
Renesans

Ogólna charakterystyka

 Rozpoczęło się ok. 1430 roku, a skończyło w 1597 roku Kidy powstała pierwsza opera Dafne 
Jakuba Peri

 W centrum zainteresowania znalazł się człowiek, jego poglądy, zainteresowania, 
poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o sens życia ( humanizm )

 To czas dynamicznego rozwoju muzyki świeckiej, a zwłaszcza instrumentalnej, solowej i 
zespołowej.

 Dynamiczny rozwój w dziedzinie budowy instrumentów.
 Zaczynają powstawać pierwsze kapele o nieokreślonym i zróżnicowanym składzie.
 Powstają bardzo skomplikowane utwory polifoniczne na wielogłosowe chóry a capella. 

Powstaje technika polichóralna – utwory na 2, 3, a nawet 4 chóry.
 Wprowadzono system dur-moll .
 Formy: madrygał, motet, msza.

Formy

Motet

To forma muzyki religijnej. W okresie renesansu w odróżnieniu od średniowiecza był formą 
jednotekstową. Nadal był 3-głosowy, stosowano w nim różne techniki – homofoniczną, polifoniczną , 
szczególnie przeimitowaną.

Renesansowy motet osiągnął znaczny stopień techniczno-muzycznej trudności i często wykonanie tak bardzo 
skomplikowanych utworów przekraczało możliwości ówczesnych zespołów wokalnych. Zaczęto więc wprowadzać 
instrumentalne wsparcie najpierw jednego, a potem wszystkich głosów. Z czasem całkowicie przeniesiono motete na 
instrumenty i w ten sposób powstał ricercar     ( dalsza jego ewolucja doprowadzi do powstanie fugi ).

Madrygał

To forma muzyki świeckiej. To obok motetu najbardziej kunsztowna forma polifonii. Jego istota 
polega na współgraniu tekstu i muzyki. Najczęściej madrygały były 5- głosowe przeznaczone na głosy 
solowe lub niewielkie chóry, czasem także z towarzyszeniem instrumentów. Głównym środkiem 
wyrazu była imitacja, stosowano dysonanse, pochody chromatyczne, skoki interwałowe. Często dążąc
do wydobycia różnych odcieni wyrazowych tekstu stosowano też eksklamacje ( zawołania ), 
dialogowanie, recytacje, onomatopeję ( wyrazy dźwiękonaśladowcze ). 

Kompozytorzy

Giovanni Pierluigi da Palestrina

Był jednym z najwybitniejszych kompozytorów epoki Odrodzenia. Swoją wysoka pozycję zdobył 
utworami muzyki wokalnej a capella. Był związany z dworem papieskim w Watykanie. Prawie całą 



swoją twórczość poświęcił wokalnej muzyce religijnej, która została uznana za wzór muzyki kościelnej
( aż do XIX wieku ).

Orlando di Lasso

Był jednym z najwszechstronniejszych kompozytorów w dziejach muzyki i jednym  z tych, którzy 
pozostawili najwięcej utworów ( ok. 2 tys. ). Komponował zarówno muzykę religijną jak i świecką. 
Należał do tych kompozytorów, którzy z upodobaniem naśladują muzyką słowa, a ponieważ 
wykorzystywał rozmaite teksty, prowadziło to do efektów imponujących różnorodnością i 
pomysłowością.

Złoty wiek muzyki polskiej 

W okresie renesansu Polska była jednym z najpotężniejszych krajów w Europie. Na tronie polski 
zasiadali przedstawiciele dynastii Jagiellonów. Stolica znajdowała się w Krakowie gdzie dynamicznie 
rozwijała się kultura i nauka. Na przestrzeni XV i XVI wieku tworzyło wielu znakomitych 
kompozytorów. Na szczególną uwagę zasługują:

Mikołaj Gomółka

Jest autorem zbioru 150 psalmów w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego pt. Melodie na Psałterz 
Polski. To jeden z najciekawszych zabytków tego rodzaju muzyki na skalę Europy.

Wacław z Szamotuł

Jest jednym z najwybitniejszych kompozytorów europejskich tego okresu. Z pierwszego okresu 
twórczości zachowały się 3 utwory w języku łacińskim wykazujące mistrzowskie opanowanie techniki 
polifonicznej. Z drugiego pochodzą 4-głosowe pieśni zwrotkowe w języku polskim o uproszczonej, 
łatwiejszej do wykonania strukturze.

Mikołaj Zieleński

Jest przedstawicielem muzyki polichóralnej w Polsce. Jego twórczość obejmuje 2 zbiory części 
mszalnych na cały rok kościelny: Offertoria i Communiones.


