia, spev) a drama (divadelná hra): 

 
„bezeichnet als Terminus technicus die Kombination von gesprochener Sprache mit Instrumentalmusik, 
sei es alternierend oder gleichzeitig“.10  

 
Jaroslav Jiránek poukazuje na dve základné konotácie tohto pojmu.11 Od polovice 18. storočia až po súčasnosť 
sa pojem melodramma používal v talianskom prostredí ako synonymum pre operu alebo dramma per 
musica.12 Francúzskou verziou termínu véritable mélodram označoval taliansku operu samotný Jean-Jacques 
Rousseau. Paradoxne, pri komentovaní svojho diela Pygmalion, všeobecne považovaného za prvotinu nového 

                                                                                                                                                                         
POLÁK, Pavol: Beiträge zur Biographie Anton Zimmermann, Kappelmeister des Fürsten Joseph Batthyányi. In: Studien zur 
Musikwissenschaft 30. Tutzing : 1979, s. 61-89. 

5 MÚDRA, Darina: Skladateľské dielo Antona Zimmermanna (1741 – 1781) v archívoch na Slovensku. In: SEDLÁKOVÁ, Viera (ed.): Hudobný 
archív 15. Martin : Slovak National Library, 2005, s. 49-98. MÚDRA, Darina: Joseph Haydn a Anton Zimmermann – k problému podobností 
a vplyvu. In: Slovenská hudba, roč. 34, 2009, č. 4, s. 346-357. MÚDRA, Darina: Zimmermann (Johann) Anton. [Heslo.] In: FINSCHER, 
Ludwig (ed.): Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Zv. 17. Basel; London; New York; Prag 
: Bärenreiter; Stuttgart; Weimar : Metzler, 2007, s. 1492-1495. 

6 MÚDRA, Ref. 2, s. 28. 
7 MÚDRA, Ref. 2, s. 28. 
8 MÚDRA, Darina: Anton Zimmermann (1741 – 1781). Thematisches Werkverzeichnis. Frankfurt am Main : Peter Lang Verlag, 2011, 715 s. 
9 KÜHN, Ulrich: Sprech-Ton-Kunst. Musikalisches Sprechen und Formen des Melodrams im Schauspiel und Musiktheater (1770 – 1933). 

Tübingen : Niemeyer Verlag, 2001, s. 112. 
10 „a ako terminus technicus označuje spojenie hovoreného slova a inštrumentálnej hudby, či už znejú simultánne alebo za sebou“. 

SCHWARZ-DANUSER, Monika: Melodram. [Heslo] In: FINSCHER, Ludwig (ed.): Die Musik in Geschichte und Gegenwart. (Sachteil) 2. vyd. 
Kassel; Basel; London; New York; Prag : Bärenreiter; Stuttgart; Weimar : Metzler, 1998, s. 23-27; s. 23. 

11 JIRÁNEK, Jaroslav: Zur Geschichte und Theorie des Melodrams. In: Musicologica Olomucensia VI. (=Acta Universitas Philosophica 
Olomouciensis) Olomouc : Faculta Philosophica, 2001, s. 95-125; s. 95. 

12 J. Jiránek uvádza ako príklad publikácie Angela Sollertiho, ktorý bol renomovaný historik talianskej opery serie na prelome 19. a 20. 
storočia, por. JIRÁNEK, Ref. 11, s. 95. 
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hudobnodramatického útvaru, ktorý charakterizuje spojenie deklamovaného slova s inštrumentálnou 
hudbou,13 použil termín scéne lyrique. A najneskôr od tohto okamihu sa datujú terminologické spletitosti. Už 
v 70. rokoch 18. storočia sa pojem melodráma používal vo vyššie spomenutom význame, ktorý v princípe 
platí dodnes. Melodrámy, ktoré sa následne v hojnom počte začali komponovať, boli však pomenovávané 
popri scéne lyrique i rôznymi inými termínmi, ako napríklad Monodrama; Duodrama; mit Musik vermischtes 
Drama; Drama mit musikalischen Zwischensätzen. Problém sa umocnil v situácii, keď všetky menované 
označenia koncom 18. storočia nielenže vedľa seba koexistovali, ale sa nimi často rôzne pomenovávalo to isté 
dielo. Pozoruhodná je tiež skutočnosť, že samotní autori divadelných hier, ktoré skladatelia neskôr 
zhudobňovali, používali pri ich publikovaní často označenie Musikalisches Schauspiel.14  
V snahe zaviesť určitý poriadok navrhol začiatkom 20. storočia Edgar Istel, vôbec jeden z  prvých historikov, 
ktorý sa pokúsil načrtnúť vznik a vývoj nemeckej melodrámy, označenie accompagniertes Drama 
s odôvodnením, že  
 

„Benda selbst nennt seine ‚Ariadne‘ auf der autographen Partitur ‚Ein Duodrama mit musikalischen 
Zwischensätzen‘; die erste Textaufgabe von 1775 nennt das Werk ‚Ein Drama mit musikalischem 
Accompagnement‘“.15 

 
Treba konštatovať, že návrh E. Istela sa napriek rozsiahlej argumentácii v odbornej spisbe nepresadil 
a súhlasiť s Kühnovými závermi, podľa ktorých sa v súčasnosti ukazuje ako zmysluplné zostať pri termíne 
melodráma, ktorý sa koncom 18. storočia napokon predsa len zaužíval a stával sa čoraz viac akceptovaným 
v praxi i teórii označujúc divadelný tvar, realizovaný na scéne, kde sa počíta s hercovou mimikou, gestom, 
pantomímou, ktorý kombinuje deklamované (recitované) slovo a inštrumentálnu hudbu sukcesívne alebo 
simultánne.  
 
1.2. Inšpirácie v tradícii 
 
V hudobno-historickej i teatrologickej spisbe panuje zhoda v názore, že prehistória modernej scénickej 
melodrámy nebola doposiaľ dostatočne zmapovaná a spracovaná. Platí to rovnako o poznaní hudby používanej 
v nemeckých divadelných hrách. Detlef Altenburg v tomto súvise konštatuje, že: „Jede Geschichte der Oper 
muß rudimentär bleiben, wenn sie die parallele Entwicklung im Schauspiel der Zeit nicht zur Kenntnis 
nimmt“.16 V dostupnej literatúre sa preto na mnohých miestach opakujú poukazy na určité druhy, postupy či 
techniky známe z minulosti, v ktorých sa dajú nájsť spoločné znaky s melodrámou, a teda by sa dali 
považovať za akýchsi jej historických predchodcov. V tomto kontexte sa pochopiteľne prvoplánovo spomínajú 
protestantské, ale hlavne jezuitské školské hry [Schuldramen] s ohľadom na vedomosť, že Jiří Antonín Benda 
navštevoval kolégium piaristov a jezuitskú školu, kde pracovalo školské divadlo a uvádzali sa divadelné hry 
s duchovným námetom, využívajúce rôznorodé hudobné vstupy. Ulrich Kühn tvrdí, že v hľadaní prvotných 
impulzov zachádzajú viacerí bádatelia až do oveľa vzdialenejšej minulosti. Myslí na grécku antiku, kde  
 

„die Parakatológé der altgriechischen Tragödie den prototypischen Modus einer musikalischen, jedoch 
nicht gesungenen Textdarbietung vorzugeben schien“.17  
 
„Parakatologé“ je podľa Richerdta „quasi melodramatische Vortragsweise, wobei ein in gehobener 
Diktion rezitierter lyrischer oder dramatischer Text kontinuierlich von einem Aulos oder einem 
Saiteninstrument (Kithara oder Klepsiambos) begleitet wurde“.18 

  
O špecifikách tejto starogréckej tradície sa veľa diskutovalo v 17. aj 18. storočí v súvislosti s divadelnou 
deklamáciou. Na margo tohto problému U. Kühn cituje známeho francúzskeho teoretika, ktorého diela slúžili 

                                                 
13 JIRÁNEK, Ref. 11, s. 95. 
14 Napr. melodrámy, kde autorom hudby bol A. Zimmermann (Andromeda und Perseus, Zelmor und Ermide) vyšli v literárnej predlohe a boli 

publikované ako hudobná hra (ein musikalisches Schauspiel). 
15 ISTEL, Edgar: Die Entstehung des deutschen Melodramas. Berlin; Lepzig : b. v., 1906, s. 99; por. KÜHN, Ref. 9, s. 111. 
16 „Dokonca každé dejiny opery musia zostať rudimentárne, pokiaľ nezohľadnia paralelný vývoj hudby v nemeckom divadle“. ALTENBURG, 

Detlef: Das Phantom des Theaters. Zur Schauspielmusik im späten 18. und 19. Jahrhundert, In: BEYERDORFER, Hans – Peter (ed.): 
Stimmen, Klänge, Töne. Synergien im szenischen Spiel. Tübingen : Günter Narr Verlag, 2002, s. 186-187. 

17 KÜHN, Ref. 9, s. 115.  
18 RICHERDT, Dirk: Studien zum Wort-Ton Verhältnis im deutschen Bühnenmelodrama. Darstellung seiner Geschichte von 1770 bis 1820. 

[Dizertačná práca.] Hamburg : Phil. Diss., 1986; citované podľa KÜHN, Ref. 9, s. 115. Podrobnú analýzu interpretácie parakatologé podľa 
Huga Riemanna prináša Jiránkova štúdia, por. JIRÁNEK, Ref. 11, s. 97-98. 
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za východisko teórie napodobňovania prírody, Jeana Baptistu Dubosa, podľa ktorého bola grécka divadelná 
deklamácia komponovaná a zapisovaná do nôt:  
 

„so daß diejenigen, welche recitirten, durch ein Accompagnement unterstützt werden konnten“.19  
 
Je príznačné, že o niekoľko desaťročí neskôr chápali Rousseauovi súčasníci jeho Pygmalion ako pokus 
o renesanciu antickej deklamácie. Rovnako mohli začiatkom 17. storočia súdobí literáti a hudobníci nazerať na 
Lamento d´Arianna a Combattimento di Tancredi e Clorinda Claudia Monteverdiho, kde autor nielen vďaka 
antickým inšpiráciám, ale určite pre svoju nebývalú tvorivú imagináciu a snahu v maximálnej možnej miere 
hudobnými prostriedkami umocniť výraz textu, rozohráva všetky nuansy v stupnici medzi hovoreným 
a spievaným slovom. V neposlednom rade treba v stručnom výpočte dôležitých zdrojov melodrámy 
pripomenúť v druhej polovici 18. storočia veľmi rozšírenú a obľúbenú prax využívať v nemeckých divadelných 
hrách hudbu na rôznych miestach a v rôznej miere (predohry, medzihry, hudba medzi jednotlivými scénami 
dejstva, dohry). Možno zaiste jednoznačne súhlasiť s Altenburgovým radikálnym tvrdením, že: „Musikszenen 
sind im deutschsprachigen Theater des klassisch-romantischen Zeitalters geradezu ubiquitär“, a preto 
skúmajúc divadlo nemožno neskúmať hudbu, ktorá bola v danej dobe jeho neoddeliteľnou súčasťou.20 
Skutočnosť, že dnešná divadelná prax oba fenomény od seba oddelila, neospravedlňuje dlhodobú ignoranciu 
problematiky zo strany hudobnej a divadelnej vedy. Divadelnú hudbu komponovali úplne bežne skladatelia 
v 18. a 19. storočí. Doklady ľahko nájdeme v kompozičnom odkaze W. A. Mozarta, L. v. Beethovena, J. 
Haydna, M. Hydna, F. Mendelssohna-Bartholdyho, C. M. Webera, F. P. Schuberta, J. F. Reichardta. Divadelnú 
hudbu, ktorá takto vznikala pre konkrétne hry a predstavenia na základe objednávok riaditeľov divadelných 
spoločností, skladatelia často neskôr prepracovali, napríklad do podoby symfónie, a tak sa mohla stať i v tejto 
oblasti závažnou kompozíciou. Ako jeden žiarivý príklad za všetky, ktorý navyše súvisí s Prešporkom 
i Zimmermannom, možno uviesť Haydnovu symfóniu Il distratto č. 60, C dur (Hob I:60).21 
 
 
1.3. Etablovanie nového hudobnodramatického druhu 
 
Parížsky spor bouffonistov (1752 – 1754), ktorý bol prvým vyvrcholením celé polstoročie trvajúcich 
estetických zápasov o podobu francúzskej tragédie lyrique a talianskej opery serie, kde sa porovnávali 
národné štýly cez prizmu ich prejavov v hudobnom divadle, mal niekoľko konzekvencií. Jednou mohol byť aj 
záujem nájsť inú cestu v spojení slova a hudby. Inú cestu, než bol monotónny recitatív a prekomplikovaná 
ária s nezrozumiteľným textom. Cestu, ktorá by priniesla zrozumiteľné slovo, prednesené s maximálnou 
citovou zaangažovanosťou, podporené mimikou a hereckým gestom či pantomímou protagonistov 
v kombinácii s inštrumentálnou hudbou, ktorá mala celé dramatické dianie umocňovať svojimi nanajvýš 
osobitými prostriedkami. Jeden z hlavných mienkotvorných protagonistov sporu Jean Jacques Rousseau túto 
cestu konzekventne hľadal. Hľadal ju v úvahách o charaktere francúzskej reči, keď jej dispozície na 
zhudobnenie porovnával s taliančinou. Zatiaľ čo túto považoval za mimoriadne muzikálnu, o vlastnej 
francúzskej sa vo svojom slávnom texte Lettre sur la musique française vyjadril, že sa na zhudobnenie vôbec 
nehodí. Cestu našiel, keď v roku 1762 napísal lyrickú scénu Pygmalion, ktorú opatril presným určením miest, 
kde má hudba zaznieť a do detailov vycizelovanými požiadavkami, aký má mať charakter. Rousseau zaviedol 
sukcesívny model kombinácie slova a hudby. Mal vážne námietky voči simultánnemu zneniu oboch 
komponentov, ktoré si môžeme vysvetliť práve poznaním stavu, v akom sa súdobá opera nachádzala. Navyše 
vychádzal z presvedčenia, že hudobná fráza má navodiť atmosféru a pripraviť textovú frázu, ale 
v nezanedbateľnej miere aj sprevádzať baletné či tanečné výstupy. V tomto zmysle mala jeho koncepcia azda 
trochu bližšie k divadelnej scéne s hudbou ako k melodráme v dnešnom ponímaní. Napokon Rousseau bol 
v prvom rade filozof, literát, pracujúci hlavne so slovom. Pygmalion bol uvedený po prvýkrát s hudbou 
v Lyone v roku 1770. Skomponoval ju Horace Coignet (dva vstupy zhudobnil aj J. J. Rousseau).  

                                                 
19 DUBOS, Jean Baptist: Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture. Utrecht : Étienne Neaulme, 1732; por. KÜHN, Ref. 9, s. 116. 
20 „hudobné scény boli v nemeckom divadle 18. storočia doslova všadeprítomné“. ALTENBURG, Ref. 16, s. 186. 
21 J. Haydn skomponoval na objednávku Karla Wahra hudbu (ako Zwischenaktmusik so šiestimi časťami) ku nemeckej verzii komédie 

v piatich dejstvách Le Distrait od Jeana-Françoisa Regnarda (1655 – 1709). K. Wahr so svojou divadelnou spoločnosťou opakovane toto 
dielo uviedol v rokoch 1774/1775 na scénach v Eszterháze a Prešporku. 
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Dielo bolo viackrát zhudobnené aj v neskoršom období,22 ale azda tým najznámejším či najúspešnejším sa 
stal Bendov Pygmalion. Nebola to však skladateľova prvá melodráma. Jiří Antonín Benda (1722 – 1795) 
premiérovo uviedol svoju Ariadnu na Naxe 27. januára 1775 v dvornom divadle v Gothe. Jiránek právom 
označuje J. A. Bendu za  
 

„zakladateľa hudobnej línie vývoja melodrámy, ktorý sa ako prvý pokúsil rozpracovať jej hudobnú 
zložku“. 23 

  
Reflektujúc politicko-spoločenské determinanty a osobné inšpirácie Bendovej hudobno-dramatickej tvorby 
komentuje Zdeňka Pilková i stav nemeckého divadla v 60. a 70. rokoch 18. storočia.24 Nesporne ho 
charakterizoval stále narastajúci záujem o vytvorenie nemeckej tragédie, nemeckého singspielu a nemeckej 
národnej opery. Literáti a hudobníci zvažovali možnosti nemeckého jazyka v spojení s hudbou, zaoberali sa 
problematikou secco recitatívu a hľadali možnosti jeho plynulého vyústenia do árie. Jedno z možných riešení 
videli v nahradení recitatívu hovoreným alebo deklamovaným slovom.25 Idea vytvoriť nemecké hudobné 
divadlo dozrievala postupne vo viacerých umeleckých centrách, aby napokon vydala svoje ovocie i v podobe 
melodrámy. Popri aristokracii ovplyvnenej osvietenskými ideami a postupne do roly konzumenta umenia sa 
etablujúceho meštianstva, možno za dôležitý faktor v napĺňaní tohto úsilia považovať i cestujúce divadelné 
spoločnosti. Rozhodujúci význam v Bendovej ceste za divadlom mala Seylerova spoločnosť, ktorá po odchode 
z Weimaru začala v júni 1774 svoje úspešné pôsobenie v dvornom divadle v Gothe. Okrem iného mala už 
v roku 1772 v repertoári aj Rousseuaov Pygmalion s hudbou Antona Schweitzera. Benda sa teda mohol 
inšpirovať. Početné diskusie na margo akéhosi pomysleného prvenstva medzi J. J. Rousseauom a J. A. 
Bendom uzatvára Pilková konštatovaním, že: 

 
„Myšlenka patřila Rousseauovi, ale Benda ji dokázal uskutečnit takovým způsobem, jako se to žádnému 
hudebníkovi před ním nepodařilo“.26 

 
Autor textu Ariadny na Naxe Johann Christian Brandes (1735 – 1799) okrem Rousseauovej prvotiny 
poukazuje aj na možné, ako sa domnieval, skoršie pokusy v úsilí literátov o nové spojenie slova a hudby, keď 
po pravde priznáva, že: 
  

„ich mir nicht die Ehre der Erfindung dieser neuen Gattung von Dramen zueignen kann; diese gehört 
eigentlich dem berühmten Rousseau, der schon einige Zeit zuvor seinen Pygmalion, das erste Stück in 
dieser Art schrieb; auch erinnere ich mich schon im Jahre 1771 in Wetzlar einige ähnliche Versuche, 
wovon Herr von Goué Verfasser war, gelesen zu haben“.27 

 
Porovnávajúc estetické koncepty J. J. Rousseaua a J. A. Bendu dochádza Jiránek k záveru, že spoločným 
východiskom oboch bol dramatický ideál. Obaja mali, podľa neho, vážne výhrady voči recitatívu secco 
a skostnateným schémam súdobej opery. Možno povedať, že spoločne so skladateľmi, usilujúcimi sa 
o „reformu“ opery serie, mali ambíciu vrátiť sa k dramatickej pravdivosti. Podobne ako Rousseau uprednostnil 
aj Benda striedanie úsekov slova a hudby, pričom hudba v jeho podaní naozaj umocňuje alebo anticipuje 
dramatické dianie.28 Rigidné aplikovanie tohto modelu by však mohlo viesť k nebezpečnému rozkúskovaniu 
scény, a preto, ako poukazuje Jiránek, zavádza Benda tzv. reminiscenčné motívy. Ide o motívy, ktoré sa 
navracajú, a tým sú istým spôsobom spojené s dejom.29 Benda sa vskutku vo svojich melodrámach 
koncentruje na prepracovanosť hudobnej zložky, zohľadňujúc pritom rovnocennosť a vyváženosť všetkých 
komponentov.  

                                                 
22 PILKOVÁ, Zdeňka: Dramatická tvorba Jiřího Bendy. (=Hudební rozpravy) Zv. 8. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby 

a umění, 1960, s. 106. Pygmalion sa neskôr vo Francúzsku hral s hudbou rôznych autorov, najviac s hudbou Antoina-Laurenta Baudrona 
(1742 – 1834). Pre viedenské uvedenie v roku 1772 skomponoval hudbu Franz Asplmayer (1728 – 1786). V roku 1771 bol vo Viedni 
vydaný aj kompletný Rousseauov text v nemeckom preklade s jeho presnými požiadavkami na hudbu. V Nemecku sa hrával často s hudbou 
skladateľa opier Antona Schweitzera (1735 – 1787) a J. A. Bendu (po prvýkrát v roku 1777). 

23 Por. JIRÁNEK, Ref 11, s. 102. 
24 Por. PILKOVÁ, Ref. 22, s. 7-27. 
25 CRAMER, Ref. 1, s. 267 komentuje úvahy Reichardta o recitatíve v nemeckom singspiele (odvoláva sa aj na Bendove reflexie o tomto 

probléme). 
26 Por. PILKOVÁ, Ref. 22, s. 30-31. 
27 PILKOVÁ, Ref. 22, s. 31. 
28 Treba poznamenať, že Benda vo svojich melodrámach z neskoršieho obdobia (1779 – 1788) používa zbory, ariosa, ba dokonca i balety. 
29 JIRÁNEK, Ref. 11, s. 104. 
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Pilková pri podobnej komparácii zasa zdôrazňuje predovšetkým odlišné historické a spoločenské východiská 
oboch konceptov, na ktoré sme už poukázali. V súvislosti s Rousseauovým Pygmalionom odkazuje na dôležitý 
zástoj bohatej tradície baletu a pantomímy, taký typický pre francúzske divadelné umenie. Na rozdiel od 
Jiránka správne tvrdí, že zatiaľ čo Rousseau uprednostňoval lyrický rozmer, Benda sa primárne usiloval 
o dosiahnutie dramatického efektu.30 Zásadný rozdiel vidí napokon v tom, že: 
 

„Rousseauova hudba zdůrazňuje především hercovy pohyby a jeho mimiku, zatímco Bendovy mezivěty 
rostou především z proměn citových situací. Rousseauova mezivěta je vždy uzavřena, je to samostatné 
miniaturní číslo, Bendovi šlo o vytvoření souvislého dramatického proudu textu a hudby“.31 

 
Bendova Ariadna na Naxe vyvolala nezvyčajný ohlas. V rovnakej miere u publika, hudobných tvorcov i vo 
sfére teoretickej reflexie. A to nielen na stránkach novín, ale i odborných periodík. Hľadali sa argumenty za 
a proti. Ich interpretácia prerástla v spory trvajúce niekoľko rokov. Nový druh hudobného divadla sa 
konštituoval a etabloval. 
 
 PRVÁ MEDZIVETA 
  
 Melodráma dobyla hudobný svet. Veľmi rýchlo a úspešne. Stačí si sprítomniť spôsob, akým si Bendova 
Ariadna po nebývalom úspechu na domácej scéne v Gothe podmaňovala publikum i skladateľskú obec najprv 
v nemeckom a neskôr i ostatnom európskom hudobnom prostredí.32 Interpretovali ju profesionálni herci 
renomovaných divadelných spoločností v hudobných metropolách s patričným ohlasom v tlači, ale i amatérske 
spolky v menej kultivovanej atmosfére. V priebehu veľmi krátkeho času sa melodrámy stali ťažiskom 
repertoáru divadelných spoločností, o ktoré v druhej polovici 18. storočia naozaj nebola núdza. 
Pri riešení koncepcie melodrámy bolo teda Bendovou ambíciou spojiť dramatický text s inštrumentálnou 
hudbou za predpokladu ich rovnocenného postavenia. Striedaním krátkych úsekov textu a hudby:  
 

„objevil nový stavebný a výrazový prostředek, jemuž dal zcela určité hudební vlastnosti a jejž označil 
jako mezivětu“, konštatuje Pilková.33  

 
Keď hovoríme o spojení oboch týchto fenoménov, nesmieme zabúdať, že nešlo o obyčajné hovorené slovo, 
ktoré napríklad v singspieloch nahradilo recitatív, ale o deklamované slovo, recitované, prednášané 
s maximálnym citovým zaangažovaním. Tento špecifický prednes, domnievame sa, vykazuje prítomnosť 
istého spoločného znaku s hudbou. Rýchle striedanie krátkych úsekov využívajúcich odlišné tvárne prostriedky 
pri spoločnom menovateli zabezpečuje potrebný kontrast, navyše umocňuje napredovanie, spád, 
dramatickosť. Jednotlivé úseky zostávajú vedome nedopovedané, otvorené, informácie v texte sa môžu 
v hudbe nielen umocniť, ale i rozvinúť, posunúť ďalej. Tento efekt pravdepodobne najviac prekvapil, zaujal, 
nadchol a oslovil početných súdobých skladateľov a podnietil ich k tvorivej konfrontácii s novým hudobno-
dramatickým druhom. I samotného W. A. Mozarta, ktorý v liste otcovi (Mannheim, 12. november 1778) 
s nadšením oznamuje: 
  

„in der that – mich hat noch niemal etwas so surprenirt! – denn ich bildete mir immer ein so was würde 
keinen Effect machen! – sie wissen wohl, daß da nicht gesungen, sondern Declamirt wird – und die 
Musique wie ein obligiertes Recitativ ist – bisweilen wird auch unter der Musique gesprochen, welches 
alsdann die herrlichste wirckung thut; – was ich gesehen war Medea von Benda; er hat noch eine 
gemacht, Ariadne auf Naxos, beyde wahrhaft – fürtreflich; sie wissen, das B e n d a  unter den 
lutherischen kapellmeistern immer mein liebling war; ich liebe diese zwey wercke so, daß ich sie bey 
mir führe“.34 

  
Relevantne v tomto súvise vyznieva otázka, do akej miery bolo možné stanovenú paradigmu rozpracovávať, 
inovovať platné zákonitosti, kombinovať s tradičnými formami opernej alebo činohernej produkcie. J. A. Benda 

                                                 
30 PILKOVÁ, Ref. 22, s. 10. 
31 PILKOVÁ, Ref. 22, s. 111. 
32 V dobovom repertoári mala svoje stále miesto a navyše bola veľakrát reprízovaná, napr. v Berlíne bola uvedená 84-krát, v Gothe 17-krát, 

v Hamburgu 8-krát, v Mannheime ako aj v Paríži 19-krát, por. PILKOVÁ, Ref. 22, s. 33. 
33 PILKOVÁ, Ref. 22, s. 63. 
34 SCHIEDERMAIR, Ludwig (ed.): Die Briefe W. A. Mozart und seiner Familie. Zv. 1. München, Leipzig : Georg Müller, 1914, s. 270 (č. 136). 
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v tomto zmysle s konceptom melodrámy ďalej pracoval. Možno to pozorovať v dielach z rozmedzia rokov 1778 
– 1788 (napríklad Philon und Theone), kde včleňuje do diania zbor, tradičné arioso i balet.35 Podobne si 
počínal aj Ch. G. Neefe, istý čas riaditeľ Seylerovej divadelnej spoločnosti, ktorý v melodráme Sofonisbe (A. 
G. Meissner) z roku 1776 používa nielen zbor, ale zavádza aj tzv. Sprecharie, kde rytmicky veľmi precízne 
upravuje deklamáciu. Antické príbehy inšpirovali viacerých literátov k napísaniu dramatických textov, ku 
ktorým hudbu komponoval aj skladateľ a hudobný publicista J. Fr. Reichardt, blízky priateľ J. W. Goetheho 
a jeho radca v hudobných záležitostiach. Jedno zo svojich diel s názvom Herkules Tod (Berlín, 1802) nazval 
Monodrama mit Chören.36 
Melodráma má svoje zastúpenie v tvorbe mnohých skladateľov pôsobiacich najmä v nemeckých rezidenčných 
mestách (napríklad Mannheime, Darmstadte, Weimare), ako aj ďalších európskych centrách.37 Rovnako 
zaujala hudobných tvorcov i v našom regióne, hlavne v Prahe (Václav Praupner, 1745 – 1807), Brne (Johann 
Lasser, 1751 – 1805, spevák a skladateľ rakúskeho pôvodu, pôsobiaci aj v Brne), vo Viedni (Anton Eberl, 
1765 – 1807, Maria Theresia von Paradis, 1759 – 1824) a Prešporku (Anton Zimmermann, Juraj Družecký, 
1745 – 1819). 
 Na prelome 18. a 19. storočia sa osud scénickej melodrámy bendovského razenia napokon naplnil. 
Tak ako znenazdajky a s prenikavým jasom zažiarila na hudobnom nebi kométa menom melodráma, rovnako 
rýchlo sa v hudobnom vesmíre i stratila a takmer upadla do zabudnutia. Nie však úplne. Jej signifikantné 
znaky prežili v nových kontextoch. Ale to je už iný príbeh.  
 
 
2. ZIMMERMANNOVE HUDOBNODRAMATICKÉ KOMPOZÍCIE 
 
2.1. Podnety, inšpirácie a východiská k tvorbe  
 
Uhorské hlavné mesto Prešporok v 70. rokoch 18. storočia všestranne prosperovalo. V oblasti divadelného 
umenia k tomu významnou mierou prispeli početné cestujúce divadelné spoločnosti, ponúkajúce 
prešporskému publiku rozmanitý repertoár tak v oblasti talianskej opery seria i buffa, francúzskej hudobnej 
komédie, ako aj aktuálne činoherné divadelné tituly s hudbou. Zo 70. rokov treba vyzdvihnúť v súvislosti s A. 
Zimmermannom predovšetkým spoločnosť Felixa Bernera, ktorá uvádzala diela W. Shakespeara, G. E. 
Lessinga, Ch. Weisseho, G. Stephanieho, K. H. Ayrenhoffa a v poslednej svojej sezóne v Prešporku v zime 
1775/1776 mala v repertoári diela A. Grétryho, F. L. Gassmanna a aj melodrámu J. A. Bendu Ariadna na 
Naxe.38 Osobitú kapitolu v dejinách prešporského divadla však napísal Karl Wahr (1745 – 1798),39 ktorý 
presvedčivo vo svojich aktivitách naplnil idey reformy divadla, ako ich prezentoval J. Ch. Gottesched smerom 
k modernej kvalitatívne náročnej dramaturgii a profesionálnemu výkonu hercov. Práve vďaka skvelým 
produkciám Wahrovej divadelnej spoločnosti označil Karl Benyovszky toto obdobie za „Glanzperiode des 
Pressburger Theaters“.40 Podľa súdobých ohlasov bol Wahr excelentný herec, ktorý s obľubou stvárňoval 
Shakespearove postavy a mal dosť odvahy uvádzať aj také závažné drámy, akými sú Hamlet a Kráľ Lear. 
Podľa titulov zastúpených v repertoári vlastnej divadelnej spoločnosti, ktorú založil v roku 1770, bol nesporne 
úspešným riaditeľom. Podľa Ruitera bol jednou z najvýznamnejších osobností uhorského divadla, 
prezentujúceho tituly v nemeckom jazyku.41 V roku 1772 angažoval Wahrovu spoločnosť knieža Mikuláš 
Esterházy de Galanta pre divadelnú scénu vo svojom letnom sídle v Eszterháze. Z tejto dohody ťažil aj 
Prešporok: zimnú sezónu, teda spravidla od novembra do februára, pôsobili Wahrovci práve tu. Išlo o roky 
1773 – 1779, o roky veľmi plodnej a intenzívnej spolupráce Wahra s Haydnom v Eszterháze a Wahra 
s Zimmermannom v Prešporku. 
Veľa zaujímavých faktov a nových, pre našu problematiku závažných informácií prináša Alena Jakubcová vo 
svojej štúdii zameranej na hudbu v pražských inscenáciách v 2. polovici 18. storočia.42 Po prvýkrát tu 
                                                 
35 PILKOVÁ, Ref. 22, s. 52. 
36 SCHWARZ-DANUSER, Ref. 10, s. 25.  
37 K. W. Ramler/J. Fr. Reichardt: Cephalus und Prokris (Hamburg 1777), G. Ch. Lichtenberg/G. Vogler: Lampedo (1779), J. W. Goethe/C. 

Eberwein: Proserpina, F. G. Klopstock/J. R. Zumsteeg: Frühlingsfeier, Mysliveček: Theoderich und Elisa (skomponované ca 1777; uvedené 
v Donaueschingen? 1780 – 1785). 

38 CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, Milena: Geschichte des deutschsprachigen Theaters in der Slowakei. (=Bausteine zur slavischen Philologie und 
Kulturgeschichte: Reihe A; Slavistische Forschungen, zv. 17) Köln; Weimar; Wien : Böhlen Verlag, 1997, s 53 

39 Karl Wahr bol od roku 1764 členom divadelnej spoločnosti Josefa Felixa Kurza (známy pod umeleckým menom Bernardon). 
40 RUITER, Jacob de: Der Charakterbegriff in der Musik : Studien zur deutschen Ästhetik der Instrumentalmusik 1740 – 1850. (=Beihefte zum 

Archiv für Musikwissenschaft) Zv. 29. Stuttgart : Steiner-Verl. Wiesbaden, 1989, s. 83. 
41 RUITER, Ref. 40, s. 83. 
42 JAKUBCOVÁ, Alena: „Du wirst Empfindung einst durch Reiz erregen des sanften Saitenspiels ...“ oder: Was wir über die Musik von Prager 

Inszenierungen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wissen. In: FASSEL, Horst – ULRICH, Paul S. – SCHINDLER, Otto G. (eds.): 
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upriamuje pozornosť na dve drámy, pre ktoré si Wahr objednal u Zimmermanna hudbu. Ide o tituly, ktoré 
doterajší výskum zaznamenal okrajovo, alebo ich vôbec nespomína. Myslíme na hudbu k drámam Die Wilden 
a Hermanns Traum. O oboch sa totiž nachádzajú zmienky v dôležitom dokumente, ktorým Jakubcová dokladá 
rozsah repertoáru Wahrovej spoločnosti počas prvého obdobia jej pôsobenia v Prahe. Dokument s názvom 
Verzeichnis was mich nachfolgende Operetten und andere musikalische Stücke gekostet haben pochádza 
z rodinného archívu grófa Nostitza.43 Jakubcová ďalej konštatuje, že tento účet, spolu so všetkými dlhmi 
Wahra zaplatil gróf Nostitz v roku 1782. I napriek nepríjemnej poznámke o Wahrových finančných problémoch 
(ktorý umelec ich v tom čas nemal?) je obdivuhodné, že v zozname figuruje až 40 titulov divadelných hier, 
ktoré mala spoločnosť v repertoári. Je tiež pozoruhodné, že zatiaľ čo Wahr zvykol bežne za partitúru platiť 25 
florinov (a za orchestrálne hlasy 10 ďalších podľa rozsahu diela): 
 

„Die höchsten Preise gibt Wahr bei den Dramen Hermanns Traum (33 Florine 52 Kreuzer) und Die 
Wilden (42 Florine und 20 Kreuzer) an. Die Musik zu diesen Dramen komponierte Anton Zimmermann, 
der in den siebziger Jahren mit Wahr in Pressburg zusammenarbeitete. Nach dem Preise für die Noten 
ist also möglich zu vermuten, dass die ‚Menge‘ der für Sprechtheateraufführungen nützlichen Musik 
nicht gerade gering war“.44 

  
Domnievame sa, že inšpirácie prichádzajúce od K. Wahra, ktoré podnecovali A. Zimmermanna k tvorbe 
hudobnodramatických diel, sa mohli odvíjať v troch rovinách: Na úrovni objednávok, ktoré divadelný riaditeľ 
adresoval skladateľovi, prostredníctvom samotných produkcií spoločnosti, kde skladateľ mohol poznávať 
najrozmanitejšie aktuálne druhy hudobného divadla a napokon vo veľmi pragmatickej úvahe smerom 
k naštudovaniu a uvádzaniu jeho nových diel.  
Ukazuje sa, že Wahrova cestujúca divadelná spoločnosť sa preslávila aj v iných európskych mestách, nielen 
v Prešporku, ale aj v Salzburgu, Pešti, vo Viedni a ako sme videli i v Prahe, kde sa usadili po odchode 
z Prešporku v apríli 1779.45 Jakubcová uvádza, že sa pražskému publiku predstavili Bendovou melodrámou 
Medea, ktorú tesne pred svojím odchodom uviedli aj v Prešporku: 
  

„Unmittelbar vor der Prager Aufführung inszenierte Wahr das Melodrama ‚Medea‘ an seiner 
vorangegangenen Wirkungsstätte Preßburg“.46 

 
Fakt, že svoju novú sezónu otvoril Wahr práve melodrámou, svedčí o pretrvávajúcom, možno i narastajúcom 
nadšení pre tento nový druh hudobného divadla, tak u publika ako i odbornej verejnosti:  
 

„Mad. Körner welche die Medea spielte, wurde so wie Hr. Wahr als Beaumarchais mit dem lautesten und 
ungetheiltesten Beyfall belohnt, welcher immer täglich stärker wird [Karl Wahr účinkoval v divadelnej 
hre Clavigo od Johanna Wolfganga Goetheho, v rámci druhej časti predstavenia]“.47 

Dňa 4. novembra 1781, teda niekoľko týždňov po Zimmermannovej smrti, uviedla Wahrova spoločnosť 
v Prahe skladateľovu melodrámu Andromeda und Perseus.48  
 
 
DRUHÁ MEDZIVETA 
 
Sumár rezultátov doterajšieho Zimmermannovského výskumu, realizovaného slovenskými hudobnými 
historikmi, ktorý sa nateraz naplnil v prezentovaní Múdrej Tematického katalógu, predstavuje pre každého 
ďalšieho bádateľa nesporne serióznu bázu a spoľahlivé východisko. Súčasne treba za veľký prínos považovať 
vydarené pokusy oživiť nájdené Zimmermannove kompozície a sprístupniť ich súčasnému poslucháčovi, čo 
                                                                                                                                                                         

Deutsches Theater im Aussland vom 17. zum 20. Jahrhundert : Interkulturelle Beziehungen in Geschichte und Gegenwart. (=Thalia 
Germanica 3) Berlin : LIT Verlag, 2007, s. 81-87; s. 83. 

43 JAKUBCOVÁ, Ref. 42, s. 83. Uloženie: ČR Štátny archív Plzeň, Rodinný archív Nostitzov, sign. 1304 AX 12, kartón 175. 
44 JAKUBCOVÁ, Ref. 42, s. 83. Jakubcová sa domnieva, že šlo „iba“ o hudbu k činoherným predstaveniam. Faktom však je, že išlo o drámy 

s baletmi a zbormi, ako sa to uvádza v avíze o uvedení diela Die Wilden: Anonym: Theaternachrichten. In: LANDERER, Johann Michael 
(ed.): Preßburger Zeitung, roč. 14, 10. decembra 1777 (streda), č. 99, s. 6. 

45 JAKUBCOVÁ, Ref. 42, s. 82-86; s. 82. 
46 JAKUBCOVÁ, Ref. 42, s. 82. 
47 JAKUBCOVÁ, Ref. 42, s. 82. Jakubcová preberá informáciu o prevedení Bendovho diela z recenzie divadelného predstavenia uverejnenú 

v Theater-Journal für Deutschland (č. 16, 1780).  
48 ŠUSTÍKOVÁ, Věra: Německý melodram v Čechách. In: Česko-německé vztahy v minulosti a současnosti; Univerzita J. E. Purkyně. (Referát 

na 1. webové mezinárodní konferenci, Ústí nad Labem, 1. – 31. októbra 2008.) Dostupné na internete: 
<http://pf.ujep.cz/files/konference_KHV/Sustikova.pdf>, s. 1. 
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predpokladalo identifikovanie, spracovanie a editovanie rôznorodého notového materiálu. Koncertne zazneli 
a na zvukových nosičoch sa zachytili hlavne diela zo skladateľovej symfonickej a cirkevnej tvorby. Z jeho 
pozoruhodnej hudobnodramatickej tvorby sa doposiaľ podarilo v našom kontexte naštudovať 
a prezentovať jediný titul (Andromeda und Perseus). Uvedený fakt možno chápať ako dôsledok skutočnosti, že 
táto oblasť Zimmermannovho kompozičného záberu sa zatiaľ hlbšie nepreskúmala, jeho dramatické diela 
čakajú na odhalenie, spracovanie a sprístupnenie tak, aby sa stali živou súčasťou našej hudobnej prítomnosti. 
Ambíciou predkladanej štúdie je prispieť k tomuto úsiliu.  
 V zmysle aktuálneho stavu bádania figuruje v Zimmermannovom kompozičnom odkaze šesť 
hudobnodramatických diel, ktoré chceme takto klasifikovať: 
A) Melodrámy: Andromeda und Perseus, Zelmor und Ermide, Leonardo und Blandine  
B) Hudobná veselohra – opereta: Narcisse et Pierre 
C) Hudba k drámam: Die Wilden, Hermanns Traum 
  
 Nasledujúci text koncipujeme v dvoch subkapitolách, v ktorých sledujeme skúmanú problematiku 
v dvoch rovinách. V prvej podáme prehľad Zimmermannových hudobnodramatických diel s aktualizovanou, 
novozistenou a nateraz skompletizovanou faktografiou. V druhej subkapitole predstavíme samotný koncept 
Zimmermanových melodrám z hľadiska tradičných a inovatívnych postupov. 
Zohľadňujúc existenčné podoby melodrámy v jej vývoji a historických súvislostiach vymedzíme teraz naše 
nazeranie na obsah pojmov tradícia a inovácia, vyplývajúce a viažuce sa výlučne na konkrétne súvislosti tohto 
textu. Za tradičné považujeme tie formotvorné princípy, ktorými J. A. Benda ustanovil melodrámu ako nový 
druh hudobného divadla. Teda tie, ktoré sú pre ňu špecifické, ktorými sa ona vymedzila voči iným, 
jestvujúcim súdobým druhom. Tradíciu v scénickej melodráme tohto obdobia reprezentuje v uvedenom 
zmysle striedanie deklamovaného slova, hudobných medziviet v súčinnosti s gestom, mimikou protagonistov 
a celkovým dianím na scéne. Príkladom je Bendova Ariadna na Naxe, ktorú Zimmermann s veľkou 
pravdepodobnosťou videl v Prešporku v uvedení Bernerovej divadelnej spoločnosti v sezóne 1775/1776. 
V Medei šiel Benda o krok ďalej, keď na niektorých miestach necháva spolu znieť hudbu i slovo. Pod inováciou 
rozumieme uplatnenie niektorých nových hudobných foriem v tradičnom kontexte melodrámy (ako napríklad 
Sprecharioso) alebo postupy, v ktorých sa skladatelia usilujú o narušenie, obmenu etablovaného úzu, ktorý sa 
začal relatívne veľmi rýchlo vnímať ako schematický, v podobe jeho rôznych kombinácií s formami už 
známymi a využívanými v iných druhoch hudobného divadla, napríklad v súdobej opere, spevohre, či činohre 
s hudbou (árie, piesne, zborové vstupy). Takýto typ diela zastupuje v Bendovej melodramatickej tvorbe Philon 
und Theone, v prepracovanej verzii s názvom Almansor und Nadine (Gotha – Viedeň, 1779).49 Je nepochybne 
zaujímavé, že práve obohatenie tradičného konceptu melodrámy v záujme umocnenia dramatického efektu 
veľmi pozitívne aj v zmysle istého novátorstva hodnotí autor recenzie Almansora z roku 1800: 
  

„Almansor und Nadine. [...] Es ist mit Arien und Chören verwebt, die der Tonkünstler vornähmlich 
darum beyfügte um den Endzweck der Musik in dieser Gattung der Tonkunst nicht nur anpaßender, 
sondern auch ihre Wirkung überhaupt mächtiger auf unser Gefühl zu machen. Benda ist daher bey 
dieser Composition der Erste, der Chöre mit dem Melodrama verband.“50 

 
Východisko pre náš komentár Zimmermannových riešení predstavuje porovnanie dvoch skladateľových 
melodrám, pričom Andromeda und Perseus reprezentuje v naznačenom chápaní tradíciu a Zelmor und Ermide 
inováciu. Komentovať kritériá výberu je v tomto prípade irelevantné, keďže v zmysle aktuálnych výsledkov 
bádania ide o Zimmermannove jediné melodramatické skladby (dielo Leonardo und Blandine, ako uvádzame 
neskôr, sa Zimmermannovi pripisovalo omylom). Možno v súvislosti so skladateľovými scénickými dielami 
treba ešte zdôrazniť fakt, že nie u všetkých sú doposiaľ známe bližšie okolnosti ich vzniku, časové určenie, 
voľba námetu, objednávka. V prípade Andromedy poznáme presne dátum i miesto premiéry, u Zelmora nie je 
potrebná faktografia presvedčivo zdokumentovaná. Preto je v tomto zmysle možné formulovať rôzne 
hypotézy. Múdra sa domnieva, že Zelmor vznikol skôr ako Andromeda, prípadne, že skladateľ mohol na oboch 
dielach pracovať súčasne. Aj keď dôvody priamo neuvádza, predpokladáme, že vychádzala z faktu, podľa 

                                                 
49 Okolnosti vzniku diela, jeho krátke pozoruhodné hodnotenie bolo uverejnené v periodiku Journal des Luxus und der Mode, z roku 1800. 

Celý text správy citujeme v Prílohe pod číslom 3. 
50 JOURNAL DES LUXUS UND DER MODEN, roč. 15, 1787 – 1812, s. 592-593: V. Musik. I. Almansor und Nadine, ein noch ungekanntes 

Melodrama von G. Benda. Wien, den 25. August 1800. Celý text recenzie citujeme v Prílohe pod č. 3. 
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ktorého bola Wezelova hudobná veselohra [Musikalisches Lustspiel]51 Zelmor publikovaná skôr (v roku 1779) 
ako Kempelenova melodráma Andromeda (1780). Pre nedostatok potrebných informácií zostáva pre nás 
datovanie diel otvorenou otázkou. Zaujímavejšie z nášho pohľadu je Múdrej konštatovanie, že Monika 
Schwarz Danuser charakterizuje melodrámu Zelmor und Ermide ako „Entwicklungszwischenstufe zwischen 
Oper und Singspiel“.52 Ako sme uviedli, podľa nášho názoru kombinoval Zimmermann v tomto svojom diele 
postupy typické výslovne pre melodrámu s formami osvedčenými v iných súdobých druhoch hudobného 
divadla. 
   
 
2.2. Prehľad hudobnodramatickej tvorby 
 
A) Melodrámy  
Andromeda und Perseus 
Premiéra melodrámy sa uskutočnila dňa 23. apríla 1781 v Burgtheater vo Viedni. Fotokópiu plagátu 
o premiére melodrámy A. Zimmermanna publikovala Alice Reininger v biografii Wolfganga von Kempelena.53 
D. Múdra v Tematickom katalógu uvádza, že dielo sa po prvýkrát hralo pre privátnu spoločnosť 28. septembra 
1780 na zámku Hof, v letnej rezidencii Márie Terézie, ktorá sa tejto udalosti i sama zúčastnila.54 Hneď po 
svojom návrate z Hofu napísala panovníčka list svojmu synovi Ferdinandovi, z ktorého Múdra cituje úryvok, 
obsahujúci krátke hodnotenie diela v zmysle: „die Musik ist hübsch, die Worte ausgezeichnet [...] ich sende 
Dir dieses Spiel, sobald es kopiert oder erschienen ist.“55  
Podľa dostupných údajov boli uvedené početné reprízy diela: vo Viedni v roku 1781 (1. a 12. máj, 12. júl);56 
Weimare v roku 1786 (6. február);57 v Pešti v roku 1786 (25. apríl); Budíne v roku 1786 (1. júl); Prešporku v 
roku 1787 (4. február); Mannheime v roku 1813; ako aj v Prahe v roku 1781 (4. november).58 Autograf 
partitúry melodrámy sa nachádza v archíve rodiny grófov Chotekovcov na zámku Kačina v Čechách.59 Formou 
tlače bol vydaný klavírny výťah v roku 1781.60 Toto vydanie bolo recenzované v Magazin der Musik (autor N. 
N.): 

 
„Andromeda und Perseus, ein Melodrama, im Clavier-Auszug von Herrn Capellmeister Zimmermann. 
Wien bey Artaria. Die Composition zu diesem Melodrama ist mit so vielem Ausdruck und Geschmack 
verfertiget, daß wir gewiß sind, ein jeder Liebhaber werde nicht nur diesen Clavier-Auszug mit 
Vergnügen spielen, sondern zugleich den Wunsch dabey empfinden, dieses Melodrama auch auf 
unserem Theater vorgestellt zu sehen. Herr Zimmermann empfiehlt sich also hierdurch so sehr, wie 
durch seine vorigen Werke. – N. N.“61 
 
Text hry napísal Wolfgang von Kempelen (1734 – 1804),62 ktorý bol vo svojej dobe veľmi známou 

a zaujímavou osobnosťou verejného života. Narodil sa v Prešporku, kde prežil aj svoju mladosť, bol 
významným uhorským štátnym úradníkom. Súčasníkov prekvapoval a fascinoval predovšetkým svojimi 

                                                 
51 Múdra označuje vydanie textu diela ako Duodrama Zelmor und Ermide, pritom Wezel ho označuje ako Musikalisches Lustspiel. Por. MÚDRA, 

Ref. 8, s. 56 a por. Zelmor und Ermide. Ein musikalisches Schauspiel, Leipzig : 1779. In der Dysischen Handlung, 31 Bogen 8. mit dem 
Vorbericht. In: Allgemeine Deutsche Bibliothek, 1765 – 1796, Bd. 1, s. 484-85. 

52 MÚDRA, Ref. 8, s. 56. 
53 REININGER, Alice: Wolfgang von Kempelen. Eine biographie. (=Angewandte Kulturwissenschaften Wien 7) Wien : Präsens Verlag, 2007, 

s. 423. Plagát je uložený v zbierkach Kunsthistorisches Museum vo Viedni (v divadelnej sekcii). Plagát publikuje aj D. Múdra v Tematickom 
katalógu. Por. Ref. 8, obr. XVI. 

54 MÚDRA, Ref. 8, s. 57. 
55 MÚDRA, Ref. 8, s. 57. 
56 REININGER, Alice: Wolfgang von Kempelen und die Bevölkerungspolitik unter Maria Theresia und Joseph II. im Banat. In: Archeologie – 

Istorie. Zv. 15 Timişoara : Analele Banatului, s. n., 2007, s. 187-213; s. 192. 
57 Informácie sú prebrané z internetovej databázy: Die Oper in Italien und Deutschland zwischen 1770 – 1830; Dostupné na internete: 

<http://www.opernprojekt.uni-koeln.de> 
58 REININGER, Ref. 56, s. 192. 
59 MÚDRA, Darina: Das europäische Musikrepertoire der Klassik und Anton Zimmermann. In: LOOS, Helmut – MÖLLER, Eberhard (eds.): 

Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Zv. 9. Leipzig : Gudrun Schröder Verlag, 2004, s. 6; Dostupné na internete: <http://www.uni-
leipzig.de/~musik/web/institut/agOst/docs/mittelost/hefte/0902_mudra.pdf> 

60 Uloženie odpisu partitúry: Landesbibliothek Mecklenburg – Vorpommern (Musikaliensammlung, Schwerin), sign. Mus 5811. Uloženie 
klavírneho výťahu diela: MÚDRA, Ref. 8, s. 338-339. 

61 CRAMMER, Ref. 1, s. 480. 
62 REININGER, Ref. 55, s. 192. 
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početným, vskutku rôznorodými technickými vynálezmi.63 Voľný čas si údajne spríjemňoval písaním básní 
a divadelných hier. Jednou z nich, a najúspešnejšou, bola Andromeda und Perseus.64  

 
Leonardo und Blandine 

Melodráma bola premiérovo uvedená 4. januára 1782 v Burgtheater vo Viedni.65 Reprízovanie diela nie 
je podchytené v dobovej hudobno-historickej spisbe ani v dostupnej literatúre. V súčasnosti nemáme 
informácie o uložení autografu partitúry diela. Formou tlače sa zachoval klavírny výťah melodrámy.66 Text 
diela napísal Joseph Franz Freiherr von Götz (1754 – 1815),67 ktorý vychádzal z predlohy nemeckého básnika 
Gottfrieda Augusta Bürgera (1747 – 1794). Bürger adaptoval prvý príbeh s názvom Knieža zo Salerna zo 
štvrtej knihy Boccaciovho Dekameronu.68 Hudbu na totožný text napísal medzi inými aj úspešný nemecký 
skladateľ Peter Winter (1754 – 1825).69 

D. Múdra uvádza v Tematickom katalógu, na rozdiel od svojho tvrdenia v štúdii Das europäische 
Musikrepertoire der Klassik und Anton Zimmermann, že autorom tejto melodrámy, pôvodne pripisovanej 
Zimmermannovi je Peter Winter.70 Poukazuje na dôvody mylného predpokladu o Zimmermannovom 
autorstve, ktoré spočívajú v údajoch na titulnom liste klavírneho výťahu diela, kde nachádzame: „Leonardo 
und Blandine ein Melodrama nach der Musik des Preussischen Kapellmeisters Zimmermann“71 Porovnanie 
tohto na začiatku 19. storočia aranžovaného klavírneho výťahu s incipitmi Winterovej melodrámy však 
potvrdzuje Winterovo autorstvo.72 
 
Zelmor und Ermide 
Premiéra melodrámy Zelmor und Ermide s hudbou od A. Zimmermanna bola dňa 29. júla 1794 vo Viedni 
[Theater in der Leopoldstadt].73 Ďalšie reprízy diela nie sú v zmysle aktuálneho stavu poznania 
zdokumentované v dobovej tlači. Autograf melodrámy je pravdepodobne stratený. Odpis partitúry, ktorý bol 
predmetom nášho skúmania, sa v súčasnosti nachádza v Badische Landesbibliothek v Karlsruhe.74 Na základe 
porovnania tohto materiálu s textom divadelnej hry, ktorá vyšla tlačou v Brne v roku 1783 konštatujeme, že 
odpis nie je úplný. Vzhľadom na to, že absentujúce časti predstavujú vždy rozsiahlejšie dialógy medzi dvoma 
protagonistami môžeme predpokladať, že odpis bol upravený pre potreby uvedenia v určitom konkrétnom 
divadelnom súbore.75 Filozof, pedagóg, lyrik a dramatik Johann Carl Wezel (1747 – 1819) komentoval 
v predhovore k svojej hudobnej veselohre [„Musikalisches Lustspiel“]: Zelmor und Ermide spôsoby využitia 
hudby v divadle. Dielo bolo publikované v roku 1779. V rokoch 1782 – 1784 pôsobil vo Viedni, kde zastával 
funkciu divadelného básnika. Bol v osobnom kontakte s cisárom Jozefom II., ktorý si veľmi cenil jeho literárne 
diela. Ukazuje sa, že táto hra bola veľmi populárna, okrem Antona Zimmermanna ju zhudobnili viacerí 

                                                 
63 Ide napr. o vynálezy rôznych technických strojov, ako napríklad v Európe veľmi populárny prístroj hrajúci šachy, hovoriaci, a iné, por. 

REININGER, Ref. 55, s. 191. 
64 KEMPELEN, Wolfgang von: Andromeda und Perseus ein Schauspiel mit Musik Ausgeführt im kais. königl. Nationaltheater. 

Wien: Logenmeister, 1780. Libreto melodrámy dostupné na internete: <http://www.archive.org/details/andromedaundpers00kemp> [dňa 
27. januára 2012]. Ďalšie stvárnenie námetu Andromedy a Perzea predstavil rakúsky dramatik Benedict Dominik Anton Cremeri (1752 – 
1795), ktorý text publikoval v Linzi v roku 1783 a hudbu k melodráme napísal Juraj Družecký.  

65 Informácie dostupné na internete: <http://www.opernprojekt.uni-koeln.de/einzeldarstellung_werk.php?id_werke=2762&herkunft=>. Por. 
Ref. 57. 

66 Uloženie klavírneho výťahu: Rakúsko – Zisterzianerstift Stams (Musiksammlung), sign. M 24 640; por. MÚDRA, Ref. 58, s. 5. 
67 Joseph Franz Freiherr von Götz sa narodil v sedmohradskom Hermannstadte 1754, zomrel v Regensburgu 1815; od roku 1779 pracoval 

ako právnik vo Viedni, neskôr ako maliar portrétov a v rokoch 1779 až 1783 v Mníchove, kde napísal text melodrámy Lenardo und Blandine 
podľa G. A. Bürgera. Pre veľký úspech diela ho vydal znova v roku 1783 v Augsburgu v podobe, nazvanej ako prvá grafická novela 
(pozostáva zo 160 kresieb autora, kde je pod nimi uvedený adekvátny text). Pre jeho výtvarné kompozície ho súčasníci nazývali aj 
„nemecký Hogarth“. Por. GÖTZ, Joseph Franz von: Lenardo und Blandine ein Melodram nach Bürger in 160 Leidenschaftlichen Entwürfen. 
Augsburg : Akademische Handlung, 1783. 

68 Bürger napísal baladu Lenore; táto vyšla tlačou v Museumalmanach v roku 1774 . 
69 Peter von Winter napísal počas svojho pôsobenia v Mannheime ešte tri melodrámy a ďalšie druhy hudobného divadla, pritom Winterova 

melodráma Leonardo und Blandine bola premiérovo uvedená v Salvator Theater v Mníchove (25. jún 1779). 
70 MÚDRA, Ref. 8, s. 58, Ref. 58, s. 5. 
71 Klavírny výťah melodrámy Leonardo und Blandine, ktorý aranžovala Marianna Lubi je uložený v Staatsbibliothek Berlin, sign. DMS O. 

67282. Dostupné na internete:  http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB00004B6B00000000 
72 RISM: ID no.455016168. 
73 Dostupné na internete: http://www.opernprojekt.uni-koeln.de/einzeldarstellung_werk.php?id_werke=2762&herkunft=>  Por. Ref. 57. 
74 Údaje uvádzané v rámci databázy RISM ani v Múdrej Tematickom katalógu neboli aktualizované vzhľadom na súčasné uloženie diela, por. 

internetový zdroj: http://opac.rism.info. Por. MÚDRA, D, Ref. 8., s 348. Uloženie odpisu partitúry a jednotlivých hlasových zošitov: 
Nemecko – Badische Landesbibliothek Karlsruhe, sign. Don Mus. Ms. 2081(Partitur) 

75Ide o všetky dialógy medzi Zelmirom a čarodejníkom Karinimom a dlhý monológ víly menom Arimara. 
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skladatelia: Johann Baptist Lasser (1751 – 1805),76 Franz Sebastian Haindl (1727 – 1812),77 či Ferdinand 
Kauer (1751 – 1831).78 
 
B) Hudobná veselohra – opereta  
Narcisse et Pierre [Pierre und Narcisse] 
O tomto Zimmermannovom diele je v dostupnej literatúre azda najmenej informácií v kontexte skladateľových 
hudobnodramatických kompozícií. Ako problematické sa ukazuje už samotné určenie diela v typológii druhov 
hudobného divadla. Zatiaľ čo viaceré zdroje ho označujú za singspiel,79 Ludwig Gerber vo výpočte 
Zimmermannových kompozícii používa termín opereta.80 Premiéra diela sa uskutočnila v Prešporku v roku 
1772.81 O existencii autografu partitúry nie sú nateraz zistené žiadne nové fakty. Zachoval sa však odpis 
klavírneho výťahu a jednotlivých hlasových zošitov.82  
Nový pohľad na dielo sme získali z dobových recenzií, kde sa okrem iného uvádza, že ide o komickú operu, 
pozostávajúcu z recitatívov a ariet na taliansky spôsob s dvoma účinkujúcimi (Madamme Vink a Monsieur 
Berger). Za autorku textu označil recenzent Mad. Vink a hudbu skomponoval A. Zimmermann. Správy 
o mimoriadnom úspechu diela prinášajú viaceré recenzie predstavenia v Berlíne v dobových periodikách 
z obdobia rokov 1777 – 1778, kde sa napríklad dočítame: 
 

„Depuis le mois d’avril, le sieur [Anton] Berger & Mde. Vink ont représenté plusieurs fois sur le théatre 
de Dobbelin [Döbbelinisches Theater] des opéra comiques mêlés de récitatif, & d’ariettes à la maniere 
des Italiens, Pierre & Narcisse ou la double tromperie, a réujoui le public. C’est une suite de 
métamorphoses dans lesquelles les deux acteurs samblent se multiplier, en prenant chacun cinq ou six 
différens déguisemens. Les paroles sont de la composition de sieur Vink, & la musique du sieur [Anton] 
Zimmermann, maître de chapelle à Presbourg.“83 

 
C) Hudba k drámam 
Die Wilden 
Dráma s tancami a zbormi v piatich výstupoch [Ein Drama mit Tänzen und Chören in fünf Aufzügen] bola 
premiérovo uvedená v Prešporku dňa 13. decembra 1777. Ako sme uviedli, hudbu k dráme objednal 
u Zimmermanna riaditeľ divadelnej spoločnosti K. Wahr.84 D. Múdra zaraďuje toto dielo medzi 
Zimmermannove melodrámy bez konkretizovania relevantných dôvodov.85 Uvádza, že autograf a odpisy sú 
stratené. Ani v súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne nové poznatky o výskyte notového materiálu alebo 
literárnej podoby diela. Jediné relevantné informácie poskytujú dobové periodiká, odkazy v štúdiách 
spracúvajúcich dejiny nemeckej literatúry, lexikálne heslá.86 Renomované noviny Pressburger Zeitung 
uverejnili dňa 10. decembra 1777 rozsiahlu správu o pripravovanom predstavení tohto diela, kde autor veľmi 
podrobne opisuje celý priebeh.87 Práve z neho možno usúdiť, že dielo nevykazuje žiadne charakteristické 
znaky melodrámy. Z dôvodu závažnosti spomínanej správy z nej uvádzame rozsiahlejší citát: 
 

„Theaternachrichten. Sonnabend den 13 Decemb. wird in dem großen Schauspielhaus allhier von der 
Wahrsichen Schauspiellergesellschaft aufgeführt: Die Wilden. Ein Drama mit Tänzen und Chören in fünf 

                                                 
76 Text diela bol vydaný v r. 1783 v Brne, por. WEZEL, Johann Carl – LASSER, Johann: Zelmor und Ermide. Ein Melodrama von Wezel. In 

Musik gesetzt vom Johann Lasser. Brünn : gedrückt mit Swobodischen Schriften durch Johann Siedler, 1783. 
77 Premiéra melodrámy sa konala v Mníchove dňa 18. decembra 1782. 
78 Huslista, klavirista, dirigent a skladateľ F. Kauer pochádzal z Moravy, v 70. rokoch pôsobil aj v Trnave, v tamojšom jezuitskom chráme bol 

organistom a v roku 1777 odišiel do Viedne. Je autorom viac ako 200 hudobnodramatických diel. Jeho skladba Zelmor und Ermide oder die 
gerettete Königstochter, ktorá sa uvádzala ako Opera fantastica in due atti, mala premiéru v divadle v Leopoldstadt vo Viedni dňa 9. júna 
1793. 

79 MÚDRA, Ref. 8, s. 24, 349. Por. Ref. 56. Dostupnné na internete:  <http://www.enzyklo.de/lokal/40137&page=18> 
80 GERBER, Ref. 1, s. 429: „Auch hat man die Operette Narcisse und Pierre von ihm“. Rovnako o tomto diele informuje Schilling: „die einst 

sehr beliebte Operette Narcisse und Pierre“. SCHILLING, Ref. 1, s. 907. 
81 Informácie sú prebrané z internetovej databázy: Die Oper in Italien und Deutschland zwischen 1770 – 1830. Dostupnné na internete: 

<http://www.opernprojekt.uni-koeln.de> 
82 MÚDRA, Ref. 8, s. 356. Uloženie: Nemecko – Fürstlich Thurn und Taxis Hofbibliothek und Zentralbibliothek Regensburg, sign. Zimmermann 

17. 
83 L’Esprit des Journaux, François et Étrangers. Roč. 7, 1778 (marec), č. 3, s. 300-301. 
84 JAKUBCOVÁ, Ref. 42. 
85 MÚDRA, Ref. 8, s. 348. 
86 SZINNYEI, József (ed.): Magyar írók élete és munkái. Budapest : Hornyánszky, 1891 – 1913. Dostupnné na 

internete:<http://mek.niif.hu/03600/03630/html/s/s23008.htm> Por. Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtkunst aus den Quellen, 
zv. 5. editori? mesto? Akademie Verlag, 1893. 

87 Celú správu citujeme v Prílohe pod číslom 4. 
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Aufzügen, vom Herrn Freyherrn von Schilson,88 keiserl. königl. Kammerherrn. Die Dramma verdient 
wegen der außerordentlichen Pracht, seines besondern und äußerst interessanten Inhalts von allen 
andern in dieser Gattung den Vorzug. Zu dessen Beweis nur etwas weniges: es werden in diesem 
Stücke fünf vollständige Ballets getantzt [...] Das Fest der Sonne wird mit Chören gefeyert. Zu diesen 
wie auch zu den Balleten hat der bekannte Hr. Kapellmeister Zimmermann die Musik verfertigt, diese ist 
ganz pompös, und der Pracht des Festes völlig angemessen. Das Orchester ist an diesem Tage allein 50 
Personen stark [...]“89 

 
Hermanns Traum 
Trúchlohru v piatich dejstvách so zbormi [Ein Trauerspiel in fünf Abteilungen mit Chören] a s hudbou A. 
Zimmermanna uviedla Wahrova divadelná spoločnosť v Prešporku v máji 1778.90 Text diela vyšiel tlačou 
u Johanna Michaela Landerera v Prešporku v roku 1778. O tomto Zimmermannovom scénickom diele sa 
v slovenskej hudobnohistorickej spisbe nevyskytuje ani zmienka. Nie je uvedené ani v Tematickom katalógu 
D. Múdrej. Hudobný materiál nie je v súčasnosti k dispozícii. Podľa dostupných údajov bol autorom divadelnej 
hry Cornelius Hermann von Ayrenhoff (1733, Viedeň – 1819, Viedeň), rakúsky kráľovský a cisársky dôstojník, 
ktorý začal byť literárne činný vo svojich 30. rokoch a stal sa renomovaným autorom neoklasicistickej drámy. 
Písal aj komédie vo francúzskom štýle. Ako sme uviedli, vychádzajúc z práce Cesnakovej-Michalcovej 
o dejinách divadla na Slovensku sa Ayrenhoffove dramatické diela hrávali v Prešporku v 70. rokoch 18. 
storočia, napríklad divadelnou spoločnosťou F. Bernera.91 
 

2.3. Zimmermannov koncept melodrámy 

2.3.1. Podoba textov 

Vzhľadom na už prízvukovanú skutočnosť, podľa ktorej je pre melodrámu príznačné úzke prepojenie 
slova a hudby, zhodnotíme najprv podobu textu ako významného determinantu hudobnej zložky diela. Na 
rozdiel od Brandesovej tragickej Ariadny, kde podstatnú časť textu predstavuje monológ protagonistky, máme 
v Kempellenovej Andromede do činenia s antickým námetom, ktorý speje po dramatických kolíziách 
ku šťastnému koncu. Text je dostatočne hutný, koncentrovaný, plynule načrtáva vcelku jednoduchú, 
gradujúcu dejovú líniu. Necháva dosť priestoru na úsporné dialógy ako i rozsiahle monológy oboch 
protagonistov. Tieto sú vzhľadom na svoj emocionálny obsah kontrastné. Zatiaľ čo Andromedin je až do 
rozuzlenia príbehu vášnivo bolestný, mimoriadne dramatický, lebo odhaľuje prežívania človeka, ktorý je 
vystavený extrémnemu emotívnemu tlaku, Perzeus prináša vo svojom prvom vstupe na scénu potrebné 
upokojenie, radosť zo života, okolitej krásy, a to všetko v príjemnej, pastorálnej atmosfére. Pozitívum textu 
z hľadiska skladateľa je v tom, že mu umožňuje charakterizovať obe postavy aj v úplne odlišných polohách: 
Andromedu pasívnu, osudu odovzdanú, avšak voči nemu i reptajúcu, rezignujúcu, ale i novou nádejou 
povzbudenú a Perzea zasa mužného, bojovného, odhodlaného nasadiť vlastný život pre záchranu milovanej 
bytosti. 

Aj Wezlarov Zelmor und Ermide je príbeh o láske. Odvíja sa však v rozprávkovom prostredí, kde zlý 
čarodejník vystavuje lásku protagonistov ťažkým skúškam. Klügel to v dobovej recenzii diela považuje za 
správne, lebo postavy z ideálneho sveta sú pre melodrámu podľa neho adekvátne. Recenzia je ale zaujímavá 
predovšetkým preto, lebo rekapituluje Wezlarovo chápanie melodrámy: 

„Dieses Stück ist ein Versuch in einer neuen Gattung, in welcher die Musik mit der redenden 
Declamation verbunden werden soll, ohne für das Ohr mehr zu seyn, als was die Decoration dem Auge 

                                                 
88 Autor literárnej časti diela János (Johann Michael) barón Schilson (1741 – 1816) bol uhorský štátnik a literát: „ein hochgebildeter 

Aristokrat, der sich auch als Theaterschriftsteller betätigte“. Por. Studien zur Musikwissenschaft, H. Böhlau Nachf. 1999, zv. 47, s. 219. Iné 
zdroje uvádzajú, že bol aj skladateľ,komponujúci prevažne štylizované tance, piesne a inú komornú hudbu. Por. 
http://www.operas.com.ar/Music-Encyclopedia/74424/Schilson,-Baron-Janos.htm 

89 Anonym: Theaternachrichten. In: LANDERER, Johann Michael (ed.): Preßburger Zeitung, roč. 14, 10. decembra 1777 (streda), č. 99, s. 6. 
Celú správu uvádzame v Prílohe pod č. 4, pretože podrobne opisuje samotné dielo.  

90 MEYER, Reinhart: Bibliographia dramatica et dramaticorum: Kommentierte Bibliographie der im ehemaligen deutschen Reichsgebiet 
gedruckten und gespielten Dramen des 18. Jahrhunderts nebst deren Bearbeitungen und Übersetzungen und ihrer Rezeption bis in die 
Gegenwart. M. Niemeyer 2010, časť 2, zv. 27, s. 44. 

91 CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, Ref. 38, s. 53; v tomto texte s. 13. 
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ist. Die Musik soll ein Mittel seyn, dass Bild welches die Worte des Dichters durch den Schauspieler in 
der Einbildungskraft erwecken, mehr zu versinnlichen.“ .92 

Aby hudba a text boli vyrovnané (aby skladateľ neskákal básnikovi do reči) má skladateľ podľa Wezlara 
pri komponovaní hudby k tejto melodráme nasledovné možnosti: prosaische Rede ohne Musik; prosaische 
Rede mit solcher Musik, wie sie das obligatore Recitativ hat; versificirte Rede wie das Declamirte Recitativ hat; 
versificirte Rede, Gesang und Begleitung der Arie – im äußersten Ausdruck der Empfindung, doch so, dass 
eine solche Arie ein blosser melodischer Ausdruck der Worte, ohne Cadenzen [...] wäre.93 Upozorňujúc 
čitateľa ešte na ďalšie argumenty v úvodnom Wezlarovom slove sa napokon autor recenzie priznáva, že 
k novému druhu hudobného divadla nemá príliš veľkú dôveru. Možno preto, lebo Wezlar samotný: 

„ist so bescheiden, seinem Stücke selbst keinen großen poetischen Werth beyzulegen; er habe, sagt er, 
zum Versuche, die erste Fabel ergriffen, die sich ihm angeboten“.94 

Klügel končí svoju recenziu zmierlivo konštatovaním, že „toto malé dielko čítal „mit Vergnügen“. Tomu 
je možné uveriť, lebo Wezlarovho Zelmora und Ermide recenzovala a svojim čitateľkám odporučila aj Charlotte 
von Hezel (1755 – 1817) v týždenníku Das Wochenblatt fürs schöne Geschlecht, ktorý sama aj editovala 
v mesiacoch máj – december roku 1779.95 

Wezlarovmu textu isto nemožno uprieť pôvab, trochu hrôzy a zla z negatívnych rozprávkových bytostí, 
vznešenosti a všemocnosti tých dobrých, ale i pastorálne semplice, adekvátne prostrediu, z ktorého hlavný 
hrdina prichádza. Nájdu sa v ňom však i miesta, ktoré nedisponujú dostatočným dramatickým nábojom 
a v tomto zmysle znamenajú pre skladateľa výzvu zdolať nejedno úskalie. A to i napriek tomu, že mu 
paradoxne poskytuje väčšie možnosti pri výbere hudobných foriem (ária, romanca, zbory), ba dokonca ich 
autor textu predpisuje. Z hľadiska skladateľa sa ako problém ukazuje obzvlášť rozsiahla pasáž stroficky 
upraveného textu, ktorá, poňatá ako báseň, je priamo určená pre spev (nadpísané napríklad „Zelmor 
singt...“) Autor textu možno v úsilí dosiahnuť potrebný kontrast včleňuje pomedzi naratívne pasáže a dialógy 
i básnický útvar. A práve tento, i keď zohráva istú dramaturgickú funkciu v zmysle vyrozprávania dovtedy 
zamlčaných okolností príbehu, je brzdou v rozbehnutom dramatickom vývoji.  

V oboch melodrámach vystupuje väčší počet osôb (4 – 5), aj keď centrálne sú dvojice protagonistov. 
Úzu scénickej melodrámy celkom zodpovedajú presné charakteristiky hudby zakomponované do textu, ktorá 
má komentovať dianie na scéne. To je dôležitý moment, lebo ním sa potvrdzuje spätosť hudby nielen 
s textom, ale aj s javiskom. Rovnako presní sú autori pri opise režijných pokynov pre hercov, ich pohyby, 
mimiku, gestá. V publikovaných verziách libreta melodrám sú jasne naznačené pauzy medzi slovami alebo 
úsekmi textu, po ktorých má nasledovať hudba. V Ariadne ani v Zelmorovi nechýbajú scény s prírodnými 
úkazmi, či bytosťami z iného sveta, ktoré skladateľovi umožňujú prejaviť schopnosti pracovať s orchestrálnymi 
farbami, aplikovať i príkre harmonické spoje a diferencovanú dynamiku.  

 

2.3.2. Hudobné riešenia 

Pohľad do štruktúry skúmaných Zimmermannových melodrám ukazuje, že skladateľ dômyselne reagoval tak 
na dobre poznaný Bendov koncept prezentovaný v Ariadne na Naxe a v Medei, ako aj na súdobé pokusy 
obohatiť ustálené tvárne prostriedky rôznymi hudobnými formami či inovatívnymi postupmi (Neefeho 
Sofonisbe, Bendov Theone a mnohé ďalšie). Možno pripomenúť, že komponovať melodrámu znamenalo pre 
tvorcov riešiť špecifické problémy v porovnaní s tými, ktoré súviseli s opernou produkciou alebo druhmi 
symfonickej či komornej hudby. Znamenalo to predovšetkým akceptovať nevyhnutnosť vtesnať sa do veľmi 
malých úsekov, na ploche ktorých navyše bolo potrebné vyjadriť intenzívnu emóciu, rýchle striedanie nálad, 
v plnej miere zohľadňovať slovo, jeho výpovede v zmysle umocnenia expresie predchádzajúceho alebo 
anticipácie budúceho. Úspech snahy udržať napätie a podporiť či vytvárať priamo hudbou dramatický spád 
závisel v rozhodujúcej miere od skladateľovej vynaliezavosti vo využívaní všetkých parametrov hudobnej reči, 

                                                 
92 Zelmor und Ermide. Ein musikalisches Schauspiel, Leipzig : 1779. In der Dysischen Handlung, 31 Bogen 8. mit dem Vorbericht. In: 

Allgemeine Deutsche Bibliothek, 1765 – 1796, Bd 1, s 484-485. 
93 Ref. 91: prozaická reč s hudbou na spôsob obligátneho recitatívu, veršovaná reč ako deklamovaný recitatív, spev alebo sprevádzaná ária. 

Treba povedať, že Zimmermann ich naozaj využil. 
94 KLÜGEL, Ref. 91. 
95 ARCHANGELI, Melanie: Charlotte von Hezel und das Wochenblatt fürs schöne Geschlecht. In: Women in German Yerbook, Vol. 14, 1998. 
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a tiež od zmyslu pre mieru v zachovaní jednoty a nastolení kontrastu v náhlych zmenách výrazu. Pritom 
hudba nemala v žiadnom prípade zostať iba v role ilustrátora, otrocky sledujúceho všetko, čo sa deje v rovine 
textu. Ba dokonca si myslíme, že úplnou prioritou tvorcov bolo zmeniť prístup v hľadaní spojenia 
deklamovaného slova, hudby, gesta, pohybu a celého scénického diania. Zatiaľ čo v opere sú tieto umelecké 
prejavy zapojené do celku akoby každý za seba, v melodráme musia v každom okamihu spolupracovať. 
Závisia od seba. Vetu v texte dopovedá hudba, gesto a naopak. Všetky participujúce zložky vytvárajú jedno 
médium disponujúce odlišnými tvárnymi prostriedkami. Domnievame sa, že v tom je zložitosť konceptuálneho 
riešenia tohto druhu hudobného divadla, ktorý istý čas tak fascinoval. 
Pohľad do partitúry skúmaných Zimmermannových melodrám presviedča, že bol dobrý dramatik. Jeho 
hudobné úseky, ktoré môžeme, využijúc bendovskú terminológiu, označovať ako medzivety, sú spravidla 
krátke, výstižné, s koncentrovaným a zhusteným výrazom, rešpektujúce dikciu, význam slova a scénické 
úkony. Samozrejme sa v oboch skúmaných dielach nájdu aj rozsiahlejšie pasáže, fungujúce buď ako dovetok 
alebo v súčinnosti s dianím na scéne. Vďaka vytríbenému dramatickému inštinktu sa skladateľovi spravidla 
darí aplikovanými hudobnými prostriedkami dramatické dianie nielen umocňovať, ale drámu hudbou 
i vytvárať. Napriek tomu principiálne platí poznanie, ku ktorému dospela Pilková analýzou Bendových 
melodrám, že v tomto hudobnodramatickom útvare vo väčšine prípadov „hudba dopĺňa text, a nie naopak“.96 
Pozrime sa na konkrétne riešenia. 

Ouvertúra /Introdukcia: podobnosť a odlišnosť 

Ouvertúra k Andromede,97 podobne ako Introdukcia k Zelmorovi, úzko súvisí s dielom, ktoré uvádza, a to tak 
z aspektu navodenia atmosféry, ako aj z hľadiska exponovaného tematického materiálu, ktorý skladateľ 
využíva v ďalšom procese. Ouvertúra nadpísaná ako Andante predstavuje relatívne krátky, ale veľmi 
dramatický vstup. Pôsobivé je uvedenie štvortaktovej témy najprv v durovej (F dur) a hneď za tým v molovej 
verzii (f mol). Tragickosť, ktorú tento závažný vstup navodil, sa rozvinie v strhujúcom rýchlom úseku, 
prinášajúcom typické postupy v podobe stupnicových behov a bodkovaného rytmu, ktoré skladateľ hojne 
využíva v ďalšom priebehu vždy v dramaticky exponovaných úsekoch. Záver predohry sa nesie v nálade 
krátkej reminiscencie na úvodnú tému. (Príklad č. 1: A/ štvortaktová téma; B/ stupnicové behy + bodkovaný 
rytmus) 
Introdukcia k Zelmorovi98 je oveľa rozsiahlejšia, koncipovaná v dvoch kontrastných úsekoch99 ako Maestoso 
grave (takty 1 – 15; 80 – 94) a Allegro molto (takty 16 – 79; 95 – 198), ktoré sa dvakrát vystriedajú, pričom 
úsek Allegro je pri opakovaní rozšírený. Aj v tomto rýchlom úseku zaznieva popri hlavnom tematickom 
materiáli (akordické rozklady na hlavných stupňoch v tónine D dur, stupnicové behy, bodkovaný rytmus) 
výrazovo iná, kantabilná téma (takty 42 – 60, vo vl 1, b). Introdukcia sa končí Maestosom (takty 199 – 213), 
ktoré plynule prechádza do prvého výstupu. Možno povedať, že Introdukcia obsahuje akúsi esenciu 
tematického materiálu, východiskové tvary, s ktorými sa vo variovanej podobe v diele pracuje. Napokon 
i samotné striedanie úsekov dôstojného a vážneho Maestosa s rýchlym Allegrom nájdeme v partitúre 
melodrámy veľmi často. 

Návraty motívov v zmysle reminiscencie alebo anticipácie 

V posledných taktoch (takty 209 – 213 uvedené v Príklade č. 2) pomalej časti Introdukcie zaznieva motív, 
ktorý sa viaže k postave Ermidy, lebo sa vracia na niektorých miestach, kde sa v texte hovorí o nej hovorí 
(napríklad v taktoch 229 – 233, ktoré nasledujú za slovami Zelmora: „Aber ich fühle schon ihre 
[Ermiden]Gegenwart, ich fühle, dass ich mich ihr nähere“). Tento motív skladateľ použil v rovnakej súvislosti, 
v čiastočne pozmenenej podobe hneď v taktoch 234 – 243. 
 Aj v Andromede pracuje skladateľ s tematickým materiálom podobne, teda v zmysle návratov motívov.  
Napríklad tému vstupného úseku (Príklad č. 3) z druhého výstupu skladateľ znova používa v medzivete číslo 
30. Pritom možno konštatovať, že táto téma je odvodená z materiálu exponovaného na začiatku Ouvertúry.100 

                                                 
96 PILKOVÁ, Ref. 22, s. 67. 
97 Obsadenie: Recitátori, vl 1, vl 2, vla 1, vla 2, vlc, b, ob 1, ob 2, fag 1, fag 2, clno 1, clno 2, clno 3, clno 4, trb 2, timp. Podľa partitúry 

archivovanej v Hudobnom archíve Slovenského rozhlasu; sign. 103. Orchestrálny materiál spartoval, revidoval a upravil Vlastimil Horák 
v roku 1968. 

98 Obsadenie: Recitátori, vl 1, vl 2, vla, vlcl, b, fl 1, fl 2, ob 1, ob 2, fag 1, fag 2, cor 1, cor 2. Por. Ref. 62.  
99 Pripomína koncepciu ouvertúry k francúzskej tragédie lyrique. 
100 Porovnaj s tematickým materiálom uvedeným v notovom príklade č. 1 a). 
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Používanie návratov hudobných motívov v zmysle reminiscencie alebo anticipácie mohlo byť dôsledkom 
bendovských inšpirácií, ale je prejavom Zimmermannovho poznania, prameniaceho z vlastnej skúsenosti, že 
hudba je činiteľom drámy. Poslucháč tomu môže dobre porozumieť, ak skladateľ na dramaturgicky dôležitých 
miestach použije opakovane určitý tematický materiál. 

Niekoľko aspektov vzťahu slova a hudby  

Konštatovali sme, že v súdobých recenziách a komentároch k melodráme sa neraz zdôrazňoval význam 
recitatívu accompagnato práve v úlohe inšpirácie pri riešení rýchleho striedania deklamovaného slova 
a hudobnej medzivety. Samozrejme, v „klasickej“ melodráme sa skladatelia spravidla vyhýbali možnosti 
nechať znieť hudbu spolu so slovom. V Andromede siahol Zimmermann po tomto spojení iba na jednom 
mieste, pre neho dramaticky veľmi významnom (podobne ako Benda v Ariadne). Ide o okamih, keď netvor 
vychádza z jaskyne, aby ukoristil svoju obeť Andromedu. Tento úsek môže slúžiť ako jeden skvelý príklad za 
viaceré vyskytujúce sa v partitúre, v ktorom sa prejavuje skladateľova schopnosť hudobnými prostriedkami 
umocňovať v texte opisovanú hrôzu (Príklad č. 4). 
V notovom texte oboch komentovaných melodrám možno nájsť veľa príkladov, ilustrujúcich zrkadlenie 
významu slova vo zvolenej hudobnej figúre. Pôsobivý je aj tento jednoduchý postup z Andromedy: po slovách 
hlavnej protagonistky „kalter Angstschweiss träuft die Stirne herab“ nasleduje zostupný sled tercií (Príklad č. 
5). 
V dobe enormného nadšenia z melodrámy sa v textoch divadelných hier, vznikajúcich na tento účel, začala 
prejavovať aj istá schematickosť. Nesmeli v nich absentovať nadprirodzené bytosti, či hrozivé prírodné 
scenérie, ako búrky na mori, zemetrasenia a podobne. Nechýbajú ani v Zimmermannových partitúrach, kde 
sú však veľmi vhodne a prirodzene zakomponované. Skladateľ volí adekvátne zvukomalebné prostriedky, 
využívajúc a pôsobivo kombinujúc farby jednotlivých orchestrálnych nástrojov (Príklad č. 6: A/ Jupiterov 
blesk; B/ zemetrasenie). Podobne v Zelmorovi sú dramaticky vypäté miesta, kde však na oveľa rozsiahlejšej 
ploche čisto inštrumentálnej hudby skladateľ pôsobivo a presvedčivo vykresľuje desivú scenériu plnú bleskov 
a hromov, ktoré prichádzajú ako trest za porušenie sľubu (v partitúre s. 85 – 95). 
Celkom v zmysle dobovej opernej praxe skladateľ rád využíval niektoré nástroje v sólových pasážach. 
V lyrických úsekoch ide často o hobojové (Andromeda, s. 30), violončelové (Zelmor) a husľové sóla. Jedno 
krásne sólo je zrozumiteľnou odpoveďou Andromedy na Perseovu otázku, či by mu dala svoje srdce a ruku 
(Príklad č. 7). 
V súvislosti s tvrdením, že sú situácie, kedy hudba a slovo akoby priamo „do seba vstupovali“, alebo si skákali 
do reči,101 možno uviesť nasledovný príklad z partitúry Andromedy, kde skladateľ po krátkej slovnej výzve 
pokračuje v rozvíjaní predtým exponovaného motívu (Príklad č. 8). 
Zatiaľ čo Zimmermannovo dielo Andromeda und Perseus možno považovať za vzorové, ale pritom 
v jednotlivých riešeniach osobité naplnenie „tradičného – klasického“ konceptu bendovskej melodrámy, 
v Zelmorovi sa rozhodol ísť úplne inou cestou. Vzhľadom na to, že pri komponovaní hudby plne rešpektuje 
pokyny zapísané vlastne vo Wezlarovej divadelnej hre, možno vysloviť iba hypotézu, že si zámerne vybral 
práve takú predlohu, v ktorej mohol realizovať iný, nazvali sme ho „inovovaný“ koncept melodrámy. Ten 
charakterizuje skutočnosť, že sa v ňom uplatňuje hovorené slovo, teda deklamované striedavo s krátkymi 
hudobnými medzivetami, ale aj spievané slovo v podobe árie, romance či recitatívu. V partitúre má svoje 
miesto aj zbor (S – A – T – B) a v porovnaní s Andromedou naozaj rozsiahle úseky čisto inštrumentálnej 
hudby, ktoré sprevádzajú a komentujú dianie na scéne, takže hudba je priamo súčasťou divadelnej akcie 
a spoluvytvára samotnú drámu (takty 646 – 756). Tento úsek je koncipovaný vo forme A (kratší diel v C dur) 
– B (v c mol) – A.  
 Áriu Zelmora (takty 266 – 350), ktorá má v texte podobu dvoch strof, koncipuje skladateľ v bežnej forme A – 
B – A s tým, že oba diely sú navzájom veľmi kontrastné. Kým melódia v diele A (takty 266 – 328) je veľmi 
pohyblivá, rytmicky i vo využívaní veľkých intervalových skokov, diel B pôsobí staticky, zotrvávaním na dlhých 
hodnotách a na jednom tóne, prípadne jeho obmenou v podobe vzostupného chromatického sledu tónov 
v rozmedzí intervalu sekundy. Pritom treba ešte poznamenať, že v oboch dieloch ide o sylabické zhudobnenie 
textu (Príklad č. 9). 
Je pozoruhodné, že ária plynule prechádza do úseku Poco Andante (takty 351 – 383), kde nastupuje zbor, 
ktorý je umiestnený mimo scény (Príklad č. 10). Zbor (mužských a ženských duchov) má v dramatickej 

                                                 
101 Por. Wezlarov citát na 21. s. tohto textu.   stranu upresniť v zalomení! 
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stavbe diela jedinú, vždy tú istú úlohu, ktorou je dodávať zúfalému Zelmorovi odvahu vytrvať v boji o Ermidu. 
V dvoch strofách je najprv napomenutie a potom povzbudenie. Táto výpoveď je úplne kompatibilná 
s osvietenským chápaním poslania divadla, ktorým okrem iného nesporne bolo aj morálne poučenie človeka. 
Preto tento zbor je akýmsi „hlasom zhora“, k slovu prichádza v melodráme niekoľkokrát, väčšinou s tým istým 
textom a hudbou (napríklad aj v taktoch 661 – 695), vynímajúc úplný záver diela, ktorý možno chápať ako 
apoteózu lásky.  
Iné formové riešenie zhudobnenia rozsiahleho strofického textu prináša Romance (Andantino v 6/8 metre, 
v taktoch 435 – 619). Skladateľ postupne zhudobňuje jednotlivé strofy (ktorých je osemnásť!), kde Zelmor 
vyjavuje celý príbeh svojej lásky k Ermide od ich prvého stretnutia. I keď je text, podobne ako v árii, 
zhudobnený sylabicky a z hľadiska diastematiky i rytmu ide o veľmi pohyblivú pasáž, predsa len je vzhľadom 
na svoj rozsah citeľným, lyrickým pozastavením nastoleného dramatického vývoja (Príklad č. 11). 
Pri návrate k deklamovanému slovu rieši skladateľ niektoré úseky spôsobom striedania jedného slova 
a jedného/dvoch taktov hudby, čo veľmi pripomína podobu obligátneho recitatívu (s. 80). V partitúre nájdeme 
aj úsek nadpísaný ako Recitativ (s. 95 – 97). Ide o recitatív accompagnato, ktorý skladateľ uzatvára 
inštrumentálnou dohrou. Je však veľmi zaujímavé, že text akoby vôbec nezodpovedal konvenčnému, 
v súdobej opere bežnému recitatívu, ktorý spravidla posúval dej. Skôr naopak, v tomto recitatíve reflektuje 
hlavný hrdina svoje počínanie, vyjadruje svoje pocity ľútosti a zúfalstva. Treba zdôrazniť, že tento postup 
predstavuje veľmi osobité Zimmermannovo nazeranie na využitie recitatívu. 
Ukazuje sa, že partitúra diela Zelmor und Ermide je z hľadiska použitých hudobných foriem oveľa bohatšia 
v porovnaní s „tradičnou“ Andromedou. Nie vždy však bol rezultát v dosiahnutí dramatického efektu 
presvedčivý. Autor divadelnej hry nechal priestor pre spev sprevádzaný orchestrom aj hlavnej hrdinke. Táto 
pasáž nie je formovo bližšie určená, ide vlastne iba o dve strofy v texte, kde dominujú krátke, ale naliehavé 
a dramatické zvolania, ktoré skladateľ pôsobivo vyjadril v kombinácii kontrastných postupov: veľkých 
intervalových skokov a zostupným chromatickým sledom. Mimoriadne pôsobivo a vo vzťahu ku konceptu diela 
adekvátne je vystavané Finále v podobe jednoliatej scény, rozmanitej na použité prostriedky. Finále sa začína 
podobne ako Introdukcia majestátnou hudbou. Táto prechádza do zborového úseku, ktorý sa strieda so 
sólovými vstupmi oboch protagonistov. Zelmor a Ermida dokonca vo veľmi kratučkom úseku spoločne 
spievajú záverečné posolstvo diela, ktorým je oslava všemocnej lásky. Posledný zborový vstup ho ešte vo 
väčšej intenzite potvrdí a vplynie do pokojného krátkeho inštrumentálneho dovetku.  

ZÁVER  

Poznanie Zimmermannovej tvorby a jeho všestranných aktivít na poli hudobného umenia dovoľuje formulovať 
naše presvedčenie, že bol rozhľadeným, erudovaným a v dobových umeleckých trendoch zorientovaným 
umelcom. Umelcom, ktorý bol otvorený všetkým podobám súdobého hudobného divadla. Nesporne ho 
inšpirovali tak v hľadaní rôznych konceptov hudobnodramatických kompozícií, ako i v nachádzaní osobitých 
prístupov pri zhudobňovaní rozmanitých textov. Rozmanitých už v zmysle námetov použitých divadelných 
hier, ktoré siahajú od antickej mytológie cez pastorálnu veselohru a komickú operetu s dvoma protagonistami 
až po veľké tragédie. Veľkú dávku divadelnej intuície, ktorou disponujú len ozajstní dramatici, prejavil 
skladateľ v oboch melodrámach, ktorými sme sa v štúdii zaoberali. Ich koncept sme skúmali predovšetkým 
z hľadiska dominancie či preferovania tradičných alebo inovatívnych postupov, tak ako sa ustálili na pozadí 
vývoja melodrámy v 70. rokoch 18. storočia. Zimmermannovo rozhodnutie pre Kempelenovu Andromedu 
možno považovať za veľmi trendové a aktuálne. Skladateľ v nej mohol naplniť svoje predstavy na pôde 
tradičnej melodrámy, vykazujúcej všetky charakteristické znaky, ktoré sa kodifikovali v priebehu veľmi 
krátkeho časového úseku. Za logické považujeme, že Zimmermann si najprv vyskúšal možnosti, ktoré 
poskytoval „čistý“, tradičný koncept melodrámy. Práve v jeho charakteristickom obmedzení na deklamované 
slovo, krátke hudobné medzivety a pantomímu mohol skladateľ vidieť silnú kompozičnú výzvu. V Zelmorovi 
zostáva skladateľ na báze melodrámy, zachováva typické, tradičné postupy, ktoré možno zostávajú v diele aj 
dominantnými. Inovácia Zelmorovho konceptu spočíva predovšetkým v spôsobe, akým Zimmermann 
spomenuté postupy kombinuje s hudobnými formami, ktoré sa môžu zdať na prvý pohľad dobre známe 
a bežne zaužívané aj v súdobej opernej produkcii. Rovnako dôležité je, že so spomenutými formami, akými sú 
práve ária či recitatív, narába osobitým spôsobom, ktorý môžeme nazvať aj inovatívnym. Ako sme ukázali, 
napríklad sólový spev protagonistu nesie síce označenie ária, ale okrem formovej schémy A – B – A nemá 
s opernou áriou nič spoločné. To rovnako platí o recitatíve a spôsobe zhudobnenia rozsiahleho strofického 
útvaru s názvom romanca. Na tomto fakte nič nemení ani skutočnosť, že skladateľovo rozhodnutie určite 
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významne ovplyvnil autor textu, ktorý veľmi presne formuloval svoje predstavy na margo hudby. Za veľké 
pozitívum v koncepte diela Zelmor und Ermide považujeme aj skladateľovu inovatívnu tendenciu vytvárať 
rozsiahlejšie hudobné scény, čím prekonáva nebezpečenstvo rozkúskovania dramatického diania, a tým i jeho 
oslabenia. Domnievame sa, že obidve melodrámy, tak Andromeda, kde dominuje tradícia, ako aj Zelmor, kde 
ju autor kombinuje s inovatívnymi postupmi, predstavujú veľmi súrodé, vyvážené dramatické diela.  
Zastúpenie hudobnodramatických kompozícii v súbornom diele Johanna Antona Zimmermanna je 
kvantitatívne veľmi útle. Kvalitatívne však pozoruhodné a prínosné. Pozoruhodné, ak naň nazeráme cez 
prizmu hľadania zástoja a podoby melodrámy v kontexte hudobného umenia na Slovensku v druhej polovici 
18. storočia. Prínosné pre svoju typologickú rôznorodosť i osobité riešenia etablovaných a inovatívnych 
konceptov tohto nového druhu hudobného divadla. Pozoruhodné a prínosné z hľadiska možnosti oživenia 
skladateľových diel s ambíciou sprístupniť ich širokej hudobnej societe tak v slovenskom prostredí ako aj 
v stredoeurópskom regióne, a tým obohatiť nazeranie na našu vlastnú hudobnú minulosť, jej vnímanie 
a akceptovanie.  


