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Obsah opery Šperky Madony 

 

Prvé dejstvo 

 

V Neapole, pred prvou svetovou vojnou. 

 

Neapolčania slávia sviatok Panny Márie. Na námestí je tlačenica, pouliční predavači sa 

prekrikujú, ponúkajúc svoj tovar, a všetci netrpezlivo vyzerajú tradičnú mariánsku procesiu. 

Mladý kováč Gennaro dokončuje svietnik, votívny dar Madone. Jeho nevlastná sestra 

Maliella sa ponosuje, že ju matka Carmela a nevlastný brat nepúšťajú ani na krok, pričom 

ona by si tak veľmi chcela užívať život. Maliella koketuje so susedom Biasom a svojou 

roztopašou provokuje Gennara, ktorý je do nevlastnej sestry nešťastne zaľúbený. Prichádzajú 

neapolskí mafiáni – camorristi. Ich šéf Rafaele dvorí Malielle, chce od nej bozk, ale ona sa 

bráni ako dračica. Blíži sa procesia. Rafaele sa dušuje, že by bol kvôli Malielle schopný 

ukradnúť šperky, ktoré zdobia sochu Panny Márie. 

 

Druhé dejstvo 

 

Rodinka trávi večer v záhrade. Carmela sa poberá spať a Gennaro už po niekoľký raz 

zaprisaháva Maliellu, aby vypočula jeho prosby. Maliella ho odmieta; ak by vraj mala niekoho 

milovať, tak nie jeho, ale toho pekného mafiána, ktorý jej sľuboval Madonine šperky. 

Maliella si balí veci a chce odísť, Gennaro ju nechce pustiť. Vtom zvonku doľahnú hlasy 

camorristov – to prišiel Rafaele zaspievať Malielle serenádu. Maliellin odpor slabne, bozkáva 

sa s Rafaelem a sľubuje, že na druhý deň príde k nemu. Camorristi odchádzajú a vracia sa 

Gennaro, ktorý medzitým bežal do chrámu ukradnúť Madonine šperky, aby si získal Maliellu. 

Maliella sa kochá šperkmi a sníva o Rafaelem. Vtedy sa k nej priblíži Gennaro a pripraví ju 

o panenstvo. 

 

Tretie dejstvo 

 

Camorristi sa nad ránom vracajú zo záťahu do svojho hlavného stanu. Všetci volajú na slávu 

Rafaelemu, dievčatá ho zvádzajú. On však dnes rojčí len o Malielle. Vtom sa zjaví Maliella, 

ktorá je na úteku pred Gennarom. Keď sa Rafaele dozvie, že Gennaro Maliellu zneužil, stráca 

o ňu záujem. Camorristi zajali Gennara; Maliella mu vyčíta jeho čin, odhadzuje Madonine 

šperky a zo zúfalstva sa vrhá do mora. Camorristi sú zhrození zo svätokrádeže, ktorej sa 

dopustil Gennaro a náhlia sa preč, aby podozrenie nepadlo na nich. Gennaro prosí Madonu o 

milosť a zdá sa mu, že Panna Mária mu dala znamenie odpustenia. Na tomto svete však už 

ostať nechce, a tak si berie život. 


