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Renesanční umění bylo ještě ve fázi růstu, když se v Itálii (zejména pod vlivem Florencie) začaly objevovat 

malé tříhlasé skladby v italštině na světský text, kterým se říkalo madrigaly. K dobrým zvykům  kavalírů trecenta 
(tedy 14. století) patřilo psát madrigaly (vynikl v nich mimo jiné Lorenzo Il Magnifico Medicejský). S úpadkem 
florentské dvorské kultury v době francouzské nadvlády se zapomnělo i na madrigaly. Slovo madrigal se začalo 
hojně skloňovat až o 200 let později. Ze starých písniček zůstal ovšem jen název. Vypůjčili si jej frankovlámští 
hudební géniové, kteří během renesance zaplavili hudební Evropu, Itálii nevyjímajíc. Vyslanci severoevropských 
katedrál spoutali italské texty o přírodě a pastýřské lásce svou ušlechtilou kompoziční technikou, která měla původ 
v renesanční vědě. Vznikla pozoruhodná hudební forma – vrcholný madrigal. Tedy skladba pro 5 zpěváků na text 
v mateřštině (matricale), obvykle s pastýřskými motivy (mandrialis) a jistojistě se světským obsahem (materiale).  
Texty k madrigalů si skladatelé psali sami, ale již brzy se začaly používat sonety renesančních básníků. 
   

Prvním velkým skladatelem madrigalů byl Jacob Arcadelt, (1505 –1555) nizozemský cestovatel, jehož první 
kniha madrigalů se stala v Itálii legendární a nejslavnější madrigal Il bianco e dolce cigno dvorským hitem. Dalším 
skvělým severským muzikantem, který se učil madrigalům v Itálii, byl slavný Rolland Lassus (1529 – 1594), dnes 
známý spíše pod svým italským jménem Orlando di Lasso. Lassus komponoval s lehkostí jakoukoli formu, měl 
podobně prýštivý talent jako později W.A. Mozart. Vedle rozpustilých písniček (Io ti vorria contar) dovedl psát i 
skvělé madrigaly na texty předních italských básníků doby (Il grave del´etá).  

 
Jen pomalu se začali přidávat také Italové. Ovšem po rozpačitém začátku se italský génius probudil k dlouhé 

celoevropské dominanci. Mezi roky 1550 a 1600 se z Itálie stala hudební velmoc č.1 a toto prvenství ji vydrželo až 
do konce 18. století. Zásluhu na tom má také madrigal, který se stal v 80. letech 16. století nejvýznamnější 
kompoziční formou a zastínil i dosud dominující duchovní hudbu. Madrigaly se psaly všude. V Benátkách podle vzoru 
mohutných duchovní kompozic v Chrámu Svatého Marka (Lieto godea), v Neapoli působil nejpozoruhodnější zjev 
mezi madrigalisty: Carlo Gesualdo da Venosa, jehož hudbu velmi poznamenal tragický životní osud. Zavraždil svou 
ženu a jejího milence přímo v loži. Jako šlechtic byl soudem osvobozen, ale tíži viny patrně cítil celý zbytek života. 
Madrigaly z jeho dílny znějí bolestně, příkře a trhaně (Io taceró). 

 
Po překotném vnitřním vývoji madrigal dorůstá svého vrcholu v díle Claudia Monteverdiho (1567 – 1643). 

V dílech 2.knihy z roku 1590 můžeme sledovat ušlechtilost a vytříbenost Monteverdiho formy, nádherný sonet 
Torquata Tassa (Non si levava ancor) dostává Monteverdiho hudbou křídla a jeho obrazy ožívají. Vidíme ptáky 
roztahovat v tichém ránu křídla, slyšíme zrychlený dech milenců, kteří se ušlechtile loučí, možná navždy. Neméně 
působivý je madrigal Rimanti in pace, ve kterém milý drží v náruči svou umírající milou. Působivost jejich posledního 
rozhovoru Monteverdi umocňuje použitím bolestných disonancí a chromatických kroků. S přicházejícím barokem se 
nicméně renesanční sonet vytrácí a do madrigalů přicházejí vášnivé manýristické texty. Typickým příkladem je 
madrigal ze 4. knihy (1603) Si chio vorrei morire,  ve kterém si básník pohrává s dvojím významem slova „morire“, 
což znamená buď „zemřít“, nebo „dosáhnout vrcholu“. 

 
Po roce 1610 se madrigal vnitřně diferencuje a na pokraji baroka dává vzniknout novým hudebním formám. 

První opery jsou kompilátem sólových a sborových madrigalů, první kantáty se velmi podobají sólovým madrigalům. 
Je to konec jedné ušlechtilé epochy a skladatelé se k původní podobě madrigalů vracejí jen v jakési nostalgické 
vzpomínce. Zejména po roce 1700, kdy evropský vkus vzpomíná na časy vokální hudby před rokem 1600. V roce 
1712 píše své madrigaly Alessandro Scarlatti (1660 – 1725), neapolský operní génius. Zejména jeho madrigal O 
morte je pozoruhodným hudebním útvarem. Texty pozdně barokních madrigalů jsou buď přímo vzaty z období 
manýrismu, nebo jsou jejich věrnými kopiemi. Zabývají se obvykle „spalující láskou“, „smrtícími šípy Amora“, ale 
nemůžeme přitom přehlédnout, že je to spíše dvorská kurtoazie, přetvářka a hra namísto lásky.  

 
Období klasicismu a romantismu přálo úplně jiným světským formám a jemný kult dvorské hudby se vůbec 

nepěstoval. K madrigalům se skladatelé vrátili až ve 20. století a inspiraci čerpali zejména z lidové poezie nebo 
s renesančních textů. Madrigalů se tak vrací jejich někdejší čistota a upřímnost. Je to patrné v dílech Bohuslava 
Martinů i Miroslava Raichla. Pozoruhodným příkladem madrigalu 20. století je melancholické dílko současného 
venezuelského skladatele Inocente Carreňa. Jeho madrigal napodobuje příboj vln, voní z něj Jižní Amerika se svými 
býčími arénami a věčnou mořskou pěnou.  



 
 

 
Program 

pozdní renesance  
  
Giovanni Gabrielli (1557 – 1612)  Lieto godea (satb/satb) 
Jacob Arcadelt  (1505 –1555)   Il bianco e dolce cigno (satb) 
Carlo  Gesualdo (1561 – 1613)   Io taceró (sattb) 
Rolland Lassus      Il grave del´etá (ssattb) 
 

 
rané baroko – Claudio Monteverdi (1567 – 1643) 

 
2. kniha (1590) –    Non si levava ancor l´alba novella (ssatb) 
4. kniha (1603) –    Sfogava con le stelle (ssatb) 
3. kniha (1592) –    Rimanti in pace (ssttb) 
4. kniha (1603) –     Si chio vorrei morire (saatb) 
 
 

 
vrcholné baroko – Alessandro Scarlatti (1560 – 1725) 

 
Intenerite voi, lagrime mie (sattb) 
Sdegno la fiamma (ssatb) 
Arsi un tempo (ssatb) 
O morte (ssatb) 

 
 
20. století 

 
Bohuslav Martinů (1890 – 1956)  Bolavá hlavěnka (sattb)                     
             Aj stupaj (ssatb)  
Inocente Careňo (*1919)    Pregunta ese a mar (satb) 
Miroslav Raichl  (1930 – 1998)  Milování bez vídání (satb) 
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Giovanni Gabrielli – Lieto Godea 
Lieto Godea sedendo l´aura  
che tremorando dolce spira l´aprille 
Ogn´hor sospira d´Amor  
ogn´animale con mortal dardo 
Amor voladno venn´e´l cor mi punse  
e lass oime fugge meschino me. 
Onde n´havro la morte si in lieta  
non si cangia la mia sorte. 
 
Jacob Arcadelt  - Il bianco e dolce cigno 
Il bianco e dolce cigno cantando more.  
Ed io piangendo gung´al fin del viver mio. 
Strann´e diversa sorte che´i more  
sconsolato ed io moro beato. 
Morte che nel morire altro dolor non sento  
Di mille mort´il di sarei contento.  
 
Carlo Gesualdo – Io taceró 
Io taceró ma nel silenzio mio 
Le lagrime e i sospiri 
diranno i miei martiri 
Ma se avverrá chio mora 
gridera poi per me la morte ancora 
 
In van dunque o crudele 
vuoi chel mio duol e tuo rigor si cele 
poi che mia cruda sorte 
da la voce al silenzio ed alla morte 
 
Orlando di Lasso -  Il grave del´eta 
Il grave del´eta , ch´a sempre al fianco 
Dolor, tedio, pallor, tenebre e ghiaccio. 
Con gran forza m´assale; onde m´aghiaccio, 
Pensando, come io son gia frale stanco, 
Nella guerra di giorno in giorno manco. 
E la pace o la tregua in van procaccio, 
Fuggir non posso, e sento ogni hora il braccio 
Del tempo contra me farsi piú franco. 
 
Claudio Monteverdi – Non si levava ancor 
Non si levav’ancor l’alba novella 
né spiegavan le piume 
gl’augelli al novo lume, 
ma fiammeggiava l’amorosa stella, 
quand’i duo vaghi e leggiadrett’amanti, 
ch’una felice notte aggiuns’insieme, 
com’acanto si volg’in vari giri, 
divise il novo raggio e i dolci pianti 
nell’accoglienz’estreme 
mescolavan con baci e con sospiri 
mille ardenti pensier, mille desiri. 
Mille voglie non paghe 
in quelle luci vaghe, 
scopria quest’alma innamorata e quella. 
 
Sfogava con le stelle 
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 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». 
 
 
 
 

 
Vesele si užívám vánku, 
který rozeznívá sladké dubnové rašení  
Každým vzdychem Láska 
protíná každou duši smrtícím šípem. 
Amor přiletěl a probodl i mé srdce. 
Ó běda mi, na útěk jsem příliš sláb 
Kéž smrt mne spolkne, jestli se  
ve štěstí nepromění můj osud. 
 
 
Něžná bílá labuť za zpěvu umírá a já v pláči 
předvídám konec svého žití 
Jak rozdílné osudy, ten můj a její, vždyť ona 
v neštěstí odchází a já šťasten umírám 
Neboť žádnou bolest od smrti nečekám 
a umřu-li tisíckrát ze den, budu spokojen.  
 
 
Budu mlčet, ale v tom tichu mém 
slzy a vzdechy  
promluví o mém trápení. 
A kdybych umřít měl,  
pak smrt si mne přivolá zas 
 
Tak nadarmo, ó krutá, pro níž 
všechna má bolest a utrpení jsou skryté 
nadarmo krutý můj osud 
promlouvá jen tichem a smrtí 
 
 
Tíživé stáří které vždy s sebou vleče  
bolesti, nechuť, zkázu a zatemnění, 
mne s velkou silou přepadne a omráčí. 
Cítím svou únavu a slabost, 
v té bitvě den za dnem ztrácím. 
A marně spočinutí vyhlížím, 
nemohu utéct a cítím kolem hrdla  
mocnou ruku času, který mi nic neodpustí. 
 
 
Nezrodil se ještě nový úsvit 
a ptáci nečechrali svá pírka 
 v ranním světle. 
Ještě svítila hvězda milenců, 
když dva mladé a bezstarostné láskou, 
spojence šťastné noci, 
stočené do sebe jako akátový list 
rozdělil první paprsek světla. 
Sladké slzy v poslední objetí 
mísily se s polibky a vzdechy. 
Tisíce palčivých myšlenek, 
tisícero pokušení a touhy,  
které se už nesplní. To vše  
vypsala dvě horká srdce do protnuvších se pohledů. 
 
 
Žaloval hvězdám nemocný láskou,  
pod noční oblohou jim vyzpíval svou bolest  
a upíraje k ním svůj pohled, pravil: Ó vy krásné 
obrazy té, jíž se klaním. Kéž byste mohly,  
tak jako zrcadlíte její vzácnou tvář, 
ukázat jí vroucí plamen, který mne spaluje! 
A potom zlatým svým leskem soucit v ní zažehnout, 
tak, jako ve mně probouzíte lásku. 
 
 
 
 



Claudio Monteverdi – Rimanti in Pace 
«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. 
 
Ond’ei, di morte la sua faccia impressa, 
disse: «Ahi, come n’andrò senza il mio sole, 
di martir in martir, di doglie in doglie?» 
Ed ella, da singhiozzi e pianti oppressa, 
fievolmente formò queste parole: 
«Deh, cara anima mia, chi mi ti toglie?» 
 
Claudio Monteverdi – Si chio vorrei morire  
Sì, ch’io vorrei morire ora ch’io bacio, Amore, 
la bella bocca del mio amato core. 
Ahi, cara e dolce lingua, datemi tanto umore 
che di dolcezza in questo sen m’estingua. 
Ahi, vita mia, a questo bianco seno 
deh, stringetemi fin ch’io venga meno. 
Ahi bocca, ahi baci, ahi lingua, i’ torn’a dire 
sì, ch’io vorrei morire. 
 
Alessandro Scarlatti – Intenerite voi  
Intenerite voi, lacrime mie, quel duro core 
ch´invan percosse Amore versate a mille a mille  
fate di ppianto un mar dolente stille 
O che´l mio vago scoglio 
ripercosso da voi men duro sia 
se n´esca con voi l´anima mia. 
 
Alessandro Scarlatti – Sdegno la fiamma 
Sdegno la fiamma estinse  
e rintuzzó lo strale e sciolse il nodo  
che m´arse, che mi punse e che m´avvinse  
ne di legame il core paventa né di piagga  
ne d´ardore ne cura se baleni. Perfida! 
O s´hai quel´occhi tuoi sereni 
che lieto fuor dell´amoroso impaccio,  
sprezza d´incendio e´l laccio 
 
Alessandro Scarlatti – Arsi un tempo 
Arsi un tempo e l´ardore 
fu gia soave al core 
Hor prendo amor per gioco  
Ghiaccio fatto il desio, cenere il fuoco 
 
Alessandro Scarlatti – O morte 
O morte, a gl´altri fosca  
a me serena 
Scaccia con il tuo stral lo stral d´Amore. 
Spenga il tuo ghiaccio l´amoroso ardore 
Spezzi la falce tua la sua catena 
 
Innocente Carreňo – Preguntale ese a mar  
Preguntale a ese mar donde solía llorar mi corazón 
si por sua arena noc dulce silbo de veloz sirena 
cruzo la virgen que me viera  
un dia contar los granos de la arena mia 
 
Y a esa virgen nocturna de serena  
vestidura lunar, turgida y llena 
Preguntale si el mar que la veía 
desperdirse llorando en mi memoria 
escribio por la arena aquella historia 
noc su pulso y de espuma triste y suave  
 
Tu tam bien corazon ve a le ribera 
y con voz de esa brisa que te oyera 
Preguntaselo al mar que el mar lo sabe 
 
 
 
 

 
„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. 
 
A on, v jehož tváři se smrt odrážela, 
zvolal: „Bože, jak mohu jít bez mého slunce 
což nepůjdu od trápení k žalu, od bolesti k soužení? 
A ona, zlomená vzlyky a pláčem,  
z posledních sil vydechla: 
„Lásko má nejdražší, co nás rozdělí?“ 
 
 
Ano, Pak klidně umřu, v hodině,  kdy políbím svou lásku, ta 
milovaná ústa mé nejdražší. 
Ach drahé něžné polibky, dejte mi sílu,  
ať mne sladkost těch ňader neomámí.  
Ó lásko! Na bílé hrudi  
mne tiskni dokud neztratím vládu! 
Ó ústa, o polibky, ó jazyku, vrať se říci své 
ano, pak rád budu umírat. 
 
 
Obměkčete, slzy mé, to tvrdé srdce 
proti němuž láska nemá zbraň. Tečte po tisících 
rozprostřete jezero nářků, tiché bolesti 
Snad ten kámen, který miluji, tu skálu nadutou a pyšnou, 
obměkčí jeho vlny 
nebo v nich alespoň má duše uplyne. 
 
 
Pohrdám dušením plamenů 
otupím hroty a rozvážu uzly 
které mne spalují , zraňují a dusí. 
Srdce se nebojí ani pout, ani ran či vášně, 
dokud se zčistajasna neobjeví: Zrádkyně! 
Vždyť vaše oči, ještě nedávno zářivé 
a šťastné hvězdy vroucně milujícího, 
teď přezírají oheň a milostné léčky. 
 
 
Jen chvilku jsem zahořel  
a oheň už nepálí tolik mé srdce 
A tak teď je pro mne láska pouhou hrou 
Touhu mění v led a plameny na popel. 
 
 
O smrti, tolik temná pro ostatní,  
pro mne jsi jasná 
Odvrať svou mocí šípy milostné 
ať lásky plamen tvým ledem uhasne 
a kosou svou její řetězy rozetni. 
 
 
Zeptej se moře tam, kde se trápilo mé srdce, 
zda jeho příboj se sladkou písní mořských sirén 
zčeřila šlépěj té dívky, která mne spatřila toho dne 
kdy jsem počítal zrnka písku v mé aréně. 
 
Zeptej se noční panny zahalené  
hvězdným šatem a úplňkem, 
zeptej se, jestli moře, které ji spatřilo odcházet, 
zpívá svou smutnou píseň vzpomínek, 
pak napiš ten příběh do písku 
s dechem příboje a tesknou, něžnou pěnou. 
 
A ty, má lásko, kráčej do příboje, 
zahal se do závoje brízy a jejím hlasem 
se zeptej moře, jen moře ti odpoví…..     
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