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GIAN GIACOMO CARISSIMI (1604 -L674)
lyl'_varhaníken? v Tivoli, ředitelem kůru v Assisi a kapelníkem u sv. Apolináře v Římě. Skladatel,který se stal zahla-
**l:+ 1."9qYT mistiem latinského oratoria, podstaťně přispěl,k 

"o".roli 
komorního zpěvního sloLu. Oiatoňa Jeplto,

Giudi,zio ili Salotňone, Bahasar a Jonas svědčí o jeho kompozičiím mistroiství. Z jeho dí]la uvádíme canzonu ,,Yitt]oňa,
vittoria !''

Sláva, mé srdce! Neplač již!
Skončilo zbabělé otroctví lásky.
Ke své škodě přede všemi
Uivým laskáním odkrýváš faleš.
Nebude již ztady a starostí
a krutého ohně zhasl žár.

Ailegro con brio

Z úsměvných světel již nevychází paprsek,
jenž ,n.ě se smrtelnou bolestí v pr§a vniká.
Netrýzni mne krutostí,
zničit ee již neilám.
Jeou přetrhána pouta,
zmize| etrach.

Vit _ to - rialVit _ to -Vit - to _ rial Vit to- lnlo co

rel Non la - gri-rnar non la - gri-mar Ě sciol- ta dA - Ino - re la
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Vit - to _ ria! Vit - mro relco

Meno mosso
rlolce assai

Giá l'em_pia ďtuoidan_ ni fra stuo _ lo
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Al\ToNIo CALDARA (L67L-L7 63)
Byl žákem Legrenziho. Od r. 1716 až do své smrti byl vice_kapelníkem vídeňského dvora. Napsal asi 69 oper,36 ora-
torií, četné skladby chrámové. Jeho operní sloh tvoří přechod oii rkoly beriátské k neapolské. V Praze dirigoval Fuxo-
vu ko_morní operu -Constanza e fortezzau. Složil operu Il Venceslao a oratorium S. Giooanni Nepomureno. Jeho první a
poslední operou je Argene o L'ingratituůhle castígat.r,. V našem výběru přinášíme ariettu ,o§e ben crudele".

I když, ty krutá,
mne necháš toužit,
gtále věnrě tě chci milovat.
Yytrvalostí mých elužeb
se mi podaří zdolat
tvou pýchu.

Allegretto g,razioso

Seb - ben, cru
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sem-pre fe - de - le vo - glio a mar.
ď.eciso

§errr - pre fe

rit. assai

de _ leti vo - glio Seb-ben, cru - de le,

rit. assaí

rrii fai lan grrrr, 
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Con la lun g}r'ez del rrrio ser - vir
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- rezfietua Zdl

Ia tua fie - tez sa _ ploza stan - car, tua fie - -Zatez

sa _ pró stan - car.
rit.

'a2

Seb_ben, cru - de le, fai sern-pro fe
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seln-Pre de- le vo - glio a lnar.
cleciso Ť---.-=-

seln - pre de _ leti seb- ben, cru - de

rit. assai

serr}-pre fe - de - le ti vo-glio a mÉIT.
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GEORG FRIEDRICH HÁNDBL (1685 -L759)
Vynikaj.ící ?jev svě_tové huilby. Od r. 1?0? žil a tvořil v Itálii. Později odešel do Londýnao kde napsal slavné práce p
{oya_l Acade_my of Music: Oitone, Giulio Cesare, Tamerlano, Roihliňila. Později náslÓdují Poro Ezio, Orlanďo furiolArioilan4 Alcina, Rinaldo aj. Celkem napsal 44 oper a l? oratorfiz Esther, Deboiah, AthalÍa, Slaonost Áleranilroa|a, Sat
Izrael tl Egyptě, Mesidš, Juůa Makabejs0ý, Jephtá aj. Kromě toho složil mnoho ekladeb chrámových. V hudební tvor]
je me","národním_zjevem (ač ho Anglii považuje za gvého největšího skladatele), ktelý uskutečnil ikvělou syntézu prvt
italakých, německých, anglických á1. Operu hinalilo p"ovedla ptažaká konzervatoř r. 1923. Naše ukázk'a je z opel
,oAlcina...

Ach, mé srdce, jei zniěeno!
Hvězdy, bozi, bohyně lásky!
Ztídée, tolik tě miluji!
Může§ rnne nechat Eamotnou v pláči?

Ia

Andante stretto

H,1684
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scher-ni - to se- t.

Jllo ta:r - to,

puoi lasci-ar _ uú solí iĎ



peTDe-la - sciar-rni,pian - to,
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t'a _ ino tan - to, puoi lasciarrrri oh Do
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la - sciar-rni, oh i, per-chě?

per - chě? puoi las -ciar: mi so - la in

largamente

puoi la - sciar-mi, oh per - chě?
pian _ to.

Í ťorgo*rntá fil canto
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GIOVANI\I PAISIELLO (L741 -1816)
A:jqT P;vníh_o zhudebněníJa.}y _Lazebníka sevillského, jenž poprvé přenesl formu finále z opery konaické do opery
Ye*é: NaPsal oPerY La Qlla llt_olinara, Gli Zingari in fi,ěra, Ňiio pairo per alnore, bafra Giicomo e Nanetto a1'Býl
ředitelem konzervatoře v Neapoli. Vybrali jeme jeho ariettu ,,Nel Ór piů'non mi sento.o.

Již necítím ve svém erdci žár mládí.
P_říčinou mého trápení jsi, lásko, ty!
Mue svádíš,lákáš, vábíš a dráždíš,
co to, ach, rráhýt? Smilování!
Láska je příěinou mého zoufalství!

Andarrtino

H +6u



tů; Ca-gion del mio tor-men - to, a - mor sei col - pa

}

piz - zi-chi, mi stuzzichi, rni pun-gi-chi ,rri mastichi; che que - sto a[i

rně? pie - tá, pie-tá, pie - tál A-tno-reěrrrcer-to

risalu.to
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ALESSANDRO SCARLATTI (1659 -L725)
OryYÍ.:kl"_date| jenž lapsal téměř l?0 oper. Z nich je zachováno 64. První jeho opera L'errore innocente mu získala pří-
zeň_čvédské \"alq.."y Kňstiny, zakladatólky 

""o"saičrrí 
akademie ., Ři-C. Jeho'osobité skladatelské dílo mělo nejsil-

nějŠÍ_vliv na italskou_lperlú_ivorbu lB. stoietí. Nejwýznačnější j'eho opery,jsou La Rosaura, Teoilora, Mitriilan, Aiilio
Regolo, Tigrane, Criselilá. _Jeho žáky byli Mancini, iiordano, Leo, dď Vinói. Učitelem mu byl Carissimi. Scarlattiho
reprezentuje v našeno wýběru canzona ,oSe tu della mia morte...

Jestliže ve chvfli mé smŤti
v tomto krutém osudu
m.ě nechceš přát
svůj lásky žát a píízeň'
pak chlad tvého pohledu
bude příčinou mé zhouby i smrti.

Andante

del-la mia mor _ t'e a quo - sta de-stra

P cresc.
?.

=y
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for - te la glo - rianon vuoi dal dal - laďtuoi lu

la dtuoi lu _ rni. se tu del-la tuia rrror - tg a

quo-stade-stra for - te la glo - rianonvuoida4 la,- dal-

rit.con grazia

la- dal - la ďtuoi hr - nú,

a. lo.

rit.col canto

la ďtuoi lu
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e il dar-do del tuo sguar- do siaquel - lo che m'uc _ ci _ da, sia quel _ Io che m'uc_

:=-

ci- da -ml con_su sia quel-lo cheuťucci da ee

--,->2
I|p

a que- sta do- ďra
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for - te la glo - ria non vuoi da4 dal - la ďtuoi lu - rni, dal

Ia ďtuoilu se tu del-la rnia rnor - te a

cresc.

que-sta de - stra for - te la glo - ria nonvuoi dar, dal -

la,- dal - la ďtuoi lu - rni.

rit col canto

la ďtuoi lu - mL

H 46tl4
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G lovAl\i\ I M.{RTI1\ I (L7 4L- 1816)
Rodným jménem Schwarzendotf, zvár- také Martiniil Tedesco. Původně vojenský hudebnílro pak učitel hudby na pa-
fiiglr,9 konzervatoři, později generální intendant Královské hudby. Napsal 11 oper, skladby komorní, klavírní aj. Jeho
skladby se vyznačují půvabem a sladkou melodikou. Zaetupuje ho zde půvabná canzona francouzského stylu.

Radost z lásky netrvá déle
než errit denního slunceo
muka lásky tryají celý úivot.'
Vše jsem zapomněl pro nevěrnou Sylviio
ale ona na ínne zapomerre
a jiné láace se oddá.

Allegretto grazio§o

,,Dokud bude plynout kliilný potůček
tam k moři, jež objímá pláň,
budu tě _ilovat,'o řekla mi ta nevěrnice.
Plyne potůček etále,
však naše láska v něm utonula.

--_--- Ý__ l2

|14684
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tran _ quil re-rá il ru - scel

th-lrre-ró,
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caIl - gio in lei lh - rnor.

rnar - tir - lnor tut - ta la vi-ta
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