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Úvod 
 

Vymezení tématu, cíl a metodologie práce 

 Tématem mé bakalářské práce je madrigalová tvorba Claudia Monteverdiho. 

K výběru tohoto tématu mě inspirovala především vlastní pěvecká zkušenost 

s madrigaly Claudia Monteverdiho, které mě zaujaly natolik, ţe jsem se o nich chtěla 

dozvědět více, a to nejen z interpretačního hlediska, ale i z toho hudebně-teoretického.  

 Hlavním cílem práce bylo zkompletovat informace o madrigalové tvorbě 

skladatele do jednoho celku, a to z toho důvodu, ţe o této části Monteverdiho tvorby 

neexistuje v české odborné literatuře samostatně vydaná publikace zaměřená výlučně na 

toto téma, coţ je podle mého názoru škoda. Osoba Claudia Monteverdiho je v povědomí 

lidí spjata především s hudbou operní, která jeho ostatní tvorbu zastiňuje, a proto mi 

připadalo zajímavé jeho další hudební díla (v tomto případě tedy madrigalové knihy) 

připomenout a podrobně se na ně zaměřit. Najdeme zde podrobný pohled na madrigal 

jako formu a její vývoj, představení několika z mnoha dalších významných skladatelů, 

kteří se psaním madrigalů také zabývali a přímo či vzdáleně ovlivnili tvorbu Claudia 

Monteverdiho a nakonec podrobný přehled a charakteristiku Monteverdiho osmi 

madrigalových knih, tvořících velmi význammný skladatelský počin v hudebním světě 

tehdejší i budoucí doby.  

 Mým dalším cílem byla snaha o vystiţení vývojového přechodu z renesanční 

doby do doby barokní, který je v Monteverdiho madrigalech více neţ názorný, a tudíţ 

nám tato tvorba můţe velmi dobře poslouţit k zachycení přelomu dvou významných 

uměleckých epoch.  

 Důleţitou součástí práce je také kapitola pojednávající o ţivotě Claudia 

Monteverdiho, jejímţ cílem bylo postihnout důleţité události v průběhu jeho ţivota a 

představit osobu skladatele v kontextu doby, ve které ţil. Bezprostředně po této kapitole 

následuje popis několika Monteverdiho hudebních děl patřících v jeho tvorbě k těm 

nejzásadnějším, díky němuţ si můţeme vytvořit obecnější a širší obrázek o hudební 

činnosti významného skladatele a dokázat tak jeho skladatelské umění. 

 Jednotlivé informace potřebné k vypracování mé práce získané a vytříděné 

z různých zdrojů jsem následně sestavila a zkompletovala do nové podoby se snahou o 

přehlednost a ucelenost tématu. K lepší představě o dané problematice jsem dále přidala 
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notové a textové ukázky, které čtenáři napomohou lépe uchopit a pochopit rozebírané 

téma. K celé práci jsem ještě vytvořila CD s hudebními ukázkami korespondujícími se 

zmiňovanými madrigaly, aby si tak čtenář mohl o hudbě nejen číst, ale především ji sám 

zaţít a, pevně doufám, si tak odnést z této práce i vlastní subjektivní záţitek.  

 

Charakteristika pouţité literatury 

K tomuto tématu není v české odborné literatuře příliš mnoho zdrojů, proto jsem 

musela jednotlivé infomace dlouho hledat. Nejvíce jsem čerpala z knihy Miloše 

Štědroně
1
, která podává velmi podrobný a obsáhlý vhled do doby italské renesance a 

počátků baroka, popisuje detailně ţivot Claudia Monteverdiho a zasazuje chronologicky 

jeho dílo do kontextu skladatelova ţivota a doby. Kniha je primárně zaměřena na 

Monteverdiho operní tvorbu, avšak nalezneme zde celou jednu samostatnou kapitolu 

pojednávající o tvorbě madrigalové. V závěru této knihy je připojen kompletní 

chronologický seznam Monteverdiho madrigalů, který mi dobře poslouţil k vytvoření 

představy o obsahu madrigalových knih a také mi ulehčil dohledávání textových 

předloh jednotlivých madrigalů. Druhým zásadním zdrojem pro moji práci byla kniha 

Ladislava Kačice
2
 zaměřená na období baroka, která podává stručný a přehledný popis 

osoby Claudia Monteverdiho, jeho ţivota a nejvýznamnějších děl a ve které jsem našla i 

podrobnosti o madrigalové tvorbě.  Oproti knize Miloše Štědroně byl Kačicův styl psaní 

přístupnější a někdy srozumitelnější, avšak na druhou stranu se autor nezabýval 

takovými detaily. Posledním zásadnějším zdrojem k napsání této práci se mi stala 

diplomová práce Čeňka Svobody
3
, zaměřená na komplexní obraz osoby Claudia 

Monteverdiho a jeho Mariánských nešpor, která mimo jiné obsahuje rozbory a 

porovnání jednotlivých madrigalů v různých tvůrčích obdobích skladatele, coţ je velkou 

měrou i cílem mé práce. Z internetových zdrojů jsem maximálně ocenila moţnost 

přístupu do internetové hudební knihovny
4
, díky níţ jsem se dopátrala k naprosté 

většině jmen básníků, jejichţ básně poslouţily jako textové předlohy Monteverdiho 

madrigalům. Ostatní zdroje, které o mém tématu pojednávaly jen vzdáleně, jsem 

                                                 
1
 ŠTĚDROŇ, M. Claudio Monteverdi génius opery. 1. vyd. Praha : Supraphon, 1985. 224 s.  

2
 KAČIC, L. Dějiny hudby. III., Baroko. 1. vyd. Praha : Ikar, 2009. 384 s.  

3
 SVOBODA, Č. Srovnávací analýza interpretace s důrazem na historický kontext a autentičnost 

provedení díla [rukopis] : rozbor různých realizací díla Claudia Monteverdiho "Vespro della Beata 

vergine" (1610). Diplomová práce, Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2006. 95 s.  
4
 www.naxosmusiclibrary.com 
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vyuţila spíše okrajově. Nejdůleţitějším zdrojem, který v seznamu literatury neuvádím, 

je ale moje vlastní zkušenost s hudbou Claudia Monteverdiho, která mi velmi usnadnila 

pohled na konkrétní problematiku.  

 

Slovník klíčových pojmů5
: 

Benátská škola - skladatelé (kapelníci a varhaníci) působící v Benátkách mezi lety 

1530–1620. Jejím zakladatelem byl skladatel frankovlámského původu Adriaen 

Willaert, který přenesl do Benátek a odtud i do Itálie manýry nizozemské školy. 

K charakteristickým znakům benátské školy náleţí chromatika a plošné zvukové efekty, 

jeţ pramenily ze zvláštní akustiky chrámu sv. Marka, pro nějţ mistři benátské školy 

komponovali. Kompozičními formami produkovanými benátskou školou byly mše, 

madrigal, moteto, z instrumentální hudby toccata, fantazie, ricercar. Dvojsborovými 

skladbami iniciovala benátská škola vznik barokního concerta grossa. Benátská škola 

ovlivnila vývoj hudby ve střední Evropě, téţ v našich zemích. 

 

Canzonetta - italská světská píseň, V 16. stol. vícehlasá skladba a capella.   

 

Disonance - z latiny, nelibozvuk. Opak konsonace. V intervalu nebo akordu navozuje 

napětí, jehoţ ostrost, nelibozvučnost volá po rozvedení hlasů do libozvuku.  

 

Frottola - italská světská vícehlasá píseň ve strofické písňové formě lidového původu. 

Mezi léty 1450–1530 se z ní vyvinula umělá skladba. Byla rozšířena ve středoitalských 

městech.  

 

Homofonie - z řeckého slova „homofonia“, stejnozvuk. V protikladu k polyfonii vedení 

hlasů ve stejném rytmu, tzn. v akordech. Vrchní hlas tvoří vedoucí (melodický) hlas, 

ostatní jsou jen doprovázejícími hlasy. 

 

Chromatika - z řeckého slova „chroma“, barva. Tónový systém, jenţ rozšiřuje 

sedmitónovou diatoniku o další půltóny aţ na dvanáct tónů v rámci jedné oktávy.  

 

                                                 
5
 VYSLOUŢIL, J. Hudební slovník pro každého. 1. vyd. Vizovice : Lípa – A.J.Rychlík, 1995. 350 s. 



10 

 

Imitace - z latinského „imitatio“, napodobení. Kontrapunktická kompoziční technika, 

jeţ spočívá v následném umístění motivu nebo delšího hudebního úseku v různých 

hlasech. Opakování můţe být přesné, nebo i volné.  

 

Kadence - z italského „cadere“, padnout. Znamená harmonické zakončení skladby nebo 

její části.   

 

Kontrapunkt - z latinského „punctus contra punctum“, nota proti notě. Kontrapunkt 

spočívá v harmonicky logickém a melodicky nápaditém vedení současně zaznívajících 

samostatných hlasů. Ve skladbě přitom platí vţdy jeden hlas za hlavní (téma). Umění 

kontrapunktu dosahuje svého prvního vrcholu ve vícehlase 16. stol. (palestrinovský 

styl). Vrcholnou kontrapunktickou formou se stává vokální a instrumentální fuga 

(Bach).  

 

Lamento - z italštiny, nářek. Označení naříkavé hudby, jeţ se objevuje např. v operách. 

Výraz označuje i instrumentální kus naříkavého charakteru.  

 

Polyfonie - z řeckého slova „polyphónia“, mnohohlas. Způsob vícehlasé tematické 

práce, opak homofonie. Spočívá v současném zaznívání samostatných hlasů, jeţ mají 

vlastní melodickou hodnotu a jsou přitom nezávislé na harmonii, jejímţ pravidlům se 

vysloveně nevzpírají. 

 

Monodie - z řeckého slova „monódia“, jednohlasý zpěv. Prvotně druh starořecké 

písňové lyriky s doprovodem hudebního nástroje. Po řeckém antickém vzoru vzniká 

kolem roku 1600 v Itálii, hlavně v okruhu tzv. Florentské cameraty, nový typ monodie 

s doprovodem v generálbasu. V italské monodii šlo o srozumitelnost zpívaného slova, o 

výrazovost melodie, hudebně vyjádřené afekty (afektová teorie). Citovostí a výrazovostí 

hudby kontrastovala monodie s racionalitou vokální polyfonie 15. a 16. stol. Zavedení 

monodie mělo základní význam pro vznik opery, kantáty a oratoria. 

 

Moteto - téţ motet, z italštiny, rčení. Od svého vzniku v ars antiqua aţ po dnešek jeden 

z nejvýznačnějších druhů vokálního vícehlasu. Bylo komponováno jak na duchovní, tak 

na světské texty, nejdříve jen na latinské, postupně i na texty v národním jazyce. Starší 
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moteto nepodléhalo přísným kontrapunktickým pravidlům. Francouzská škola ale 

zdokonaluje jeho kontrapunktickou techniku a podřizuje ji přísnějším teoretickým 

pravidlům.  

 

Nizozemská škola - známá také ve spojitosti s výrazem frankovlámská polyfonie, je 

skupina skladatelů, která ţila a tvořila na území Holandska, Belgie a přilehlého 

francouzského pohraničí. V 15. a 16. stol. vytvořila nový, vrcholný typ vokální 

polyfonie. Teoretikem školy byl Johannes Tinctoris, hlavními představiteli Johannes 

Ockeghem, Orlando di Lasso, Josquin Despréz, Adriaen Willaert, Philip de Monte. 

Jejich dílo působilo i na vznik české polyfonní školy (Jiří Rychnovský, Jan Trojan 

Turnovský, Kryštof Harant z Polţic). 

 

Ostinato - z latinského „obstinatus“, tvrdošíjný, neústupný. Neustálé opakování 

rytmicky výrazného motivu nejčastěji v basu (ostinátní bas), nad nímţ se ostatní hlasy 

volně pohybují. Ostinato se objevuje jiţ ve 13. stol., ráz přísně dodrţovaného pravidla 

nabývá ve vokální polyfonii 15. a 16. stol.  

 

Prima prattica - srovnej se seconda prattica 

 

Recitativ - z italského slova „recitativo“, z latinského „recitare“, předčítat. Druh 

sólistického, hudebním nástrojem doprovázeného mluvozpěvu. Vznikl z monodie. 

V průběhu 17. stol. se stal společně s árií základní formou opery a oratoria. Je dvojího 

druhu: tzv. recitativo secco, suchý recitativ, byl doprovázen zpravidla na cembalo, a tzv. 

recitativo accompagnato, doprovázený recitativ, jenţ je doprovázen orchestrem a jenţ 

je ve výrazu mnohem dramatičtější.  

 

Ritornel - z italského slova „ritorno“, návrat. Původně básnická forma, v hudbě 

znamená vícekráte se opakující oddíl. Vykytuje se jiţ v písňových formách 13. aţ 

15. stol. (ballada, madrigal) a potom v áriích a písních 17. a 18. stol. 

 

Seconda prattica - z italštiny, druhý kompoziční způsob. Claudio Monteverdim 

zavedený termín pro skladbu zaloţenou na monodii. Opakem je prima prattica, to 

znamená skladby zaloţené na kontrapunktu nizozemské a římské školy.  
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Sinfonia - výraz původně řeckého původu, soulad, souzvuk. V 16. a raném 17 stol. se 

výraz sinfonia objevuje v názvech samostatných instrumentálních částí vokálních 

skladeb. V průběhu 17. stol. se však význam výrazu sinfonia ustaluje pro označení 

ouvertur baletů, kantát, oratorií a oper. Někdy kolem roku 1730 se ouvertura – sinfonia 

stává samostatnou skladbou. Z výrazu sinfonia vzešel název symfonie. 

 

Villanella - z italšiny, selské děvče. Neapolská vícehlasá taneční píseň s textem 

popisujícím venkovský ţivot. Z villanelly se vyvinula canzonetta. 
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1 Osobnost Claudia Monteverdiho 

 

1.1 Ţivot a dílo6
 

Claudio Monteverdi, celým jménem Claudio Zuan (starý tvar jména Giovanni) 

Antonio Monteverdi se narodil na severu Itálie, ve městě Cremona, v roce 1567.  Přesné 

datum jeho narození bohuţel není známo, jisté je ale datum jeho křtu, a to 15. května 

1567. Jméno rodiny Monteverdi můţeme v historických zápisech nalézt ještě v dalších 

tvarech, a to například ve tvaru „Modeverdo“, který se vyskytuje v zápisech o křtu dětí 

z rodiny, dále pak „Monte verde“ a „Monsviridus“ nebo také „Monteverde“. Nejčastěji 

se ovšem skladatel ve své korespondenci podepisoval jako „Monteverdi“, coţ nám nyní 

usnadňuje volbu, který tvar jména nejlépe pouţít.  

 Otcem Claudia Monteverdiho byl uznávaný lékař Baldassare Monteverdi. O 

matce se toho bohuţel mnoho neví, snad jen to, ţe údajně pocházela z rodiny jménem 

Maddalena. Claudio byl nejstarším synem, po něm se narodily ještě čtyři děti – dvě 

dcery: Maria Domitilla (1571) a Clara Massimilla (1579) a dva synové: Giulio Cesare 

(1573) a Luca (1581). U nikoho z nich není známo datum úmrtí.  

 O dětství Claudia Monteverdiho nemáme mnoho zpráv. Víme ale, ţe uţ 

od mládí se Claudio hudebně vzdělával u skladatele a dómského kapelníka v Cremoně 

Marca Antonia Ingegneriho (1547–1592), mezi jehoţ učitele patřil mimo jiné krátce i 

Cipriano de Rore (1515–1565). O výjimečném hudebním talentu Claudia 

Monteverdiho jistě není pochyb, kdyţ si uvědomíme, ţe svou první tištěnou sbírku 

Sacrae cantiunculae vydal jiţ ve svých patnácti letech (v roce 1582).   

V roce 1589 se Monteverdi ucházel o místo v milánském dómě (dokonce 

věnoval svou druhou knihu madrigalů právě prezidentovi milánského senátu Jacomu 

Riccardimu). Tento pokus byl bohuţel neúspěšný. Lze ale s trochou odvahy říci, ţe 

moţná právě tento neúspěch šťastně nasměroval Monteverdiho do jiných míst, kde 

nalezl útočiště a velké hudební zázemí na celých dvaadvacet let. Tím místem se stal 

dvůr kníţete Vincenza I. Gonzagy v Mantově (Příloha 1). Od roku 1590 zde začal 

působit nejprve jako „suonatore di Vivuola“ – hráč na violu. Mantovská kapela toho 

času čítala kolem 20–40 instrumentalistů, čímţ se mohla ve své době srovnávat nejen 

                                                 
6
 Srovnej s ŠTĚDROŇ, M. Claudio Monteverdi génius opery. Praha 1985 

  Srovnej s KAČIC, L. Dějiny hudby. III., Baroko. Praha 2009 
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kvantitativně, ale i kvalitativně s kapelami největších evropských dvorů (pomiňme 

ovšem fakt, ţe výjimkou byla kapela rudolfinská, která v době své největší slávy 

v letech 1600–1610 dosahovala dokonce počtu 102 členů!). O čtyři roky později získal 

Monteverdi v kapele titul „cantore“.  

V roce 1595 se oţenil se zpěvačkou Claudií Cattaneo, působící také u 

mantovského dvora. Během šťastného manţelství se narodili dva synové. V roce 1600 

to byl syn Francesco a v roce 1604 syn Massimilian. Oba přišli na svět v Cremoně. 

Prvorozený Francesco později vstoupil do řádu karmelitánů a od roku 1623 zpíval na 

postu tenoristy v kapele chrámu sv. Marka právě pod vedením svého slavného otce. 

Druhorozený syn Massimilian vystudoval boloňskou univerzitu a stal se lékařem. 

V roce 1627 byl však zatčen inkvizicí. Naštěstí měl ale jeho otec natolik vysoké 

postavení ve společnosti, ţe se mu podařilo Massimiliana osvobodit a poté převézt do 

Benátek, kde byl v bezpečí. O dalších osudech obou synů jiţ nejsou od 20. let 17. století 

bohuţel ţádné zprávy. 

Mezi lety 1595–1599 navštívil Monteverdi jako člen gonzagovské kapely mnoho 

evropských měst, včetně Prahy, rezidenčního sídla císaře Rudolfa II. Velkou inspirací 

pro jeho tvůrčí rozvoj se mu stala cesta do lázní Spa na území dnešní Belgie. Cesta se 

uskutečnila v roce 1599 a kromě lázní procestovala celá gonzagovská druţina ještě další 

belgická města, zejména Antverpy a Brusel. Toto setkání tváří v tvář s frankovlámskou 

hudební tradicí tvoří důleţitou úlohu v dalším hudebním vývoji Monteverdiho, jelikoţ 

právě z frankovlámské techniky vychází hudba italská, která výrazně oslnila a ovlivnila 

hudební svět na několik století dopředu a jejíţ počátky jsou neodmyslitelně spjaté 

s osobou Claudia Monteverdiho. Monteverdi tak mohl důkladně nasát atmosféru 

prostředí, ze kterého pocházela většina starých mistrů a které mohutně „vysílalo“ do 

světa tolik skvělých skladatelů. Za vhodné příklady, kterými můţeme doloţit dozrávání 

Monteverdiho kompozičního stylu inspirovaného frankovlámy, lze povaţovat 

především III., IV. a V. knihu madrigalů.
7
 

Po smrti Giachese de Werta, kapelníka gonzagovské kapely, získal Monteverdi 

konečně titul nejvyšší, titul „maestro della musica del Ser.mo Sig. Duca di Mantova. 

Stalo se tak po dlouhých šesti letech bojů mezi Monteverdim a jeho konkurentem 

Pallavicinem v roce 1601, kdy Pallavicin odstoupil a Monteverdimu tak uţ nic 

                                                 
7
 Srovnej s ŠTĚDROŇ, M. Claudio Monteverdi génius opery. Praha 1985, s. 24 
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nebránilo stát se „vedoucím hudby nejjasnějšího pana vévody z Mantovy“ 
8
. Dle 

historika H. F. Redlicha znamenal tento titul odpovědnost za řízení veškeré světské i 

duchovní hudební produkce na mantovském dvoře. V této době se stal Monteverdiho 

pomocníkem jeho bratr Giulio Cesar Monteverdi, který mimo jiné v roce 1607 vydal 

Claudiovy Scherzi musicali. 

Rok 1607 byl v ţivotě skladatele asi tím nejsmutnějším, zemřela mu totiţ 

manţelka. V jednom roce zaţívá Monteverdi na jedné straně obrovský úspěch při 

uvedením své první opery L´Orfeo a zároveň velký pád v osobním ţivotě. Manţelčina 

smrt ho zasáhla natolik, ţe uţ se podruhé nikdy neoţenil a 36 let zůstal vdovcem.   

Rok 1612 se stal zlomovým v kariéře skladatele. Po úmrtí obou jeho mecenášů – 

manţelů Eleonory Gonzagové a Vincenza Gonzagy na trůn nastoupil jejich syn 

Francesco IV. Gonzaga. Ten ovšem zdaleka tolik nepodporoval osobnost Claudia 

Monteverdiho jako kapelníka na mantovském dvoře a spolu s Monteverdiho bratrem 

Giuliem Cesarem byli oba hudebníci z gonzagovských sluţeb propuštěni. Nástupcem na 

postu kapelníka se stal florentský skladatel Santi Orlandi, který zdaleka nedosahoval 

Monteverdiho kvalit. Giulio Cesar Monteverdi po odchodu z Mantovy působil jako 

varhaník v Castelleone a v roce 1620 se stal „maestrem di capella“ dómu v Salò. 

Poslední zmínkou o bratrovi slavného skladatele je jeho dílo Affetti musici z roku 1620, 

jímţ končí veškeré stopy o této jistě zajímavé a umělecky blízké osobnosti Claudia 

Monteverdiho. Claudio se zatím po propuštění vrací do rodné Cremony, kde se po celý 

rok potýká s finanční tísní. Po dvaadvaceti letech v gonzagovských sluţbách není 

snadné zajistit si ţivobytí. Rok 1613 mu ale přinese ţivotní šanci. V Benátkách totiţ 

umírá kapelník chrámu sv. Marka (Příloha 2) Giulio Cesare Martinengo a tak se naskýtá 

moţnost ucházet se o toto místo. Monteverdi neváhá a přijíţdí do Benátek ke 

zkušebnímu koncertu, který má rozhodnout, zda místo získá či ne. Koncert se natolik 

vydaří, ţe je jednomyslně rozhodnuto o dalším osudu Claudia Monteverdiho. Ve svých 

46 letech se tedy Monteverdi stává kapelníkem jednoho z nejslavnějších evropských 

kostelů a na tomto postu setrvá dlouhých třicet let aţ do své smrti. Nutno dodat, ţe 

hlavní zásluhu na získání tohoto prestiţního místa mají benátští úředníci a 

Monteverdiho obdivovatelé Federico Contarini, Nicolò Sagredo, Zuanne Cornaro a 

Antonio Landi. I díky nim se skladatel dostal z finančních problémů, které byly odteď 

kompenzovány ročním platem 300, od roku 1616 dokonce 400 dukátů! Tento v něčem 

                                                 
8
 ŠTĚDROŇ, M. Claudio Monteverdi génius opery. Praha 1985, s. 24  
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„usnadněný“ ţivot se projevil v jeho kolosálním počtu děl zasahujících do všech oblastí 

světské i duchovní hudby (snad jen s výjimkou hudby instrumentální, pomineme-li 

sinfonie a ritornely v jeho operách). V Benátkách měl skladatel k dispozici asi třicet 

zpěváků a dvacet instrumentalistů, kteří tvořili vynikající kapelu. Monteverdi v kapele 

navázal na působení svých předchůdců, kterými byli Baldassare Donato, Giovanni della 

Croce a Giulio Cesare Martinengo, ovšem snaţil se i o to znovu připomenout význam 

duchovní hudby, která byla do té doby dosti upozaděna. Mimo to se ale stále pečlivě 

věnoval tvorbě v oblasti dramatu, a to především kvůli zájmu italských dvorů, které si u 

něj ve velké míře objednávaly opery či balety. Monteverdi s velkým nadšením 

objednávky přijímal, vţdyť dramatická tvorba pro něj byla (vyjádřeno současnou 

mluvou) „srdeční záleţitostí“. Zájem o skladatelova dramata projevily dvory v Parmě i 

v nevděčné Mantově. Mezi lety 1616 aţ 1630 takto vzniklo 10 oper a baletů. Naneštěstí 

se většina tohoto díla ztratila po vymření rodu Gonzagů po meči smrtí Vincenza II. 

Gonzagy v roce 1627. V Mantově totiţ zavládla anarchie, která vyvrcholila 

vydrancováním města habsburským vojskem v roce 1630. Při tomto bezvládí se většina 

partitur ztratila, byla rozkradena nebo shořela při poţárech. Opera La Finta Pazza 

Licori (Mantova 1627), podle samotného Monteverdiho povaţována za nový stupeň 

hudebně dramatického ţánru, byla bohuţel také jedna ze ztracených, stejně jako opera 

Andromeda (Mantova 1617) na text Ercola Mariglianiho, Lamento d´Apollo (1620) na 

text Alessandra Striggia, opera Armida na text Torquata Tassa (1627) a mnoho dalších. 

Z některých děl se zachovalo pouze libreto nebo kusé útrţky partitury. Z těch 

kompletně dochovaných zmiňme například ballo Tirsi e Clori na text básníka 

Alessandra Striggia mladšího, proslulého především jako autora textové předlohy 

k nejslavnější opeře L´Orfeo. Důleţitým dochovaným důkazem nové techniky 

„concitato“, tzn. opakovaných fanfárových postupů symbolizujících vojenskou hudbu, 

signály nebo fanfáry (mající kořeny v druhé polovině 16. stol., ovšem ve vrcholné 

podobě uţívané aţ ve dvacátých letech 17. stol.) je skladba Combattimento di Tancredi 

e Clorinda z roku 1624 na text Torquata Tassa, pojednávající o souboji Tancreda a 

Clorindy v Osvobozeném Jeruzalémě. Je součástí osmé knihy madrigalů a můţeme ji 

označit jako dramatický madrigal. Tento madrigal v sobě kloubí dvě hlavní tématiky – 

válečnou a milostnou. Objevitelem „stile concitato“ (vzrušeného stylu) se právem cítil 

být právě Monteverdi, který se domníval, ţe před ním zůstala tato technika 

nepovšimnuta (viz níţe). 
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V letech 1627 aţ 1628 řešil Monteverdi sloţitou situaci při osvobozování svého 

syna Massimiliana ze spárů inkvizice. Nakonec se mu ho povedlo dostat do Benátek. 

Město ale zrovna suţovala velká epidemie moru, která trvala šestnáct měsíců. Kvůli 

těmto problémům neměl Monteverdi prakticky čas na to sledovat důkladněji situaci 

v Mantově, tudíţ ani nemohl zabránit zničení svých významných děl. Jako symbolické 

poděkování za přeţití morové epidemie napsal Monteverdi děkovnou mši, která byla 

uvedena roku 1631 v kostele sv. Marka. 

Po těchto ne příliš šťastných letech se Monteverdi roku 1632 rozhodl vstoupit do 

kněţského stavu a přijmout svěcení. Jako důkaz nám můţe poslouţit nový titul 

„Reverendo“ u jeho jména na titulní straně svazku Scherzi Musicali cioè Arie e 

Madrigaly in stile recitativo vytištěném v roce 1632.
9
  

Počínaje rokem 1637, tedy posledních šest let jeho ţivota, je velmi bohatých na 

operní tvorbu. Situace v Benátkách je nakloněna k provozování opery i pro širší 

veřejnost, opera uţ není jen soukromou záleţitostí bohatých dvorů. Produkce se 

uskutečňuje ve veřejných divadlech, kam proudí davy Benátčanů i cizinců. Opera se 

definitivně stává plnohodnotnou a rovnocennou hudební formou s přesně vymezenými 

znaky a charakteristikami. Toho času píše Monteverdi zároveň čtyři opery pro čtyři 

benátská divadla. Dvě z nich se dochovaly a tvoří vrchol Monteverdiho operní tvorby. 

První z nich, Il ritorno d´Ulisse in patria (Návrat Odyssea do vlasti) na libreto 

G. Badoara, byla uvedena v roce 1640 v benátském divadle San Cassiano a boloňském 

divadle Guastavillani, druhá, v úplnosti dochovaná a zároveň poslední opera Claudia 

Monteverdiho, L´Incoronazione di Poppea (Korunovace Poppey) na libreto 

G. Busenella zazněla v roce 1642 v benátském divadle S. Giovanni e Paolo.  

 Roku 1643 opouští Monteverdi na půl roku Benátky, aby se podíval do míst 

neodmyslitelně spjatých s jeho ţivotem – do rodné Cremony a do Mantovy. Jako by 

tušil, ţe je to poslední šance, jak naposledy uvidět známá místa. Po návratu do Benátek 

20. listopadu 1643 po devíti dnech horečky umírá. V nekrologu je uvedeno, ţe „město 

upadlo do smutku a truchlení“
10

. Jak by ne, kdyţ nejen město, ale celý tehdejší hudební 

svět přišel o velkou osobnost, která dala hudbě mnoho nového a bez níţ by moţná opera 

nikdy nedosáhla tak významné role a bez níţ bychom nezaţili dech beroucí pocity při 

poslechu jeho madrigalů, nemluvě o vnitřní síle jeho duchovních děl.  

                                                 
9
 Srovnej s ŠTĚDROŇ, M. Claudio Monteverdi génius opery. Praha 1985, s. 33 

10
 GAMMOND, P. Velcí skladatelé, 1. vyd. Praha : Svojtka & Co., 2002, s. 117 
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1.2 Nejvýznamnější díla Claudia Monteverdiho11
 

 Ještě neţ se podrobně zaměříme na Monteverdiho tvorbu madrigalů, je potřeba 

přiblíţit největší díla tohoto skladatele. Ta nám pomohou ukázat tvůrčí osobnost 

skladatele v celé jeho kráse a usnadní nám udělat si celistvější představu o tom, jakou 

hudbu Monteverdi psal. 

 Snad největší slávu přinesla Monteverdimu tvorba operní. Nejranější a zároveň 

nejstarší dodnes běţně hraná opera L´Orfeo s podtitulem Favola in musica (báje, příběh 

v hudbě) vznikla roku 1607 v Mantově, na dvoře Vincenza I. Gonzagy.  Výjimečná se 

stala především svým obrovským dramatickým nábojem, který bychom v monodických 

operách Florenťanů nebo dílech Emilia de´Cavalieriho či Marka da Gagliana, známých 

operních skladatelů, hledali marně. Zásluhu na tom má samozřejmě i nesporně kvalitní 

libreto Alessandra Striggia mladšího. Ačkoli jsou sólové části ještě psány ve stile 

recitativo, nechybí jim jisté uvolnění a novost. Oţivení přichází i prostřednictvím 

mnoha sborů (pastýřů, duchů, podsvětí..). Jde vlastně o vloţené krátké madrigaly, které 

člení tok hudby natolik chytře, ţe se divák ani na chvíli nestává obětí dlouhého 

monotónního úseku hudby, jak tomu bývalo v prvních monodických operách. Sólové a 

sborové části jsou prokládány instrumentálními ritornely a sinfoniemi. Mimořádným 

přínosem na poli operní hudby se uţ od samého počátku stalo Monteverdiho pouţití 

„příznačných motivů“. Ke konkrétní postavě či charakteristickému prostředí totiţ 

Monteverdi přiřadil určitý hudební nástroj, který se „příznačně“ objevil jako hudební 

podklad vţdy, kdyţ se na scéně ta či ona postava objevila. Tak například postavu Orfea 

vţdy doprovází varhanní pozitiv a dvě loutny. Naopak postavu převozníka Charona či 

prostředí podsvětí podbarvuje regál (varhany s nepříjemným vrčivým zvukem). Tímto 

jednoduchým, a přesto geniálním odstíněním charakteristik jednotlivých postav a 

prostředí, je mimořádně propojen proţitek hudební s proţitkem dramatickým. Partitura 

Orfea byla propracována do nejmenších detailů nejen v oblasti nástrojového obsazení, 

ale i ve vokálních partech. V části Possente spirto (ve které Orfeus svým zpěvem 

přesvědčuje Charona, aby ho pustil do podsvětí za milovanou Euridikou) jsou například 

uvedeny dvě verze vokálního partu – neozdobená a ozdobená. Ozdobená verze 

vystihuje konkrétní představu Monteverdiho o tom, jak by se tato část měla zpívat. Celá 

opera začíná úvodní Toccatou pro trubky. Hrála se třikrát před vytaţením opony. Tato 

Toccata ještě neměla funkci předehry k opeře (sinfonia), ale slouţila jako slavnostní 

                                                 
11

 Srovnej s KAČIC, L. Dějiny hudby. III., Baroko. Praha 2009, s. 67 - 92 
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fanfára k přivítání Vincenza Gonzagy. Po fanfáře následuje prolog a pět dějství. Oproti 

původnímu antickému příběhu, ve kterém Orfea roztrhají bakchantky (šílené 

průvodkyně boha vína Bakcha), se Monteverdi se Striggiem uchýlí k poněkud 

smířlivějšímu osudu Orfea. V závěru opery totiţ bůh Apollon bere Orfea z podsvětí na 

Parnas, aby tam svým zpěvem oblaţoval bohy.  

 Pouhý rok po Orfeovi, tedy roku 1608, vzniká operu s názvem L´Arianna. 

Z této opery se nám ale dochovalo bohuţel jen slavné lamento.  Dokladem jeho slávy je 

i fakt, ţe ho sám Monteverdi v roce 1614 upravil do cyklu čtyř pětihlasých madrigalů. 

Tento cyklus madrigalů je zase důkazem toho, ţe forma madrigalu si i přes mohutný 

rozvoj opery (a monodie) na počátku 17. století stále ještě drţí své postavení v oblasti 

vokální vícehlasé tvorby. Lamento bylo také samostatně vydáno v roce 1623 pod 

názvem Lamento d´Arianna a dokonce přepracováno a přetextováno i do duchovní 

podoby s názvem Pianto della Madonna sopra Lamento dell´Arianna (tedy Nářek 

Panny Marie...). Jednotlivé verze lamenta (světská a církevní) spojuje nářek nad 

milovanou osobou, ať uţ se jedná o milovaného muţe či Krista. Jinak je ale církevní 

verze po hudební stránce daleko umírněnější. Kouzlo úspěchu Monteverdiho raných 

oper spočívalo v opravdovosti jejich hrdinů. Lidé se mohli vcítit do reálných pocitů a 

vášní hlavních postav a proţívali tak skrze drama své vlastní emoce. Nejvýstiţněji tento 

fakt popsal Monteverdi v jednom z dochovaných dopisů Alessandru Striggiovi, v němţ 

píše: „Ariadna zapůsobila na posluchače, protože to byla žena, a Orfeus rovněž, 

protože to byl muž, ne vítr“
12

 

 Poslední dvě opery, o kterých se zmíním, vznikly v závěrečných letech 

skladatelova ţivota. Opera Il Ritorno d´Ullise in patria (Odysseův návrat do vlasti) 

z roku 1640 je uţ poměrně dosti vzdálená své předchůdkyni – opeře L´Orfeo. Operní 

provoz v Benátkách za více neţ třicet let dosti zmohutněl a s ním vzrostly i jeho 

náklady. Na úkor primadon a kastrátů, kteří byli operními domy placeni velmi štědře, 

bylo nutné zredukovat jak sbory, tak instrumenty. Namísto několika sborů z Orfea 

uslyšíme v tomto díle pouze jednoduché sbory, časem dokonce jen ansámbly hlavních 

postav. I přes tato nutná opatření dokázal Monteverdi opeře vtisknout velký dramatický 

náboj, čímţ opět potvrdil svůj mistrovský talent. A konečně na závěr zmiňme operu 

L´Incoronazione di Poppea (Korunovace Poppey) z roku 1642. Tato poslední 

Monteverdiho dochovaná opera je napsána na libreto Francesca Busenella, které přináší 
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 KAČIC, L. Dějiny hudby. III., Baroko. Praha 2009, s. 73 
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převratnou volbu tématu. Hlavními hrdiny se zde totiţ úplně poprvé stávají reálné 

postavy z římských dějin. (jako např. Nero, Seneca či Poppea). V předešlých operách to 

byly postavy z antické mytologie.  

 Na poli duchovní hudby byl Monteverdi samozřejmě také velmi činorodý. 

Z nepřeberného mnoţství duchovních děl bychom měli zmínit především jeho Vespro 

della Beata Vergine, tedy Mariánské nešpory. Ačkoli většina duchovních děl vznikla 

převáţně během Monteverdiho působení v chrámu sv. Marka v Benátkách, toto, snad 

nejznámější duchovní dílo skladatele, vzniklo ještě mnohem dříve, a to na Mantovském 

dvoře v roce 1610. Monteverdi v něm dokázal skloubit všechny základní sloţky tvořící 

tehdejší katolickou církevní hudbu, jakými byly starší polyfonie a gregoriánský chorál 

na jedné straně a nový koncertantní styl spolu s vícesborovostí a monodií na straně 

druhé. Touto syntézou vzniká velké dílo sloţené z mnoha ţalmů, magnificat, 

sólistických duchovních koncertů i jedné pouze instrumentální skladby zaloţené na 

citátech krátkého úryvku z gregoriánského chorálu. Zajímavé je také to, ţe v úvodním 

responsoriu Mariánských nešpor Monteverdi pouţívá jako základ Toccatu z Orfea, která 

obdobně jako v Orfeovi zazní třikrát. Toccata v Orfeovi i toccata v úvodním 

responsoriu Mariánských nešpor poslouţila zároveň i jako symbol mantovského rodu 

Gonzagů. Z duchovních děl ještě na závěr uveďme obsáhlou sbírku Selva morale e 

spirituale (Morální a duchovní les) z roku 1641. Sbírka je vlastně jakýsi příklad toho, 

co vše (a jak) lze na poli duchovní a církevní hudby komponovat.   Do duchovní sféry 

této sbírky bychom měli zařadit koncertantní madrigali spirituali na italské texty, které 

nebyly určeny do kostela. Sféru církevní hudby v tomto cyklu lze rozdělit na skladby 

psané ve starém stylu (tzn. a capella, popřípadě pouze s doprovodem bassa continua) a 

skladby psané v novém koncertantním stylu, tedy s rovnocennou úlohou vokálů a 

instrumentů. Do jednotlivých částí této sbírky také pronikají prvky světské hudby, jako 

například střídání sólistů a sboru v taneční melodii podobné francouzské dvorní árii 

v části Confitebor terzo alla francese. Četné sólové skladby zde také nejsou výjimkou, 

připomeňme například církevní verzi Ariadnina Lamenta – Pianto della Madonna sopra 

Lamento dell´Arianna (viz výše).  
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2 Obecně o madrigalu 
 

2.1 Původ slova madrigal13 

 Pokud budeme pátrat po původu vzniku slova madrigal, nemůţeme si být zcela 

jisti správnou odpovědí.  Podle několika pramenů se uvádí souvislost se slovem 

„mandre“, coţ je provensálské označení pastýře, dále také s latinským slovem 

„mandrialis“ (mandra=stádo) a v neposlední řadě s výrazem „matricale“, míněno ve 

smyslu písně v mateřské řeči. Z tohoto krátkého výčtu je patrné, ţe i tak oblíbený a 

frekventovaný útvar jako je madrigal není moţné z etymologického hlediska zcela 

správně vyloţit.  

 

2.2 Madrigal italského trecenta 

S pojmem madrigal se setkáváme uţ ve 14. století, v období italského trecenta. 

Původně jde ovšem o literární básnickou formu, která se aţ později přerodila v útvar 

hudební. Původní básnická podoba z roku 1340, takzvaná stanza, povaţovaná za ideální 

formu madrigalu, pocházela ze severní Itálie. Skládala se z osmi jedenáctislabičných 

veršů obsahujících i ritornel uzavírající kaţdou sloku.
14

 Tématika veršů byla většinou 

milostná nebo pastýřská, výjimečně také satirická a politizující. Nejoblíbenějšími 

textovými předlohami se stala především poezie Francesca Petrarky, která byla ve své 

době velmi aktuální.  

Hudební forma madrigalu italského trecenta se vyznačovala většinou tříhlasou 

úpravou, přičemţ vrchní hlas nesl výraznou melodii, zatímco hlas nejspodnější plnil 

funkci základní, doprovodnou a mohl být tedy zastoupen i nějakým hudebním 

nástrojem. Častým jevem v těchto tříhlasých skladbách byl postup dvou vrchních hlasů 

v terciových souzvucích, čímţ se tyto hlasy staly proporčně vyrovnanými. Hudební 

zpracování literárních madrigalových předloh bylo poněkud zjednodušené, většinou se 

jednalo o dvoudílné útvary, v nichţ první část byla tvořena tříveršovou slokou a druhá 

část zahrnovala ritornel (z čehoţ vyplývá i pojmenování této části jako „ritornello“). 

                                                 
13

 Srovnej s ŠTĚDROŇ, M. Claudio Monteverdi génius opery. Praha 1985, s. 36 

    Srovnej s SVOBODA, Č. Srovnávací analýza interpretace s důrazem na historický kontext a  

autentičnost provedení díla [rukopis] : rozbor různých realizací díla Claudia Monteverdiho "Vespro 

della Beata vergine" (1610). Praha 2006, s. 14 
14

 Srovnej s http://www.muzikus.cz/klasicka-hudba-jazz-clanky/Tvar-sedma-Svet-

Madrigalu~19~srpen~2003/ [cit.10.2.2010] 
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Formu můţeme označit jako AAB, časté je zde vyuţívání imitační techniky. Důleţití 

skladatelé italského trecenta byli především Jacopo di Bologna, Johannes Ciconia a 

Francesco Landini. 

 

2.3 Madrigal 16. století 

  Vedle duchovních forem jako je mše nebo moteto, které zastávaly pevné místo v 

hudebním světě jiţ po několik století, se od počátku 16. století do popředí stále více 

derou formy novější, formy světské, které poslouţí jako předchůdci italského 

madrigalu.  

Tato skupina světských forem, která má jeden velký společný znak, a to 

tématicky velmi podobnou literární předlohu, je obecně nazývána slovem „canti“. Do 

této skupiny můţeme zařadit frotollu, villanellu, balletto, canzonu či canzonettu
15

. 

Všechny formy vyuţívají italské texty, mají zábavný charakter a jsou psané většinou 

stroficky a vícehlasně. Madrigal si ovšem narozdíl od svých předchůdců klade za cíl 

postihnout literární předlohu v celé její kráse, ne ji jen vyuţít jako zábavný prvek. A 

proto se velmi rychle stane oblíbeným a vyhledávaným hudebním útvarem nejen pro 

obyčejné lidi, ale i pro vysoce postavené měšťany a šlechtickou společnost.   

Velkou předností madrigalu je jeho ušlechtilost, díky které se tolik liší od svých 

předchůdců. Klenuté polyfonní předivo hlasů prokládané homofonními částmi, které 

v jednoduchých frotollách či villanellách nenajdeme, k nám promlouvá niterně a 

zasahuje nás svou hloubkou. Zde uţ se nejedná pouze o zábavnou píseň, která by 

prvoplánově postihovala nějaký groteskní příběh či náladu (coţ můţeme najít např. ve 

většině frotoll), zde uţ se setkáváme s touhou propojit hudbu s poezií v tom nejuţším 

slova smyslu, a to promlouvat skrze hudbu, která by měla vyjádřit všechnu radost i 

bolest obsaţenou v básnických textech. S tím souvisí mohutný rozvoj principu 

zvukomalby, která je pro madrigaly více neţ příznačná.  

Madrigal projde během své existence mnoha změnami, které zásadně udají směr 

pozdějším generacím a které budou mít významný vliv na pozdější vývoj nových 

hudebních forem.  

 

                                                 
15

 Srovnej s http://www.muzikus.cz/klasicka-hudba-jazz-clanky/Tvar-sedma-Svet-

Madrigalu~19~srpen~2003/ [cit.10.2.2010] 
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2.4 Madrigal jako forma 

Madrigal je v prvé řadě skladba světská.  Jako téma si volí v naprosté většině 

pastýřskou nebo milostnou tématiku, později se přidává i tématika válečná. Nejběţněšjí 

obsazení je pětihlasé, ve svém vývoji ale samozřejmě vystřídá i jiná různě početná 

obsazení (po pětihlasém nejčastěji čtyřhlasé a šestihlasé, ostatní obsazení je pouţívané 

v menší míře). Faktura bývá obvykle polyfonní, aţ v pozdějším vývoji se začne čím dál 

více uplatňovat homofonní sazba. Zpočátku se píší ve velké většině madrigaly pouze 

vokální, později se k vokálním hlasům přidávají také instrumenty. Velký důraz je 

kladen na text, který musí splňovat podmínku srozumitelnosti. Text je tedy stejně 

důleţitý jako sama hudba, dohromady tvoří jeden celek. Filozofie madrigalu spočívá ve 

snaze vyjádřit emoce v textu pomocí hudby. S tímto faktem souvisí i pouţití 

zvukomalby. Ta má za úkol vyjádřit citová hnutí pomocí hudebních prostředků, jako 

jsou např. disonance, chromatika atp. Jelikoţ je madrigalová forma typickým italským 

produktem (ačkoli jako první začali madrigaly skládat frankovlámové), je logické, ţe 

textové předlohy v drtivé většině pocházejí z per slavných italských básníků. Z těch 

neznámějších, jejichţ díla byla nejčastěji zhudebňována, uveďme především jména 

Francesco Petrarca, Ludovico Ariosto, Torquatto Tasso, Ottavio Rinuccini, 

Giovanni Battista Guarini a Giambattista Marino.  

Vedle typické pozdně renesanční madrigalové formy se objevují ještě další 

specifické druhy, jako např. sólový madrigal, chromatický madrigal, madrigalová 

komedie nebo duchovní madrigal.  
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3 Fáze vývoje madrigalu 
 

Téměř stoleté dějiny tzv. nového madrigalu (1530–1620) se podle Štědroně
16

 obvykle 

dělí na 3 fáze. 

 

3.1 První fáze (1530–1550)  

První období je pevně spjato se skladateli frankovlámské polyfonie, coţ se nám 

můţe zdát jako poměrně zvláštní paradox, kdyţ si uvědomíme, ţe madrigal – tak 

nezaměnitelně spjatý s italským jazykem a italskou kulturou, má svůj původ v rukách 

skladatelů frankovlámského původu. Ti přišli do Itálie díky v té době obvyklým 

„angaţmá“ u šlechtických dvorů nebo měšťanských sídel. K dobrému jménu 

renesančního dvora totiţ neodmyslitelně patřila dvorní kapela a především skvělý 

kapelník, který měl být chloubou celého dvora. Tato „angaţmá“ byla i jedním 

z pozdějších důvodů velkého rozšíření madrigalové formy do dalších evropských států.  

Ze skladatelů tohoto období uveďme především francouzského skladatele 

Phillipa Verdelota (1485–1552), jehoţ skladby tvoří převáţnou část obsahu vůbec 

první tištěné sbírky madrigalů z roku 1530, která vyšla pod názvem Madrigali de 

diversi musici: libro primo. Byla to zároveň první sbírka mající v titulu označení 

„madrigal“. Dalším z řady frankovlámských skladatelů byl neméně významný Jacques 

Arcadelt (1504–1568), jehoţ první kniha čtyřhlasých madrigalů se stala natolik 

populární, ţe musela být v letech 1539–1654 vytisknuta v jedenatřiceti vydáních, aby 

mohla kolovat po celé Itálii. Jeho nejznámější a snad i nejlíbeznější madrigal Il bianco e 

dolce cigno z roku 1550 dal později dokonce název nejslavnějším madrigalistům, kteří 

jsou nazýváni jako „nejsladší labutě Itálie“.  Záhy se ale objevují i skladatelé narozeni v 

Itálii, kteří přispěli k rozvoji madrigalu v tomto období, a to Alfonso della Viola, 

Constanzo Festa a Domenico Ferrabosco. 

 

                                                 
16

 srovnej s: ŠTĚDROŇ, M. Claudio Monteverdi génius opery. Praha 1985, s. 37–42 
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3.2 Druhá fáze (1550–1580) 

 Do druhého období spadá tvorba významných skladatelů frankovlámského 

původu Adriana Willaerta a jeho ţáka Cipriana de Rore. Adrian Willaert (1490–1562) 

– zakladatel Benátské školy a učitel celé řady benátských skladatelů působil uţ od r. 

1527 v chrámu sv. Marka v Benátkách jako kapelník. Zde také nechal proti stávajícímu 

kůru s varhanami postavit ještě další varhany, čímţ se jako první zaslouţil o efekt 

„concerta“, tedy dvojsborového koncertování. Concerto italsky znamená „souboj“, 

v tomto případě tedy souboj dvou varhan, na který se lidé do kostela chodí dívat jako na 

„koncert“. Cipriano de Rore (1516–1565), nástupce Adriana Willaerta na postu 

kapelníka v chrámu sv. Marka v Benátkách, je znám především pro výjimečnou 

schopnost vášnivě a vzrušeně vyjádřit text skrze hudbu. Poprvé, (...), u něj hudba city 

neopisuje, ale sama se stává emocí.
17

 Cipriano de Rore píše svou první knihu madrigalů 

pro pět hlasů v roce 1542 v Benátkách. Důleţitým působištěm se ale skladateli ještě 

před Benátkami stala Ferrara, kde nastoupil v roce 1547 jako kapelník na dvoře Ercole 

II. d´Este. Funkci kapelníka zde zastával jedenáct let. 

V tomto období se ustaluje čtyřhlasá nebo pětihlasá forma madrigalu, ovšem 

ještě stále se setkáme i s dvojhlasem, tříhlasem nebo šestihlasem. K dvojhlasu a tříhlasu 

se později přidávají doprovodné nástroje continua. Velkou roli hraje častější 

uplatňování chromatiky, vyuţívané v návaznosti na dramatické části textu, které 

skladatelé chtějí ještě více podtrhnout.  Madrigal je ve druhém období také výrazně 

ovlivněn motetovou technikou, kterou ale zjednodušuje a soustřeďuje se především na 

dvojhlasá pásma. Ta jsou značnou podporou harmonického cítění. Díky zjednodušení 

faktury madrigalu také vynikne na povrch individualita jednotlivých hlasů. Za vrchol 

druhé fáze vývoje madrigalu můţeme povaţovat rok 1559, tedy rok, kdy vyšla 

Willaertova sbírka Musica Nova, obsahující moteta i madrigaly. 

Ve spojitosti s tímto obdobím je důleţité zmínit ještě jednu důleţitou událost, 

kterou Štědroň
18

 ve své knize podrobně popisuje. Upozorňuje zde na fakt, ţe se po 

tridentském koncilu (1545–1563) pro většinu nejfrekventovanějších hudebních forem 

tehdejší doby hledaly novodobé (protireformační) podoby. Hlavními iniciátory změny 

byly sílící církevní řády (jako např. Tovaryšstvo Jeţíšovo), jejichţ cílem bylo jakési 

ideové přehodnocení podstaty a smyslu tvorby.  A tak se v této době můţeme setkat 

                                                 
17

 HRČKOVÁ, H. Dějiny hudby. II., Renesance.1. vyd. Praha : Ikar, 2005, s. 146  
18

 Srovnej s: ŠTĚDROŇ, M. Claudio Monteverdi génius opery. Praha 1985, s. 41 
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vedle světského madrigalu i s ideově přehodnoceným madrigalem duchovním, který má 

být výrazem nové zboţnosti. Nejčastěji se vyskytuje v podobě madrigalu sólového.  

 Madrigaly v té době psal i Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525–1594), 

představitel Římské školy, který byl ovšem za napsání svých dvou knih madrigalů 

velmi pokárán papeţem. Palestrina, povaţovaný za vzor čistého a dokonalého 

propracování kontrapunktu, si podle papeţe přece nemůţe dovolit sklouznout k něčemu 

takovému, jako je světský madrigal. Záhy, kdyţ Palestrina píše svůj cyklus Canticum 

canticorum (Píseň písní), se v jeho předmluvě hluboce omlouvá papeţi za to, ţe si 

sbírky madrigalů dovolil vydat, přiznává, ţe to bylo pochybení (jinak výhradně 

duchovního skladatele) a slibuje, ţe uţ se to víckrát nestane.  

Za zmínku určitě stojí také Phillip de Monte (1521–1603), vrchní kapelník 

Rudolfinské kapely v Praze. Praha byla ke konci 16. století významným centrem 

kultury a to především zásluhou císaře Rudolfa, velkého obdivovatele a podporovatele 

umění. O tom svědčí i obrovská dvorní kapela, která čítala aţ 100 členů, coţ bylo v té 

době opravdu neobvyklé. Trumfem Rudolfova dvora byl právě Phillip de Monte, který 

pro císaře skládal duchovní i světskou hudbu. V naší kapitole je ale důleţité zmínit 

především tvorbu madrigalovou, která čítala 1200 kusů!  

Andrea Gabrieli, Orlando di Lasso, Jacob Handl Gallus, to jsou jen 

namátkou další jména z nepřeberného mnoţství skladatelů píšících madrigaly. Po tomto 

období nastává třetí fáze ve vývoji madrigalu, která přinese nečekaně velké změny 

nejen na poli madrigalové formy. Stane se totiţ hlavním inspiračním zdrojem pro další, 

mnohem větší a obsáhlejší hudební formy nového století.  

 

3.3 Třetí fáze (1580–1620) 

 Kromě poezie Francesca Petrarky, která se společně s poezií Ludovica Ariosta, 

Torquata Tassa a Giovanniho Battisty Guariniho stala nejčastěji zhudebňovanou poezií 

italského madrigalu, se stále častěji autoři madrigalů obracejí ke konkurenční „efektní“ 

poezii Giambattisty Marina, která v budoucnosti ovlivní celé italské baroko. Skupina 

„marinistů“, pojmenovaná po svém vzoru, psala poezii plnou neobvyklých obrazů, figur 

a slovních hříček, kterými chtěla překvapovat a ohromovat. S marinistickou poezií se 

úzce pojí výraz „manýrismus“, nejčastěji pouţívaný pro přechodovou fázi mezi 

renesancí a barokem. Princip manýrismu je stejně jako marinistická poezie zaloţen na 
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snaze ohromit, odklonit se od fádního řádu, na snaze postavit svou filozofii na určité 

„manýře“. Sám Marino, označován za „Krále manýristů“ vystihuje podstatu manýrismu 

slovy: „ Básníkovým cílem je úžas (...); kdo neumí ohromovat, ať jde hřebelcovat 

koně.“
19

 

 Třetí fázi vývoje madrigalu bychom mohli shrnout souslovím „chromatizace 

madrigalu“. Časté chromatické postupy, příkré disonance či velké intervalové skoky, 

tím vším by se dala charakterizovat poslední fáze vývoje madrigalu. Chromatický 

madrigal vznikal především v prostředí Benátek. Benátky jako kulturní centrum Itálie 

doslova ţily všemi moţnými aktivitami a bylo velmi těţké udrţet pozornost lidí právě u 

madrigalů, kdyţ za dveřmi se uţ pomalu ale jistě rýsoval mohutný nástup opery a 

později kantáty a sólových instrumentálních forem. Madrigal jen těţko hledal 

prostředek, kterým by zaujal. Částečně se mu to podařilo pouţitím jiţ zmíněné 

chromatiky.  

 Chromatický madrigal rozkvetl pod rukama tří velkých skladatelů. Byli jimi 

Luca Marenzio, Carlo Gesualdo da Venosa a Claudio Monteverdi. Luca Marenzio 

(1553–1599) sice působil v Římě, ale jeho madrigaly byly slavné po celé Itálii včetně 

Benátek a samozřejmě i po celé Evropě. Jeho nejslavnější madrigal Dolorosi martyr se 

stal vzorem mnoha dalším skladatelům. Dokonce se jeho části objevovaly ve skladbách 

jiných autorů. Nešlo tu ale o jakousi „krádeţ“, ale naopak o vyjádření úcty ke skladateli. 

Kromě tradiční formy madrigalu, kterou samozřejmě také ovládal, psal Marenzio 

s oblibou právě chromatické madrigaly. Chromatické postupy ho ovšem svedly mimo 

jiné i k napsání manýristicky laděného sólového madrigalu (Solo e pensoso), jehoţ 

chromatika ho místy aţ příliš odklonila od původního poslání madrigalů. Celý madrigal 

je totiţ tvořen výlučně chromatickou vzestupnou a sestupnou řadou.  

 V souvislosti s touto tematikou by bylo neodpustitelné nezmínit dalšího 

skladatele, který se uţíváním chromatiky v madrigalech přímo proslavil. Tímto 

nezaměnitelným „zjevem“ je Carlo Gesualdo da Venosa (1561–1613). Narozdíl od 

ostatních skladatelů byl Gesualdo šlechticem, nezávislým na penězích mecenášů jako 

jeho kolegové, tudíţ se nemusel podřizovat hudebním poţadavkům světských či 

duchovních autorit a mohl tedy psát hudbu takovou, jakou chtěl. Velmi brzy se jeho 

tvorba začala výrazně lišit od ostatních. Ještě před osobní tragédií, která Gesualda 

postihla, nacházíme v jeho dílech prvky na samé hranici (a někdy i za samotnou hranicí) 

                                                 
19

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Manyrismus [cit.10.2.2010] 
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dobových zvyklostí. Ač je jeho dílo psáno po vzoru dobové vokální polyfonie a je 

pečlivě proimitované, tak jako díla starých frankovlámských polyfoniků, nenalézáme 

v něm ţádné tonální uklidnění. Neukotvená chromatika nesměřuje odnikud nikam, 

hlasy se proplétají v nepřipravených disonancích, čímţ vznikají souzvuky odporující 

tehdejším hudebním praktikám. To vše bylo ještě více umocněno poté, co Gesualdo 

přistihl svou manţelku s milencem. V zuřivosti manţelku zabil mečem a milence 

zastřelil. Po té se ukryl na rodinném hradě, kde čekal na rozsudek. Ten byl vzhledem 

k jeho šlechtickému stavu a patrně i politické situaci milosrdný a Gesualdo zůstal na 

svobodě. Tíha viny ho ale pronásledovala aţ do smrti, coţ se samozřejmě otisklo i do 

další tvorby. Ta se tím pádem stává natolik neuchopitelnou pro Gesualdovy současníky, 

ţe nenachází své pokračovatele. Aţ na počátku dvacátého století, po vyčerpání tonality, 

se k Gesualdovi navrací a v jeho tvorbě se inspirují skladatelé atonální hudby.
20

 

                                                 
20

 Srovnej s: SVOBODA, Č. Srovnávací analýza interpretace s důrazem na historický kontext a 

autentičnost provedení díla [rukopis] : rozbor různých realizací díla Claudia Monteverdiho "Vespro 

della Beata vergine" (1610). Praha 2006, s. 18 
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4 Přehledný popis a rozbor osmi madrigalových knih 

Claudia Monteverdiho
21

 
 

Celou sbírku osmi madrigalových knih Claudia Monteverdiho bychom 

zjednodušeně mohli rozdělit na dvě části. Jednu část tvoří první čtyři knihy madrigalů 

napsané mezi lety 1587–1603, které jsou zkomponované v renesančním duchu, ve stylu 

„prima prattica“. Všechny madrigaly první aţ čtvrté knihy jsou pětihlasé a nemají 

předepsaný ţádný instrumentální doprovod. Přelom nastává s pátou knihou z roku 1605, 

jejíţ pojetí se jiţ nezadrţitelně přiklání k baroknímu slohu, tedy ke stylu „seconda 

prattica“. Vokální obsazení madrigalů se začíná různit a ozvláštňovat, na řadu přicházejí 

také madrigaly sólové. K vokálním hlasům také přibývají doprovodné nástroje, které 

postupem času získají stejné postavení jako zpěvní hlasy. Do madrigalů páté aţ osmé 

knihy se vlivem dozrávání zbrusu nové hudební formy, opery, postupně promítnou i její 

charakteristické rysy a madrigal tak oproti původní podobě získá nový nádech. Je velmi 

zajímavé pozorovat, jak znatelně se původní renesanční madrigal v průběhu doby 

změnil a co všechno v poměrně krátkém časovém úseku zaţil. Osm knih madrigalů 

Claudia Monteverdiho je toho názornou ukázkou. Zde je tedy podrobný rozbor všech 

madrigalových knih, zaměřený nejen na hudební vývoj madrigalové formy a textové 

předlohy, ale i na společenskou situaci doby a význam osoby Claudia Monteverdiho v 

hudebním světě.
22

 

                                                 
21

Srovnej s: ŠTĚDROŇ, M. Claudio Monteverdi génius opery. Praha 1985,  s. 36 - 57 

   Srovnej s: KAČIC, L. Dějiny hudby. III., Baroko. Praha 2009, s. 59 - 66 

   Srovnej s: SVOBODA, Č. Srovnávací analýza interpretace s důrazem na historický kontext a 

autentičnost provedení díla [rukopis] : rozbor různých realizací díla Claudia Monteverdiho "Vespro 

della Beata vergine" (1610). Praha  2006, s. 11 - 37 
22

 Zařazení, pořadí madrigalů a italké názvy jednotlivých knih jsou převzaty ze souborného vydání 

Monteverdiho tvorby, jehoţ autorem je Gian Francesco Malipiero (1882–1973)  - italský skladatel, 

muzikolog a vydavatel 

- Dohledání autorů textových předloh madrigalů: www.naxosmusiclibrary.com 



30 

 

4.1 První kniha madrigalů  

– Il primo libro de madrigali (1587)  

 

Baci soavi e cari, Polibky sladké a drahé, 

cibi della mia vita, Vámi nasytím svůj ţivot 

ch'or m'involate or mi rendete il core: Nejdřív mi uchopíte a pak odmrštíte srdce 

per voi convien ch'impari Snad mne chcete naučit, 

come un'alma rapita jak duše rozlomená 

non senta il duol di mort'e pur si more. Necítíce uţ agónii poslední, umírá. 

Quant'ha di dolce amore, Mám tolik nejsladší lásky, 

perché sempr'io vi baci, ţe bych Vás navěky mohl líbat 

o dolcissime rose, Ó nejkrásnější mezi růţemi 

in voi tutto ripose; v níţ tkví všechno spočinutí 

e s'io potessi ai vostri dolci baci A kdybych mohl vašimi polibky, 

la mia vita finire, ţivot svůj ukončit, 

o che dolce morire! ó jak sladká by to byla smrt!
23

 

 Giovanni Battista Guarini 

 

název madrigalu autor textu 

Ch´io ami la mia vita anonym 

Se per havervi oimè anonym 

A che tormi il ben mio anonym 

Amor per tua mercè Fratteggiano Bonardo 

Baci soavi, e cari Giovanni Battista Guarini 

Se pur non ti contenti Ottavio Rinuccini 

Filli cara, e amata Alberto Parma 

Poi che del mio dolore anonym 

Fumia la pastorella 1. část 

Almo divino raggio 2. část 

All´hora i pastori tutti 3. Část 

Antonio Allegretti 

Se nel partir da voi Fratteggiano Bonardo 

Tra mille fiamme anonym 

Usciam Ninfe homai anonym 

Questa ordi il laccio Giovan Battista Strozzi 

La vaga pastorella anonym 
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Amor s´il tuo ferire anonym 

Donna s´io miro voi anonym 

Ardo si ma non t´amo Giovanni Battista Guarini / Torquatto Taso 

Ardi o gela – Risposta ? 

Arsi e alsi – Controrisposta ? 

 

 

První kniha madrigalů (Příloha 3) z roku 1587 obsahuje 21 skladeb. 

Monteverdiho inspiračním zdrojem při tvorbě těchto madrigalů byli především 

skladatelé Luca Marenzio a Luzzasco Luzzaschi. Obecně můţeme říci, ţe první kniha 

staví na charakteristických prvcích forem, které předcházely formě madrigalové, tedy 

formy canzonetta, villanella a frottola.  Mezi lety 1560–1570 můţeme pozorovat 

výrazný přesun canzonettových prvků do madrigalové tvorby, a to především v dílech, 

která psal Andrea Gabrieli. Na něj pak navázal Luca Marenzio, jehoţ tvorba významně 

ovlivnila podobu první knihy Monteverdiho madrigalů. Obsahově jsou madrigaly první 

knihy protknuty typickou milostnou a pastýřskou tématikou, ve které se odráţí dvornost 

a zdvořilost příznačná pro tehdejší dobu. Můţeme zde uţ ale vytušit i náznaky 

manýrismu a marinistické poezie, které jsou v hudbě vyjádřeny pomocí chromatiky. Ta 

je ale pouţita zatím jen v náznacích a nehraje příliš významnou roli.  Atmosféru textu 

Monteverdi vystihuje pomocí různých hudebních prostředků. Především vyuţívá 

kontrastu imitační techniky a homofonie. Kromě toho také dělí zvukový prostor na 

hlasové dvojice, trojice či dokonce čtveřice, čímţ dosahuje odlišení textových a 

hudebních pasáţí jednotlivých hlasových skupin a dramatizuje tak hudební plochu. 

Opakem tohoto zhušťování je akordická homofonie, která přichází s cílem umocnit 

význam textu a vytvořit z něj jakési gesto. 
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     Obrázek 1: notová ukázka madrigalu Se pur non ti contenti z první knihy madrigalů 

     Hudební ukázka 1 
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4.2 Druhá kniha madrigalů  

– Il secondo libro de madrigali (1590) 

 

Ecco mormorar l'onde Hle, jak vlnky příboje se chvějí 

E tremolar le fronde, A lístky stromů se třepotají 

A l'aura mattutina e gli arborscelli V ranním vánku a na keřích, 

E sovra i verdi rami i vaghi augelli Mezi zelenými větvemi spanilí ptáčci 

Cantar soavemente Přesladce zpívají 

E rider l'oriente A východ se usmívá 

Ecco già l'alba appare A hle, jiţ se jitřenka objevila, 

E si specchia nel mare Zhlíţí se v mořské hladině, 

E rasserena il cielo Rozzářila nebe,  

E imperla il dolce gelo Rozsypala perly v trávě  

E gli alti monti indora A hory oblékla do zlata 

O bella e vaga aurora Ó krásná a spanilá jitřenko! 

L'aura è tua messaggera e tu de l'aura S větrem přinášíte ranní poselství, 

Che ogni arso cor ristaura. které osvěţí kaţdé planoucí srdce.
24

 

 Torquatto Tasso 

 

název madrigalu autor textu 

Non si levava ancor 1. část 

E dicea l´una sospirando 2. část 

Torquatto Tasso 

Bevea Filide mia Girolamo Casoni 

Dolcissimi legami Torquatto Tasso 

Non giacinti o narcisi Girolamo Casoni 

Intorno a due vermiglie anonym 

Non sono in queste rive Torquatto Tasso 

Tutte le bocche belle Filippo Alberti 

Donna nel mio ritorno Torquatto Tasso 

Quell´ombra esser Girolamo Casoni 

S´andasse amor a caccia Torquatto Tasso 

Mentre io miravo fiso Torquatto Tasso 

Se tu mi lassi Torquatto Tasso 

Ecco mormorar l´onde Torquatto Tasso 

La bocca onde Enzo Bentivoglio 

Dolcemente dormiva Torquatto Tasso 
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Crudel perchè mi fuggi Giovanni Battista Guarini 

Questo specchio ti dono Girolamo Casoni 

Non mi è grave Bartolomeo Gottifredi 

Ti spontò l´ali amor Filippo Alberti 

Cantai un tempo Pietro Bembo 

   

 

Druhou knihu madrigalů napsal Monteverdi v roce 1590. V mnoha ohledech je 

podobná knize první, a to např. v počtu madrigalů nebo v navázání na většinu 

hudebních postupů z první knihy, jako je například zvýrazňování charakteristických 

veršů pomocí homofonních ploch a rytmických figur.  Nové je ale pojetí představující 

madrigal jako dramatickou studii plnou afektů a typické hudební atmosféry. Zřetelně 

ubývá frottolových, canzonettových a villanelových poloh a na jejich místo se dere 

marinistický poetismus společně s manýristickými prvky, které svou filozofií doplňují 

nové pojetí madrigalu. Stejně jako manýrismus, tak i nová dramatická studie přichází 

s něčím zajímavým, neobvyklým a zvláštním, a to vše za cílem udivovat a omračovat. 

Slovy Vincenza Galileiho, otce slavného Galilea Galileiho a zároveň jednoho 

z iniciátorů stylového zvratu po roce 1600, měly být madrigaly „concetti dell´ animo“ – 

tedy jakási hnutí duše. 
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  Obrázek 2: notová ukázka madrigalu Ecco mormorar l´onde z druhé knihy madrigalů 

  Hudební ukázka 2 
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4.3 Třetí kniha madrigalů  

– Il terzo libro de madrigali (1592) 

 

„Rimanti in pace“ a la dolente  e bella 

Fillida, Tirsi sospirando disse. 

„Rimanti, io me ne vo; tal mi prescrisse 

legge, empio fato, aspra sorte e rubella.“ 

Ed ella ora da l´una e l´altra stella 

stillando amaro umore, i lumi affisse 

ne i lumi del suo Tirsi e gli trafisse 

il cor di pietosissime quadrella. 

„Pokoj s Tebou“, zašeptal Tirsis 

krásné a zoufalé Filidě. 

„Odpočívej, já zůstávám, jak mi zákon 

předepsal, ten krutý a bezcitný osud.“ 

A ona v hodině Večernice 

odehnala veškerou hořkost, upřela svůj pohled 

do očí milovaného a probodla tak 

jeho srdce nejmilosrdnějším mečem.
25

 

Livio Celiano 

 

název madrigalu autor textu 

La giovinetta pianta anonym 

O come è gran martire Giovanni Battista Guarini 

Sovra tenere herbette anonym 

O dolce anima mia Giovanni Battista Guarini 

Stracciami pur il core Giovanni Battista Guarini 

O rossignol Pietro Bembo 

Se per estremo ardore Giovanni Battista Guarini 

Vattene pur crudel 1. část 

Là tra´l sangue 2. část 

Poi ch´ella 3. část 

Torquatto Tasso 

O Primavera Giovanni Battista Guarini 

Perfidissimo volto Giovanni Battista Guarini 

Ch´io non t´ami Giovanni Battista Guarini 

Occhi un tempo mia vita Giovanni Battista Guarini 

Vivrò fra i miei 1. část 

Ma dove o lasso 2. část 

Io pur verrò 3. část 

Torquatto Tasso 

Lumi miei cari Giovanni Battista Guarini 

Rimanti in pace 1. část 

Ond´ei di morte 2. část 

Livio Celiano 
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Třetí knihu madrigalů, vydanou roku 1592 Riccardem Amadinem v Benátkách, 

dedikoval Monteverdi svému mecenáši a zaměstnavateli, mantovskému vévodovi 

Vincenzu I. Gonzagovi. Bylo to zároveň první vydané dílo od odchodu z rodné 

Cremony. V této knize se zúročují osvědčené hudební prostředky z prvních dvou knih 

madrigalů, ovšem s nádechem něčeho dosud nepoznaného. Je s podivem, ţe ač pouţívá 

Monteverdi prvky, které nejsou ničím převratně nové, dokáţe jimi vytvořit novou 

atmosféru a tím posunout madrigalovou formu zase o kousek kupředu. Hlasy se rychle 

střídají, často se spojují do akordického tříhlasu a společné syrrytmie. Drama ve skladbě 

umocňují těsné imitační nástupy nebo syrrytmická tří– aţ pětihlasá harmonická faktura 

(působící v té době obzvlášť nově). V návaznosti na text mají tato místa většinou 

vyjadřovat naléhavé situace nebo znázorňovat běhy, rychlý děj či dokonce přímo 

evokovat pohyb. Tato hudebně rétorická figura není jen italskou specialitou.  Ve svých 

dílech ji uţil například i Monteverdiho konkurent, obdivovatel a kritik zároveň, 

německý skladatel Heinrich Schütz, který Monteverdiho hudbě vyčítal, ţe není „darem 

boţím“ – jak ji chápe luterská teze, nýbrţ ţe je „příliš lidská“
26

.  

Jiţ zmíněná vícehlasá faktura zaloţena na syrrytmii nebo ostinatu, tvořící 

dramatickou harmonickou plochu, vystupuje v kontrastu individualizovaných sól a 

zdůrazňuje tak důleţitá místa v textu, která nám neustále připomínají původní poslání 

madrigalu, tedy čiré promlouvání hudby skrze básnický text.  

                                                 
26

 Srovnej s: ŠTĚDROŇ, M. Claudio Monteverdi génius opery. Praha 1985, s. 45 
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Obrázek 3: notová ukázka madrigalu Sovra tenere herbette z třetí knihy madrigalů 

Hudební ukázka 3 
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4.4 Čtvrtá kniha madrigalů  

– Il quarto libro de madrigali (1603) 

 

Sfogava con le stelle 

un infermo d´amore 

sotto notturno ciel il suo dolore. 

E dicea fisso in loro: 

O imagini belle de l´idol mio ch´adoro, 

sì com´a me mostrate 

mentre così mostraste splendete 

la sua rara beltate, 

così mostraste a lei 

i vivi ardori miei. 

la fareste col vostr´aureo sembiante 

pietosa sì come me fate amante. 

Ţaloval hvězdám 

nemocný láskou, 

pod noční oblohou jim vyzpíval svou bolest 

a upíraje k nim svůj pohled, pravil: 

Jste jako krásné obrazy té, jíţ se klaním. 

Kéţ byste mohly,  

tak jako zrcadlíte 

její vzácnou tvář, 

ukázat jí vroucí plamen,  

který mne spaluje! 

A potom zlatým svým leskem soucit v ní zaţehnout, 

tak, jako ve mně probouzíte lásku.
27

 

Ottavio Rinuccini 

 

název madrigalu autor textu 

Ah dolente partita Giovanni Battista Guarini 

Cor mio mentre vi miro Giovanni Battista Guarini 

Cor mio non mori? e mori anonym 

Sfogava con le stelle Ottavio Rinuccini 

Volgea l´anima mia Giovanni Battista Guarini 

Anima mia perdona 1. část 

Che se tu se´il cor mio 2. část 

anonym 

Giovanni Battista Guarini 

Luci serene e chiare Ridolfo Arlotti 

La piaga c´ho nel core Aurelio Gatti 

Voi pur da me partite Giovanni Battista Guarini 

A un giro sol de´begli occhi Giovanni Battista Guarini 

Ohimè se tanto amate Giovanni Battista Guarini 

Io mi son giovinetta Giovanni Battista Guarini 

Quel augellin che canta Giovanni Battista Guarini 

Non più guerra pietate Giovanni Battista Guarini 

Si ch´io vorrei morire Maurizio Moro 

Anima Dolorosa Giovanni Battista Guarini 

Anima del cor mio anonym 
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Longe da te cor mio anonym 

Piagne e sospira Torquatto Tasso 

 

 

Rok 1603 přináší v pořadí čtvrtou knihu madrigalů, vydanou aţ po delší odmlce 

v Benátkách roku 1615 u téhoţ vydavatele jako kniha předchozí. Jiţ ve třetí knize byl 

kladen poměrně velký důraz na deklamaci a srozumitelnost textu, který je ve čtvrté 

knize ještě více umocněn a stává se tak jedním z nejvýraznějších cílů hudby tohoto 

cyklu madrigalů. Společně s vývojem básnictví na počátku baroka, které usilovalo o 

vystiţení a pojmenování jakési devízy, se snaha o vyjádření základní myšlenky díla 

dostala i do hudebního světa. Monteverdi často soustředí hlavní myšlenku přímo do 

názvu madrigalu. Snaţí se tak vyjádřit obsah co nejzřetelněji a nejsrozumitelněji, coţ je 

ostatně obecně charakteristický rys raně barokního smýšlení v oblasti umění. V hudbě 

madrigalu jsou textově důleţitá místa vyjádřena pomocí syrrytmických jader 

zformovaných obvykle do harmonického pětihlasu. Právě tyto zvýrazněné textové části 

bývají velmi často shodné s názvem madrigalu a nacházejí se ve velké většině v samém 

úvodu skladby. Krásný příklad můţeme najít v madrigalu „Sfogava con le stelle“ 

(Obrázek 4), začínajícím na dvou pětihlasých akordech d moll a F dur, které deklamují 

první slova celého madrigalu. Z obecného hlediska tak můţeme říci, ţe madrigalová 

forma se ve čtvrté knize pomalu ale jistě stále více soustřeďuje na vystiţení celkového 

dramatického záměru skladby a nepřímo tak prozrazuje Monteverdiho zájem a 

náklonnost k nové hudební formě, a to k hudebnímu divadlu, později označované jako 

opera. Jelikoţ je ale opera jako forma teprve na samém počátku své slávy a její podoba 

ještě bude muset vykrystalizovat, vkládá Monteverdi své hudební poznatky a 

experimenty do madrigalů páté knihy, kterou můţeme směle označit za převratnou na 

poli hudebního myšlení té doby.  
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     Obrázek 4: notová ukázka madrigalu Sfogava con le stelle ze čtvrté knihy madrigalů 

     Hudební ukázka 4 
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4.5 Pátá kniha madrigalů  

- Il quinto libro de madrigali (1605) 

(Col basso continuo per il Clauicembano, Chittarone, od altro simile istromento; 

fatto particolarmente per li sei ultimi, & per li alui a beneplacito) 

 

Ch´io tami, e t´ami più de la mia vita, 

se tu no l´sai, crudele, 

chiedilo a queste selve 

che tel diranno, e te e tel diran con esse 

le fere lor e i duri sterpi e i sassi 

di questi alpestri monti 

che ho sì spesse volte 

intenerito al suon de´miei lamenti.  

Ţe tě miluji, a miluji tě víc neţ ţivot svůj, 

ani netušíš ve své krutosti. 

Však zeptej se toho lesa a  

odpoví ti. Stejně jako divoké šelmy, 

i hrubé pařezy a chladné kameny 

v těchto trudných horách, 

které jsem uţ tolikrát dojal 

k lítosti svými nářky.
28

 

Giovanni Battista Guarini 

 

název madrigalu autor textu 

Cruda Amarilli  Giovanni Battista Guarini 

O Mirtillo Mirtillo anima mia Giovanni Battista Guarini 

Era l´anima mia Giovanni Battista Guarini 

Ecco Silvio 1. část 

Ma se con la pietà 2. část 

Dorinda, ah dirò 3. část 

Ecco piegando 4. část  

Ferir quel petto 5.část 

Giovanni Battista Guarini 

Ch´io t´ami 1. část 

Deh bella e cara 2. část 

Ma tu più ch mai 3. část 

Giovanni Battista Guarini 

Che dar più vi poss´io anonym 

Mè più dolce il penar Giovanni Battista Guarini 

Ahi come a un vago sol (Basso continuo) Giovanni Battista Guarini 

Troppo ben può (Basso continuo) Giovanni Battista Guarini 

Amor se giusto sei (Basso continuo) Giovanni Battista Guarini 

T´amo mia vita (Basso continuo) Giovanni Battista Guarini 

E così  a poco a poco (6 hlasů, Basso continuo) Giovanni Battista Guarini 

Questi vaghi (9 hlasů, 2 nástrojové sinfonie, Basso 

continuo) 

Giovanni Battista Guarini 
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Pátá kniha Monteverdiho madrigalů se stala opravdovým mezníkem, který 

pomyslně oddělil hudbu psanou ve „stile antico“ neboli „prima prattica“ od hudby 

zvané „stile moderno“, tedy „seconda prattica“. Oproti prvním čtyřem madrigalovým 

sbírkám, které jsou aţ na malé výjimky ve čtvrté knize ještě přeci jen dosti tradičně 

pojaté, se před námi zjevuje kniha pátá se svými na svou dobu velmi odváţnými a 

revoluční prvky v kompoziční technice. Ačkoli byl Monteverdi toho času povaţován za 

velkého skladatele, jehoţ hudba se v hudebních kruzích pyšnila nemalým ohlasem (jeho 

skladby se šířily po celé Itálii v mnoha opisech ještě před samotným vytištěním), tato 

revolta nenašla jednoznačné pochopení a vzbudila v tehdejší hudební společnosti 

nemalý rozruch. Jako důkaz zmiňme kritiky a polemiky uznávaného hudebního 

teoretika a zkušeného skladatele jménem Giovanni Maria Artusi, který proti 

Monteverdimu vystoupil asi ze všech nejostřeji a postupně ho napadl ve třech 

publikacích. První z nich vyšla ještě před vytištěním čtvrté a „kontroverzní“ páté knihy, 

a to roku 1600 (resp. 1603, kdy vyšel ještě druhý díl) pod názvem „L´Artusi ovvero 

delle imperfettioni della moderna musica“, v překladu „Artusi, aneb o nedokonalostech 

moderní hudby“. Artusi se v tomto spisu soustředil na některé madrigaly ze čtvrté a páté 

knihy madrigalů, známé doposud pouze z rukopisů, a anonymně je ve své kritice 

citoval. Šlo mimo jiné o madrigal Anima mia perdona (4. kniha), Cruda Amarilli 

(Obrázek 5) a O Mirtillo mio (5. kniha). Nejvíce Artusiho pobouřilo nerespektování 

dosavadních kontrapunktických pravidel, coţ povaţoval za velmi netradiční a 

především neopodstatněné. Konkrétně pak ve své kritice vyzdvihl mnoho prohřešků 

vůči kompoziční technice, zejména volné nástupy disonancí (nepřipravená a volně 

nastupující nóna), netradiční vedení hlasů nebo nedodrţení jednoty modu, 

neodmyslitelně patřící k hudbě psané ve „stile antico“. Další kritiku Monteverdiho 

nového pojetí hudby nalezneme, jak uţ bylo předesláno, i v dalších dvou Artusiho 

publikacích s názvy „Discorso musicale di Antonio Braccino da Todi“ z roku 1606 a 

„Discorso secondo musicale di Antonio Braccino da Todi per la Dichiarazione“ z roku 

1608, ovšem pro naše téma je stěţejní především první zmíněná publikace z roku 1600 

(resp. 1603). Sám Monteverdi na tento spis reagoval dosti překvapivě, dá se říci, ţe i 

poměrně odváţně. Napadené skladby, čímţ se k jejich autorství bez okolků přiznal a 

potvrdil tak své přesvědčení o nových východiscích v „moderní hudbě“. Ba co víc, 

dokonce zařadil napadené madrigaly  Cruda Amarilli a O Mirtillo mio na samý začátek 

páté knihy, čímţ jim ještě více přidal na důleţitosti. V úvodu vydání této knihy 
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Monteverdi slibuje, ţe nová východiska „moderní hudby“ vysvětlí ve svém spisu 

„Seconda prattica ovvero delle perfettioni della moderna musica“ (tedy „Seconda 

prattica aneb o dokonalostech moderní hudby“). Tento spis se ale bohuţel nedochoval, 

respektive není ani známo, zda byl vůbec napsán (z Monteverdiho dopisu Giovannimu 

Batistovi Donimu z roku 1633 vyplývá, ţe toho roku ještě neexistoval). Jediné, co se 

dochovalo, je bliţší vysvětlení úvodu k páté knize madrigalů, které zveřejnil 

Monteverdiho bratr Giulio Cesare Monteverdi ve sbírce Scherzi musicali roku 1607. 

Jako malé vodítko k pochopení Monteverdiho smýšlení nám ale můţe částečně 

poslouţit alespoň část úryvku vyňatého z předmluvy k páté knize madrigalů, ve kterém 

Monteverdi píše: „.e credete, che il moderno compositore fabbrica sopra i fondamenti 

della verita...“ (..a věřte, ţe moderní skladatel komponuje na základě pravdy..). Pokud 

se na toto vyjádření podíváme z pohledu starořecké filozofie (Monteverdi sám hodně 

čerpal z Platóna), ve které se slovo „pravda“ překládá mimo jiné i jako „odhalenost“ 

nebo „odkrytost“, můţeme odhadovat, ţe Monteverdi přinejmenším hledal cestu, jak 

vyjádřit hudbu co nejsrozumitelněji, nejpravdivěji, tedy tak, aby naplnila své pravé 

poslání, a to vše i za cenu opovrţení nebo kritiky od tehdejší konzervativní hudební 

společnosti.
29

  

 Z hlediska hudebního jazyka se pátá kniha vyznačuje především převahou 

homofonních akordických ploch, které jsou sice vyplněny jednotlivými polyfonními 

předivy jednotlivých hlasů připomínajícími starší kontrapunkt, ovšem vţdy se znovu 

stmelují ve shodě s průběhem textu. Madrigaly jsou vystavěny na pevném harmonickém 

pozadí, které dovoluje vyuţít techniku zdánlivého vrstvení hlasů vytvářejícího iluzi 

někdejšího kontrapunktu, ovšem pevně zakotveného v tonálním plánu. S tím úzce 

souvisí i opojení k pouţívání nově nalezených harmonických kadencí a sledů tónik a 

dominant. Vůbec poprvé se také v Monteverdiho madrigalech objevuje basso continuo, 

konkrétně v posledních šesti madrigalech této knihy, které jsou jiţ zcela ve znamení 

techniky concertato. Přítomnost bassa continua významně mění strukturu vedení hlasů, 

a to tak, ţe umoţňuje jednotlivým hlasům svobodnější odpoutání od sevřené formy. 

Hlasy pak díky tomu dostávají větší prostor a stávají se tak virtuóznějšími. Prvenství 

drţí pátá kniha madrigalů také v prvním výskytu madrigalu psaného pro jiné neţ 

pětihlasé vokální obsazení. Do té doby Monteverdi píše madrigaly pouze pro sloţení 
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 Srovnej s: SVOBODA, Č. Srovnávací analýza interpretace s důrazem na historický kontext a 

autentičnost provedení díla [rukopis] : rozbor různých realizací díla Claudia Monteverdiho "Vespro 

della Beata vergine" (1610). Praha 2006, s. 10 
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první soprán, druhý soprán, alt, tenor a bas. V předposledním madrigalu této knihy 

s názvem E così  a poco a poco se ale objevuje madrigal pro šest hlasů a v posledním 

madrigalu s názvem Questi vaghi (Obrázek 6) nalézáme dokonce dvojsborovou 

devítihlasou fakturu doplněnou ještě dvěma instrumentálními sinfoniemi, vyskytujícími 

se také poprvé. Je tedy zřejmé, ţe pátá kniha si díky svým novátorským praktikám svůj 

obdiv a přízvisko „přelomová kniha“ opravdu zaslouţí a není pochyb o tom, ţe 

Monteverdi skrze ni překročil pomyslnou hranici mezi renesančním a barokním 

hudebním světem.  
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       Obrázek 5: notová ukázka madrigalu Cruda Amarilli z páté knihy madrigalů 

       Hudební ukázka 5 
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Obrázek 6: notová ukázka madrigalu Questi vaghi z páté knihy madrigalů 

Hudební ukázka 6  
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4.6 Šestá kniha madrigalů  

– Il sesto libro de madrigali a cinque voci, con uno Dialogo a Sette, Con il suo Basso 

continou per poter li concertare nel Clauacembano, altri Stromenti  (1614) 

 

Lasciatemi morire 

e chi volete voi che mi conforte 

In cosi dura sorte in cosi gran martire 

Nechte mne zemřít 

Ach kdo myslíte, ţe mě můţe utěšit 

v tak strašném osudu, v tak velikém 

zoufání.
30

 

Ottavio Rinuccini 

 

Zefiro torna, e 'l bel tempo rimena, Jarní vítr se vrací, a připomíná dobré časy, 

e i fiori e l'erbe, sua dolce famiglia, a květy a rostliny, ty přesladké druhy, 

et garrir Progne et pianger Filomena, a Progne se raduje a pláče Filoména, 

e primavera candida e vermiglia. a čisté a nevinné jaro. 

Ridono i prati, e 'l ciel si rasserena; Louky se smějí a nebe blankytně září 

Giove s'allegra di mirar sua figlia; Zeus s radostí obhlíţí svou dceru. 

l'aria e l'acqua e la terra è d'amor piena; A vzduch a voda a země jsou lásky plné 

ogni animal d'amar si riconsiglia. a všeliký duch se zas na milování upamatuje. 

Ma per me, lasso, tornano i più gravi Ale pro mne, ubohého, vrátily se nejtěţší 

vzdechy, 

sospiri, che del cor profondo tragge které z hloubi mého srdce do nebe ona 

quella ch'al ciel se ne portò le chiavi; poslala svým odmítnutím. 

e cantar augelletti, e fiorir piagge, A zpěv ptáků, květy pahorků, 

e 'n belle donne oneste atti soavi rozpustilé hry ctěných krásných ţen, 

sono un deserto, e fere aspre e selvagge. jsou pro mne jen pouští, krutou šelmou a 

zuřivostí.
31

 

 Francesco Petrarca 

 

název madrigalu autor textu 

Lamento d´Arianna: 

Lasciatemi morire 1. část 

O Teseo, Teseo mio 2. část 

Dove, dove e la fede 3. část 

Ahi ch´ei non pur risponde 4. část 

Ottavio Rinuccini 

Zefiro tornae´bel tempo rimena Francesco Petrarca 

Una donna fra l´altre (Concertato nel anonym 

                                                 
30

 Překlad Čeněk Svoboda 
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Clavicimbalo) 

A Dio Florida bella (Concertato – Basso continuo) Giambattista Marino 

Sestina. Lagrime d´Amante al Sepolcro 

dell´Amata: 

Incenerite spoglie 1. část 

Ditelo voi 2. část 

Dara la notte 3. část 

Ma te raccoglie 4. část 

O chiome d´or 5. část 

Dunque amate reliquie 6. Část 

Scipione Agnelli 

Ohime il bel viso Francesco Petrarca 

Qui rise Tirsi (Concertato – Basso continuo) Giambattista Marino 

Misero Alceo (Concertato – Basso continuo) Giambattista Marino 

Batto qui pianse (Concertato nel Clavicimbalo) Giambattista Marino 

Presso un fiume tranquillo (Dialogo a 7. 

Concertato) 

Giambattista Marino 

 

 

Píše se rok 1614, kdy benátský vydavatel Ricciardo Amadino nechává vydat 

tiskem Monteverdiho šestou knihu madrigalů. V jejím obsahu jiţ nezadrţitelně cítíme 

nádech barokního ducha spojený především s operními prvky, které do madrigalu 

začínají pomalu ale jistě pronikat. Kdybychom si podrobně rozebrali Monteverdiho 

opery, moţná by nás udivilo, kolik  prvků se uţ dávno před zrozením opery vyskytlo 

v madrigalech a jak jsou některá místa v Monteverdiho operách spjata s madrigalovým 

řešením. Je to krásná ukázka syntézy dvou hudebních forem navzájem se proplétajících 

a ovlivňujících. Z opery si Monteverdi vypůjčuje její dialogy a monology a posiluje 

význam sólistických částí, čímţ se madrigal pro posluchače stává ještě atraktivnějším. 

Sólistické pasáţe musí být logicky podloţeny harmonickým doprovodem v podobě 

bassa continua (v té době roste podíl cemballa jako nástroje continua), které tím pádem 

uţ bezpochyby tvoří nedílnou součást madrigalu. Dřívější horizontální členění tedy 

markantně ustupuje do pozadí a prostor dostává vertikálnější myšlení spojeno 

s technikou harmonických gest. Imitační prvky, dříve tak oblíbené a hojně vyuţívané, 

skladatel uplatňuje spíše v redukovaných tvarech připomínajících ozvěnu, echo či 

krátké doznívání frází.  
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 Z výčtu madrigalů obsaţených v šesté knize madrigalů zmiňme například 

madrigal Zefiro tornae´bel tempo rimena, jedno z několika zhudebnění slavného 

Petrarkova textu nebo cyklus šesti madrigalů Sestina. Lagrime d´Amante al Sepolcro 

dell´Amata, zkomponovaný u příleţitosti úmrtí vynikající mladé zpěvačky Laury 

Martinelliové na texty mantovského dvorního básníka Scipiona Agnelliho. 

Nejslavnějším madrigalem nejen této knihy, ale moţná nejslavnějším Monteverdiho 

madrigalem vůbec, je Lamento d´Arianna (Nářek Arianny) (Obrázek 7, 8), uveden 

na samém úvodu knihy. Předlohou se mu stala stejnojmenná árie z Monteverdiho opery 

L´Arianna z roku 1608, bohuţel vůbec jediná zcela dochovaná část této opery. Tato árie 

vystihující slovy básníka Ottavia Rinucciniho tísnivý nářek opuštěné Arianny se stala ve 

své době natolik oblíbenou, ţe ji sám autor o šest let později přepracoval do cyklu čtyř 

pětihlasých madrigalů pod stejným názvem, čímţ se její obliba ještě mnohokrát 

znásobila (viz výše). Nejznámější částí tohoto cyklu je část první, nesoucí název 

Lasciatemi morire (Nechte mne zemřít), vyjadřující Ariannino zoufalství a touhu 

zemřít.  Celý cyklus můţeme povaţovat za vrchol pětihlasé acapellové madrigalové 

tvorby ve své nejkrystaličtější podobě, se kterou se uţ později setkáme jen velmi zřídka. 

Na řadu totiţ přichází kniha sedmá přinášející opět o něco jiný pohled na madrigal a 

jeho formu, jak hudební, tak tématickou.  
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          Obrázek 7: notová ukázka madrigalu Lasciatemi morire z šesté knihy madrigalů 

          Hudební ukázka 7 
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Obrázek 8: notová ukázka madrigalu Lasciatemi morire z šesté knihy madrigalů 

Hudební ukázka 7 
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4.7 Sedmá kniha madrigalů  

– Concerto. Settimo libro de madrigali a 1. 2. 3. 4. & Sei Voci, con altri generi de 

Canti (1619) 

 

Augellin che la voce al canto spieghi, Ptáčku, který si hlásek ke zpěvu chystáš, 

per pietà del mio duolo deh spargi l'ali a volo: pro smilování nad mou bolestí roztáhni křídla k letu. 

indi vanne a Madonna, anzi al mio sole, A pospěš za Madonnou, či spíše mým sluncem, 

e con soavi accenti dille queste parole: a se sladkým trylkem ji vyzpívej tahle slova: 

o soave cagion d'aspri tormenti, Ó něţná příčino krutých trápení, 

soffrirete voi sempre kéţ byste také zakusila, 

che in pianto chi v'adora si distempre? jak v pláči tone ten, který vás miluje.
32

 

 anonym 

 

 

název madrigalu autor textu 

Sinfonia (nástrojová)  

Tempro la cetra (Voce Sola, Basso continuo, 

s nástrojovými ritornely odvozenými ze vstupní 

Sinfonie) 

Giambattista Marino 

Sinfoniaa 5 (jako dohra k Tempro la cetra)  

Non è di gentil core (2 soprány, Basso continuo) Francesco degli Atti 

A quest´olmo (A 6 voci, concertato – Basso 

Continuo, 2 housle a2 flétny) 

Giambattista Marino 

O come sei gentile (2 soprány, Basso continuo) Giovanni Battista Guarini 

Io son pur vezzosetta (2 soprány, Basso continuo) anonym 

O viva fiamma (2 soprány, Basso continuo) Giovanni Andrea  Gesualdo 

Vorrei baciarti (2 kontraalty, Basso continuo) Giambattista Marino 

Dice la mia bellisima Licori (2 tenory, Basso 

continuo) 

Giovanni Battista Guarini 

Ah, che non si conviene (2 tenory, Basso continuo) anonym 

Non vedrò mai le stelle (2 tenory, Basso continuo) anonym 

Ecco vicine o bella Tigre (2 tenory, Basso 

continuo) 

Claudio Achillini 

Perchè fuggi (2 tenory, Basso continuo) Giambattista Marino 
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Tornate (2 tenory, Basso continuo) Giambattista Marino 

Soave libertate (2 tenory, Basso Continuo) Gabriello Chiabrera 

S´el vostro cor Madonna (tenor, bas, Basso 

continuo) 

Giovanni Battista Guarini 

Interrotte speranze (2 tenory, Basso continuo) Giovanni Battista Guarini 

Augellin (2 tenory, bas, Basso continuo) anonym 

Vaga su spina ascosa (2 tenory, bas, Basso 

continuo) 

Gabriello Chiabrera 

Eccomi pronta ai baci (2 tenory, bas, Basso 

continuo) 

Giambattista Marino 

Parlo miser o taccio (2 soprány, bas, Basso 

continuo) 

Giovanni Battista Guarini 

Tu dormi (soprán, alt, tenor, bas, Basso continuo) anonym 

Al lume delle stelle (2 soprány, tenor, bas, Basso 

continuo) 

Torquatto Tasso 

Con che soavità (Concertato a una voce e 9 

Instrumenty – Primo choro: Basso continuo per 2 

Chitaroni e Clavicembalo e Spinetta. Secondo 

choro: viola da Brazzo, Violino – Choro delle 

Viole all´alta, Choro delle Viole da Braccio, Per il 

Clavicembano Basso continuo secondo Choro. 

Terzo choro: viola da Braccio overo da gamba, 

Basso da Braccio overo da gamba, Per il 

Contrabasso, Concerto, Terzo choro a 4, Basso 

continuo) 

Giovanni Battista Guarini 

Ohimè dov´è il mio ben (Romanesca a 2, Basso 

continuo) 1. část 

Dunque ha potuto sol 2. část 

Dunque ha potuto in me 3. část 

Ahi, sciocco mondo 4. část 

Bernardo Tasso 

Se i languidi miei sguardi (Lettera amorosa a voce 

sola in genere rappresentativo e si canta senza 

battuta – Basso continuo) 

Claudio Achilini 

Partenza amorosa (a voce sola in genere 

rappresentativo e si canta senza battuta) 

Ottavio Rinuccini 

Chiome d´oro (Canzonetta a due voci Concertata 

da duoi Violini, Chitarone o Spinetta e avanti 

s´incomincia a cantare si suona li presenti 

Ritornelli) 

anonym 
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Amor che deggio far (Canzonetta a 4. Concertatta 

come di sopra) 

anonym 

Tirsi e Clori (Ballo concertato con voci et 

instrumenti a 5) 

Alessandro Striggio 

 

 

Sedmá kniha madrigalů výrazně reaguje na společenskou situaci roku 1919. 

Vedle stále sílícího faktoru opery a podílu dramatické hudby spolu se sólovými prvky 

markantně přebírajícími vůdčí roli se do charakteru madrigalů nově promítá válečná 

tématika. Ta však zdaleka nekoresponduje s krvavými obrazy z bojišť, které třicetiletá 

válka během následujících let ještě přinese. Spíše se jedná o válečnou tématiku mnoha 

renesančních rysů připomínající dvořanské hry na válku. Monteverdi připodobňuje 

válečný boj k boji o partnera. Stejně jako ve válce se i v lásce snaţí získat jeden 

druhého, tedy vše se děje s cílem spojit boha lásky Amora s bohem války Martem. 

Důkazem Monteverdiho snahy podtrhnout a zvýraznit tento námět ve své knize 

madrigalů je samotný programový název, Concerto, tedy jakási hudební obdoba soutěţe 

a zápasu.  

V hudbě jsou vojenské náměty ztvárněny především pomocí velmi častého 

opakování tónů a vyuţití fanfár. Tyto prvky se později stanou základem novému 

„vzrušenému“ stylu nazvanému „concitato“. Je ale samozřejmé, ţe technika 

koncertování není jen náhlý výplod související pouze s nově nastalou válečnou situací. 

Techniku hudebního zápasení dobře známe jiţ od dob vícesborové hudby Gabrieliů na 

kůrech sv. Marka v Benátkách a nyní nastává čas, ve kterém se Monteverdi s velkým 

zaujetím touto technikou opět inspiruje a nachází v ní opěrný bod pro řešení tématicky 

nových podnětů. Jako praktická ukázka nám poslouţí například madrigal A quest´olmo, 

ve kterém skladatel staví proti šesti vokálním hlasům kromě obligátního basso continua 

ještě dvojici houslí a dvojici zobcových fléten. Jednotlivé skupiny hlasů a nástrojů 

stojící proti sobě spolu navzájem soupeří a zjednodušeně řečeno tak přetvářejí někdejší 

horizontalismus madrigalu na kontrast několika sborů. Z tohoto uspořádání je jasné, ţe 

instrumenty uţ nejsou jen doprovodnou sloţkou hudby, ale naopak se dostávají do 

rovnocenného postavení vůči lidskému hlasu. Zajímavým příkladem madrigalu 

odráţejícím důleţitost instrumentálního obsazení je například madrigal Con che soavità 

(Obrázek 8) pro sólový hlas a devět nástrojů rozdělených do tří sborů. Zrovnoprávnění 
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instrumentů lze také vypozorovat z faktu, ţe mnohé sólové madrigaly mají 

instrumentální ritornely a/nebo sinfonie.  

Vedle všech novátorských prvků sedmé knihy je ještě důleţité upozornit na čím 

dál průbojnější nástup opery a dramatu ovlivňující madrigalovou formu. Madrigaly 

Partenza amorosa a Se i languidi miei sguardi (Lettera amorosa ) (Obrázek 9) jsou 

dokonce dle partitury zkomponovány výslovně „in genere rappresentativo“, tedy 

v dramatickém ţánru, a jsou zároveň extrémním příkladem uplatnění „stile recitativo“ 

v madrigalu. V partituře najdeme ještě poznámku „si canta senza battuta“, tedy zpívat 

bez taktové pulzace. Samý závěr celé sedmé knihy tvoří skladba Tirsi e Clori 

s podtitulem „Ballo“ (tanec, resp. balet) pro sólový hlas a pět instrumentů, kterému 

bychom dnes dali nejspíš přízvisko „dramatická scéna“.   
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         Obrázek 9: notová ukázka madrigalu Con che soavità ze sedmé knihy madrigalů 

         Hudební ukázka 8 
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        Obrázek 10: notová ukázka madrigalu Se i languidi miei sguardi ze sedmé knihy madrigalů 
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4.8 Osmá kniha madrigalů  

– Madrigali querrieri et amorosi (1638) 

 

Altri canti di Marte e di sua schiera 

Gli arditi assalti e l´honorate imprese 

Le sanguigne vittorie e le contese 

I trionfi di morte horrida e fera 

Io canto, Amor, di questa tua querriera 

Quant´hebbi a sostener mortali offese, 

comun quardo mi vinse, un crin mi prese 

Historia miserabile ma vera 

Ať ostatní zpívají oMartu a o zástupech jeho  

O troufalých výpadech a přeslavných taţeních, 

o krvavých vítězstvích a prudkých střetnutích 

a triumfech smrti strašné, která nedbá ničeho. 

Já zpívám o tobě, Lásko, bojovnice strašlivá 

 o smrtelných ranách, které jsem utrţil. 

Jak pramen vlasů mne spoutal a pohled odzbrojil 

Je to historka zoufalá, ale pravdivá.
33

 

Giambattista Marino 

 

název madrigalu autor textu 

Sinfonia a 2 violini et una viola da brazzo  

Altri canti d´Amor (a 6 voci con viole e 2 violini e 

Basso continuo) 

anonym 

Hor ch´el Ciel e la Terra (a 6 voci con 2 violini e 

Basso continuo) 1. část 

Così sol d´una chiara fonte 2. část 

Francesco Petrarca  

Gira il nemico insidioso (alt, tenor, bas, Basso 

continuo) 1. část 

Nol lasciamo accostar 2. část 

Armi false non son 3. část 

Vuol degli occhi 4. část 

Non è più tempo 5. část 

Cor mio 6. část 

Giulio Strozzi 

Ogni amante è guerier (2 tenory, Basso continuo)  

1. část 

Io che nel´otio naqui (bas, Basso continuo) 2. část 

Ma per quel ampio (tenor, Basso continuo) 3. část 

Ottavio Rinuccini 

Riedi (2 tenory, bas, Basso continuo) Ottavio Rinuccini 

Ardo avvampo (a 8, con 2 violini, Basso continuo) anonym 

Combattimento di Tancredi et Clorinda (Testo – 

tenor, Tancredi – tenor, Clorinda – soprán, 4 viole 

da brazzo, contrabasso da Gamba, Clavicembano) 

Torquatto Tasso 

Introdutione al ballo (a 5 voci con 2 violini, Basso  

                                                 
33

 Překlad Čeněk Svoboda 
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continuo) 

Ballo a 5 voci con 2 violini  

Canti Amorosi  

Altri canti di Marte (a 6, Basso continuo) Giambattista Marino 

Due belli occhi (a 6, 2 violini, Basso continuo) Giambattista Marino 

Vago augelletto (a 6 et 7 voci con 2 violini e 1 

Contrabasso, Basso continuo) 

Francesco Petrarca 

Mentre vaga Angioletta (2 tenory, Basso continuo) Giovanni Battista Guarini 

Ninfa che scalza il piede (a 1, 2, 3 voci, Basso 

continuo) 

anonym 

Dolcissimo uscignolo (a 5 alla fracese, Basso 

continuo) 

Giovanni Battista Guarini 

Chi vol haver felice (a 5 alla francese, Basso 

continuo) 

Giovanni Battista Guarini 

Non havea Febo ancora (a 3, Rappresentativo, 

Basso continuo) 

Ottavio Rinuccini 

Amor (Lamento della Ninfa a 4, Basso continuo) Ottavio Rinuccini 

Si tra sdegnosi (a 3, Basso continuo)  

Perchè t´en fuggi o Fillide  Ottavio Rinuccini 

Non partir ritrosetta anonym 

Su su Pastorelli vezzosi anonym 

Ke svazku je připojen balet se zpěvem Ballo dell´Ingrate (Ottavio Rinuccini), který charakterem patří 

k dramatickým a pódiovým dílům Monteverdiho. 

 

Téměř dvacet let uplynulo, neţ byla po sedmé knize vydána Monteverdiho asi 

nejznámější sbírka madrigalů, a to kniha osmá s názvem „Madrigaly milostné a 

válečné“ (Příloha 4). Monteverdi na ni pracoval několik let a zahrnul do ní i některé své 

starší skladby. Dalo by se říci, ţe je osmá kniha jakýmsi reprezentantem všeho, co 

madrigalová tvorba do této chvíle přinesla. Jak uţ sám název napovídá, zaměřuje se 

skladatel na tématiku lásky a války. Samotnou knihu rozděluje do dvou částí, z nichţ 

první je uvozena madrigalem Altri canti d´Amor (Ať si ostatní zpívají o lásce, já opěvuji 

válku...) a druhá zrcadlovým madrigalem Altri canti di Marte (Ať si ostatní klidně 

chválí válku, já zpívám o lásce...)
34

 (Obrázek 10). Monteverdi zde ještě výrazněji neţ 

v sedmé knize těţí z poetiky galantního pojetí idealizovaného boje. Oproti sólovým 

                                                 
34

 Srovnej s: SVOBODA, Č. Srovnávací analýza interpretace s důrazem na historický kontext a 

autentičnost provedení díla [rukopis] : rozbor různých realizací díla Claudia Monteverdiho "Vespro 

della Beata vergine" (1610). Praha  2006, s. 35 
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madrigalům stojí vícesborová concertata, obojí umocněno technikou účinných 

harmonických kadencí a okouzlujícím spojem dominanty s tónikou. Sbírka obsahuje 

madrigaly pro jeden aţ osm hlasů s doprovodem nástrojů a bassa continua. Zajímavé 

také je, ţe v úvodní pasáţi madrigalu Mentre vaga Angioletta dokonce první tenor zpívá 

zcela bez jakéhokoli instrumentálního doprovodu. Novátorským kouskem této knihy je 

ale nepochybně skladba Combattimento di Tancredi e Clorinda
35

  (Souboj Tancreda a 

Clorindy) (Obrázek 11) na text Torquatta Tassa, kterou bychom mohli z formového 

hlediska pouţít jako exemplární příklad útvaru stojícího mezi madrigalem a operou. 

V partituře opět nacházíme poznámku „in genere rappresentativo“ (v dramatickém 

ţánru). Skladba měla premiéru roku 1624 v Benátkách, a to ve skutečném scénické 

provedení včetně divadelní techniky (proměny na scéně probíhaly pomocí technického 

zařízení poháněného koňskou silou).  To, co je na této skladbě nové, popisuje 

Monteverdi podrobně v úvodu k této knize, kde píše, ţe dosud skladatelé pouţívali 

v rámci „stile rappresentativo“ pouze dva styly, a to „stile temperato“ (mírný styl) a 

„stile molle“ (měkký styl). Monteverdi ale pouţije styl úplně nový, a to „stile concitato“ 

(vzrušený styl), za jehoţ „vynálezce“ opravdu můţeme pokládat právě Monteverdiho 

(viz výše). Pomocí „stile concitato“ skladatel vyjadřuje kromě válečných motivů také 

velmi expresivní afekty jako zoufalství, hněv, nenávist apod.  Po bliţším seznámení 

s Tassovou textovou předlohou ke Combattimento di Tancredi e Clorinda (část z jeho 

díla Osvobozený Jeruzalém) je nám jasné, proč se Monteverdi přiklonil právě ke 

vzrušenému stylu. Tento velmi silný příběh rytíře Tancreda a muslimky Clorindy, 

bojující v převleku proti křiţákům, ve kterém se Tancred do Clorindy zamiluje, ovšem 

ve vítězném souboji ji nevědomky zabije, protoţe ji nepozná, v sobě skrývá dostatečnou 

škálu emocí – od lásky, vzrušení z boje a radosti z vítězství aţ ke krutému zjištění 

omylu a hořkosti z děsivé pravdy.  

Z hlediska hudebních prostředků jsou pro styl concitato charakteristické sledy 

drobných notových hodnot v rychlém tempu, a to jak ve zpěvních hlasech, tak 

v nástrojovém doprovodu. V tomto díle se konkrétně jedná o sloţení dva tenory a 

soprán ve vokální sloţce a čtyři violy da braccio, velká basová viola da gamba a 

cembalo ve sloţce instrumentální.  Z dalších hudebních technik charakteristických pro 

tento styl, které můţeme v Combattimento di Tancredi e Clorinda najít, jsou to také tzv. 

„batagliové idiomy“, tedy ilustrace rytířského souboje vyjádřené pomocí fanfárové 
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 Srovnej s: KAČIC, L. Dějiny hudby. III., Baroko. Praha 2009, s. 64 
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melodiky nebo rychlých tremol a také například vyuţití efektivní techniky ostrého 

pizzicata dvěma prsty na smyčcových nástrojích, při kterém má struna udeřit o hmatník 

a vyuţít tak zvukové moţnosti nástroje. Zkombinováním všech těchto hudebních 

prostředků vzniká mimořádně dramatická a fascinující hudba plná vzruchu a pohybu, 

plně vystihující všechny moţné pocity lidského ţití. 

Reprezentativním milostným madrigalem osmé knihy vystihující krutost, která 

můţe potkat zamilovaného člověka, je madrigal Amor s podnázvem Lamento della 

Ninfa. (Obrázek 12) Z čistě subjektivního hlediska je dle mého názoru tím 

nejkrásnějším a nejniternějším madrigalem, jaký od Claudia Monteverdiho znám. 

Madrigal je určen pro sólový soprán a tři muţské hlasy a můţeme jej rozdělit do tří 

částí. Hlavní hrdinkou je zde dívka vzlykající nad zradou svého milého, jejíţ naříkání 

muţi, strachující se o ubohou dívku, komentují. Madrigal je geniálně jednoduchý. 

V první části zazní muţské hlasy, které uvedou posluchače do děje. Druhá část začíná 

ostinátní figurou v basu představující hlavní opěrný bod madrigalu, který podloţí celé 

sopránové sólo a dodá tak skladbě dostatečné napětí a neutuchající napjatý pocit bolesti. 

Tato passacaglia je zaloţena na pouhých čtyřech sestupných akordech, nad kterými se 

klene srdcervoucí sopránová melodie. Závěr skladby pak opět patří trojici muţských 

hlasů, která tento madrigal symbolicky uzavře. Obecně o tomto madrigalu můţeme říci, 

„ţe se jedná o jakýsi miniaturní operní výjev,(...) „je vlastně malým předstupněm 

k opeře“
36

. Je to tedy jen další z řady dokladů o tom, jakou úlohu v této době sehrává 

opera a jak ovlivňuje jiné hudební formy. 

Na závěr osmé knihy přiřadil Monteverdi ještě Ballo dell´Ingrate (Tanec, 

respektive balet nevděčnic), který je napsán pro sbory, tanec, tři zpívající postavy 

(Amor, Venuše, Pluto) a orchestr, ovšem hlavní úlohu zde má především taneční sloţka. 

Stavba tohoto díla napovídá tomu, ţe autor evidentně vychází ze vzorů francouzského 

„ballet de cour“ (dvorský balet), tedy z jevištní dramatické tvorby provozované v 16. a 

17. století na francouzských dvorech, ve které se snoubí několik uměleckých sloţek, 

jejichţ vizuální účinek je podpořen bohatými kostýmy, dekoracemi a rekvizitami. 

Hlavním inspiračním zdrojem pro vznik této jevištní tvorby byla snaha o znovuobjevení 

antického divadla.
37
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 SVOBODA, Č. Srovnávací analýza interpretace s důrazem na historický kontext a autentičnost 

provedení díla [rukopis] : rozbor různých realizací díla Claudia Monteverdiho "Vespro della Beata 

vergine" (1610). Praha 2006, s. 36 
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         Obrázek 11: notová ukázka madrigalu Altri canti di Marte z osmé knihy madrigalů 

         Hudební ukázka 9  
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Obrázek 12: notová ukázka dramatického madrigalu Combattimento di Tancredi 

e Clorinda z osmé knihy madrigalů 
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Obrázek 13: notová ukázka madrigalu Amor - Lamento della Ninfa  z osmé knihy 

madrigalů 

Hudební ukázka 10 
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5 Florentská camerata 
 

Monteverdiho snaha prolomit techniku starých kompozičních stylů a oprostit se 

od sloţitého kontrapunktického přediva ale samozřejmě nevznikla zčistajasna. Tomuto 

důleţitému předělu v hudebním myšlení totiţ prvotně nejvíce napomohla instituce 

vzniklá ve Florencii, dalším důleţitém městě vysoké umělecké kvality. Zde se v 70. a 

80. letech 16. století scházel krouţek vzdělanců a aristokratů sloţený z muzikantů, 

básníků a teoretiků umění a vědy, tedy vlastně jakási umělecká akademie – camerata, 

pro kterou se vţilo pojmenování Florentská camerata. Místem setkávání byly paláce 

bohatých šlechticů Giovanni de´Bardiho (1534–1612) a později Jacopa Corsiho (1561–

1602). Zakladatelem a duchovním vůdcem byl Vincenzo Galilei, otec slavného 

astronoma. Kolem této osoby se postupně soustředili věhlasní umělci té doby. Ze 

skladatelů to byli především Jacopo Peri, Giulio Caccini a Emilio de´Cavalieri, 

z básníků Ottavio Rinnuccini a z hudebních teoretiků Girolamo Mei. Společnou 

snahou cameraty bylo obnovit ducha antického dramatu. S tím souvisel zcela odlišný 

pohled na text a pojetí textového sdělení, neţ jaké jsme do té doby znali z renesanční 

vokální polyfonie. „A tak Galilei, sám skladatel vícehlasé hudby, brzy dospěl k 

radikálnímu řešení: hudba, která chce mít vzor v antice, nemůže být jiná než 

jednohlasá. Rytmika musí vycházet z textu (řeči), jehož obsah nemůže polyfonie dost 

dobře vyjádřit.“
38

 Samozřejmě, ţe Florenťané podobu antické hudby mohli jen 

odhadovat a paradoxně byli podle pozdějších průzkumů vzorovému ideálu dost 

vzdáleni, nicméně podařilo se jim poloţit základy doprovázené monodie, která se stala 

pilířem barokní hudby a z které se následně mohla vyvinout nejslavnější hudební forma 

baroka, opera. První pokus o operu z roku 1590, Periho opera Euridice, ještě zdaleka 

nepřipomíná pozdější slavné benátské opery, ale jiţ o deset let později, v roce 1600, je 

vydáno společné dílo Jacopa Periho a Giulia Cacciniho, opera Dafne, kterou uţ bez 

okolků můţeme vnímat jako symbolický předěl hudby renesanční a barokní. A toto 

všechno se v té době předestíralo před osobou Claudia Monteverdiho, který dokázal 

myšlenky a snahy Florentské cameraty dovést do vrcholného rozkvětu. Bez záměru 

zpochybnit historickou úlohu Florenťanů, kteří sehráli významnou roli v tomto 

přelomovém období, totiţ musíme přeci jen přiznat, ţe první opravdovou operou se 
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vším všudy se stala aţ opera L´Orfeo z roku 1607, skrze kterou Monteverdi 

„odstartoval“ novou epochu barokní operní hudby.
39
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Závěr 
 

 Nejsilnější impulsem k napsání práce na toto téma byla vlastní sborová 

zkušenost s madrigaly Claudia Monteverdiho, kterou jsem získala prostřednictvím 

libereckého sboru Cum decore pod vedením Čeňka Svobody, který pro sbor připravil 

projekt zaměřený na Monteverdiho madrigaly. Jelikoţ se sbormistr zabýval madrigaly 

velmi detailně a intenzivně, pomohl mladým členům sboru pochopit a přiblíţit krásu 

renesančně-barokní hudby a tím si tuto hudbu také oblíbit a zamilovat. V rámci tohoto 

aktivního setkání s Monteverdiho hudbou se mi poté zalíbila myšlenka vědět o 

madrigalech ještě něco víc, neţ je jen zpívat, a proto jsem se rozhodla vytvořit práci, 

která by Monteverdiho madrigalovou tvorbu přiblíţila a zpřehlednila.  

 Hlavní cíle stanovené v úvodu práce, kterými byly především zkompletovat 

informace o madrigalové tvorbě do jednoho celku, vystihnout přechod renesanční doby 

do doby barokní a také představit osobu Claudia Monteverdiho jako velmi plodného 

skladatele tvořícího v historicky zajímavém hudebním období, se podle mého názoru 

podařilo splnit. Kromě toho jsem ale také v průběhu psaní této práce přišla na mnoho 

dalších kapitol a podkapitol, o kterých by se zaslouţilo ve spojitosti s Monteverdiho 

madrigaly zmínit. V této souvislosti se nabízí myšlenka pozdějšího moţného rozšíření 

této práce na práci diplomovou, ve které by se mohly objevit například konkrétní 

rozbory jednotlivých madrigalů, kapitola o správné interpretaci Monteverdiho hudby či 

srovnání několika světových nahrávek madrigalů.  

 Je velká škoda, jak je navzdory své důleţitosti a významnosti osobnost Claudia 

Monteverdiho v obecném povědomí málo známá. Nebýt nadšenců a odborníků 

zabývajících se starou hudbou není jisté, zda by o ní mělo dnešní hudební publikum 

vůbec potuchy. Současné publikum slyší na velká jména významných hudebních epoch, 

ale na jména těch, kteří těmto epochám vytvořili základ, se spíše zapomíná.  Paradoxem 

ovšem je, ţe právě hudba těchto autorů, která můţe mnohým připadat jako příliš 

jednoduchá či jednotvárná, v sobě skrývá leckdy mnohem větší sílu a výpověď, neţ 

okázalá a monstrózní hudba následujících období. Při poslechu Monteverdiho 

madrigalů posluchače musí zákonitě mrazit v zádech, ale ne proto, ţe by byla hudba tak 

očividně srdcervoucí, ale naopak proto, ţe je v ní něco skrytého a pravdivého, něco, co 

můţe kaţdého oslovit individuálně a zároveň velmi konkrétně.  Pokud má ještě k tomu 
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posluchač k dispozici překlad krásných italských básní, které se staly předlohami 

k jednotlivým madrigalům, záţitek z hudby je opravdu silný a emotivní. 

 Byla bych velmi ráda, kdyby moje práce polouţila jako stručné pojednání o 

skladatelské činnosti Claudia Monteverdiho, jeho osobě a obrázku doby, ve které ţil. 

Potěšilo by mě, kdyby tato práce přiměla alespoň některé čtenáře k většímu zájmu o 

skladatele a jeho madrigalovou tvorbu, která v sobě skrývá mnoho krásné hudby. Pokud 

by se mi prostřednictvím této práce ještě k tomu podařilo vzbudit zájem o tuto hudbu u 

zkušených i začínajících sbormistrů a poodkrýt jim tajemství renesančně-barokní hudby 

natolik, ţe by se nebáli zařadit ji do repertoáru svých sborů, byla bych více neţ 

spokojená.  
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Summary 
 

The topic of this bachelor thesis is the Madrigal work of Claudio Monteverdi. 

The aim of the thesis is to complete the information about the madrigal work of the 

composer, because of the absence of such a publication in the Czech specialized 

literature. The second aim was the try to take up the development from the renaissance 

period to the style of baroque music, which is in Monteverdi´s madrigals enormous 

perceptible and exemplary and can help us to imagine better, how the music developed 

at that times.  An important part of the thesis is the chapter about the life of Claudio 

Monteverdi too, which describes the significant events in his life and shows the 

composer in the context of his epoch.  Furthermore, several important works of the 

composer are introduced in the thesis. Those works belong in the context of 

Monteverdi´s work to the most fundamental. Thanks to those compositions we can 

create a wider idea about the musical activities of this significant personality of the 

music world. The first chapters (Claudio Monteverdi as a person, his life, overview of 

his work and general information of the madrigal form) are followed by the pivotal part 

of the thesis – detailed description of eight madrigal books, which became an example 

of the shift from the renaissance style of music to the baroque. To every from the eight 

books is added a listing of the madrigals and of the text authors, plus the translation of 

some poems from Italian to Czech. Furthermore there are scores of some of the 

madrigals to get a better view into the analyzed theme and for better understanding. A 

CD with music examples is attached to the thesis. The music samples should help the 

reader to get a musical idea about Monteverdi´s work and allow the reader to experience 

his music personally and get the own subjective feeling from this music.  
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