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Hudba Giovanniho Gabrieliho a  velko-
formátové obrazy Tintoretta a především 
Paola Veroneseho s oslňující, až bombas-
tickou nádherou, smyslovým hédonismem, 
opalizující barevností, výpravností a okáza-
lostí reprezentovaly specifi ckou atmosféru 
Benátek. Madrigaly Carla Gesualda da 
Venose (1560–1613), který byl generačním 
vrstevníkem Giovanniho Gabrieliho, i mo-
numentální plátna El Greca (1541–1614) 
s extaticky vypjatým výrazem a nemilosrd-
nou deformací představovaly „odvráce-
nou tvář“ manýrismu v malířství a pozdní 
renesance v  hudbě. A  právě charakter 
Gesualdovy hudby, ale i jeho texty k madri-
galům a v neposlední řadě i jeho osobnost 
v přímé konfrontaci s obrazy a osobností 
El Greca, velice přesvědčivě dokazují, že 
manýrismus se v druhé polovině 16. století 
prosadil i v hudbě a že označení pozdní re-
nesance rozhodně není pro tuto vývojovou 
fázi na místě. Vždyť obdobný charakter 
má i  pozdní madrigal v Anglii (Morley, 
Weelkes ad.).

Ostatně i postavení El Greca mezi před-
staviteli „michelangelovského proudu“ ma-
nýrismu je navýsost specifi cké. Deformace 
tvaru i prostorových vztahů, dynamičnost 
a vyhrocené světelné a barevné kontrasty, 
které jsou charakteristickými znaky manýri-
smu obecně, se v obrazech El Greca uplatní 
v takové koncentraci vypjaté expresivity, že 
nemají ve své době obdoby. Ovšem počátky 
jeho tvorby byly zakotveny v byzantské tra-
dici. Etapa hledání osobitého malířského 
projevu byla spjata i s Benátkami – dokonce 
i  s Tintorettem, s nímž se setkal v Římě. 
Šlo však jen o kratičkou epizodu, která 
nijak zásadně nepoznamenala jeho spe-
cifi cký malířský styl, jenž vykrystalizoval 
až ve Španělsku, kam odešel ve druhé po-
lovině sedmdesátých let 16. století. 

Vyvrcholením El Grecova navýsost oso-
bitého manýrismu byly obrazy z přelomu 
16. a  17. století, z  kterého jsme vybrali 
i  oba příklady v  přílohách Hudební vý-
chovy 2012, č. 1 a 2013, č. 1, na kterých 
budeme demonstrovat charakteristické 
znaky pojetí tvaru a prostoru v komparaci 
s  adekvátní analýzou tvaru a  hudebně 
strukturního času v  madrigalech Carla 
Gesualda. Ideálním příkladem typologie 
elgrecovské razantně deformované postavy 
je sv. Jan z Páté pečeti Apokalypsy z  let 

1608–1614  (Hudební výchova 2013/č. 1, 
příloha 3, obr. 1). Klečící postava sv. Jana 
s extatickým gestem rukou ovládá celou 
výšku plátna. Na  její dramatické defor-
maci se podílí především obrysová linie, 
a to nejen v pro El Greca charakteristické 
vertikálně protáhlé postavě, ale i v až ag-
resivní dynamič nosti. Obdobně extatická 
je i modelace tělesného tvaru – přesněji 
řečeno draperie – dramatickými kontrasty 
ostrého světla a hlubokého stínu. Ty jsou 
ještě vyhroceny vnitřní kresbou energicky 
zalamovaných záhybů draperie. Na počátek 
17. století až překvapivě disonantní akordy 
barev se prosazují spíš v celkové kompozici 
a netýkají se tedy jednotlivých tvarů. 

S  mírnou nadsázkou se  dá pro hlásit, 
že „El Grecem“ hudby na  přelomu 
16.  a  17.  století byl Carlo Gesualdo di 
Venosa. Jeho chromatické madrigaly 
představují krajně progresivní narušení 
doposud platných schémat jak z hlediska 
uvolnění již značně se stabilizující tona-
lity, tak i modálního melodického myšlení 
a především harmonie. Na expresivní defor-
maci hudebního tvaru se podílejí všechny 
hudebně výrazové prostředky. Hlavní pří-
činou razantní proměny melodie byla její 
chromatizace, která se dostala do krajně 
vyhroceného rozporu s diatonicky cítěnou 
kinetickou harmonií. To vedlo k narušení 
plynulého rozvíjení souzvuků, jehož kraj-
ním důsledkem bylo „kineticky harmonické 
bloudění“ (volné spojování akordů), s nímž 
úzce souvisí i adekvátní bloudění tonální, 
čili časté přechody do jiných tónin – nikoliv 
však nejbližších, ale naopak vzdálených. 
Výsledkem bylo maximální vystupňování 
výrazu – či jinak řečeno – krajně expre-
sivní tvar, adekvátní s výše analyzovaným 
tvarem v obrazu El Greca. Dokonalou de-
monstrací je notová ukázka z Gesualdova 
chromatického madrigalu Dolcissima mia 
vita (Hudební výchova 2012/č. 1, příloha 
4, obr. 3). V pouhých pěti taktech můžeme 
sledovat důsledné chromatické postupy, 
značné uvolnění kinetické harmonie, které 
je i  vizuálně demonstrované množstvím 
křížků, béček i odrážek, i náhlý přechod 
do  vzdálené tóniny, konkrétně z  tóniny 
a  moll do  Fis dur (vyznačená červeně). 
Gesualdo tedy obdobně jako El Greco 
komplexní deformací hudebního tvaru 

– melodickou, harmonickou i rytmickou – 
dosahuje dramatické výrazové naléhavosti.

Dynamické deformaci tvaru v El Grecově 
Páté pečeti Apokalypsy odpovídá ade kvátní 
deformace prostorových vztahů. Ta je da-
leko zřetelnější a  dramatičtější v  jiném 
El Grecově obrazu, Křest Krista (Hudební 
výchova 2012/č. 1, příloha 4, obr. 2), z téže 
doby jako Pátá pečeť Apokalypsy. Obrazová 
plocha výrazně vertikálního formátu je 
tak přeplněná postavami a dalšími tvary, 
že se  zde iluze euklidovského prostoru 
jako prázdna, do nějž jsou umístěny tvary, 
v podstatě nemůže uplatnit. Důsledkem je 
i  likvidace prostorových plánů jako arti-
kulace prostorové hloubky. To vede k ne-
milosrdné deformaci prostorových vztahů 
spojené s  pocitem nejistoty jako jedním 
z nejdůležitějších psychických aspektů vý-
razové extáze. Využití barevných disonancí 
a jejich vztahu ke konsonantním barevným 
akordům je v prostorových vztazích ještě 
razantnější a dramatičtější než v obdobné 
deformaci tvaru. 

Artikulace časového průběhu Gesualdova 
madrigalu Dolcissima mia vita úzce sou-
visí s adekvátními vlastnostmi hudebního 
tvaru – je však ještě vyostřenější a výrazově 
naléhavější, podobně jako ve vztahu tvaru 
a prostoru v El Grecově Křtu Krista. Tak 
jako se  kontrasty mezi plynule rozvinu-
tou šerosvitnou modelací tvaru a ostrými 
světel nými kontrasty vyjádřenými razant-
ními kontrasty barev přenášejí i do pro-
storových vztahů El Grecova obrazu, tak 
se i v Gesualdově madri galu uplatňují kon-
trasty mezi rytmicky živými a složitějšími 
polyfónními úseky s  tradiční kinetickou 
harmonií a harmonicky komplikovanými 
chromatismy homofonních úseků „kine-
ticky harmonického bloudění“ s dlouhými 
rytmickými hodnotami. Či jinak řečeno: 
proti chromatickému homofonnímu adagiu 
s „plovoucí tonalitou“ (s neukotvenou zá-
kladní tóninou s náhlými, nepřipravenými 
přechody do vzdálené tóniny) staví Gesualdo 
diato nické polyfonní allegro s plynule roz-
víjenou kinetickou harmonií. Názorným 
příkladem je notová ukázka (Hudební vý-
chova 2012/č. 1, příloha 4, obr. 3), která 
spojuje úryvek adagia (první tři takty z no-
tové ukázky) s následujícím polyfonním úse-
kem, jehož začátek představuje pátý takt. 
Komplexní deformace hudebního tvaru je 
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tak umocněna vypjatě kontrastní struktu-
rací časo vého řádu Gesualdova madrigalu 
Dolcissima mia vita. 

Předchozí komparační analýza snad 
přesvědčivě prokázala těsné příbuzenské 
vztahy mezi obrazy El Greca a madrigaly 
Carla Gesualda, které opravňují k tvrzení, 
že i v hudbě druhé poloviny 16. a začátku 
17. století se prosazují typicky manýristické 
znaky. Toto kacířské tvrzení navíc potvr-
zují i  další aspekty, naznačené v  úvodu 
medailonku. Jeden ze zmíněných aspektů 
se týká obsahu textů Gesualdových madri-
galů, z nichž většinu si psal on sám. Obliba 
v přímém spojení vypjatých antagonismů, 
jako je erotická touha a smrt, se promítá 
i  do  bezprostředního spojení oxymóron 
(protikladná slova) jako láska a nenávist, 
radost a bolest, život a smrt atd. Gesualdo 
byl i  „obdařen“ typicky manýristickými 
příznaky i  v  osobním životě, především 
melancholií a  obsesivní depresí. O  jeho 
navýsost manýristickém vztahu k  životu 
svědčí i  to, že vraždu považoval za přiro-
zený trest za nevěru. Proto také zavraždil 
(nebo nechal zavraždit?) svou ženu Marii 
d´Avalos a  jejího milence, když je zastihl 
při nevěře – a pro jistou i dítě, protože je 
nepovažoval za své.

— 


