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Pripremila: Antonia Ivandić, prof.



Širenje svjetovne glazbe u srednjem 

vijeku:

 Iz srednjeg vijeka su većinom sačuvani zapisi crkvenih napjeva, ali ne 

smijemo zaključiti da se glazba izvodila samo u crkvama i samostanima.

 Svjetovnu glazbu šire glazbenici iz različitih slojeva društva.

 Služila je uglavnom zabavi i plesu.

 Pratila je i značajnije društvene događaje: svečanosti pri dolasku važnih 

ličnosti, viteške turnire, hrabrila vojnike pri odlasku u križarske ratove.



Skupine umjetnika koji šire svjetovnu glazbu:

1. Žongleri:

➢ Putujući glazbenici zabavljači.

➢ Potjecali iz najširih pučkih slojeva.

➢ Svestrani zabavljači, osim pjevanja i sviranja glumili, izvodili akrobatske i madžioničarske  

točke, bavili se dresiranjem životinja.

➢ Bez njih se nije mogao zamisliti sajam, vjenčanje i slični društveni događaji.

➢ Nisu imali nikakva prava, niti su smjeli živjeti u gradovima.

➢ Crkva ih progonila zbog pretjerano slobodna ponašanja.

➢ U 11. i 12. stoljeću često ih unajmljuju dvorski pijesnici za izvođače svojih pjesama.



2. Golijardi:

 Siromašni lutajući studenti.

 Pojavili se u 12. stoljeću zajedno s ranim sveučilištima.

 Nisu imali stalno prebivalište, selili se iz grada u grad u potrazi za učiteljima.

 Kritizirali su tadašnje društvo, a osobito crkvu.

 Za razliku od žonglera bili su pismeni, poznavali su latinski jezik, priče iz 

grčke mitologije i povijesti, što se vidi i u njihovim pjesmama.



3. Trubaduri:

 Bili su dvorski pjesnici koji su obično skladali i melodije za svoje pjesme.

 Naziv trubadur nastao je od starofrancuske riječi trobar (pronalaziti, 

smišljati).

 Djelovali su u 11. i 12. stoljeću diljem Europe.

 Na jugu Francuske zvali su se trubaduri, na sjeveru Francuske truveri, a u 

Njemačkoj minnesangeri.



Trubadurske pjesme:

 Trubadurske pjesme su bile jednoglasne na narodnom jeziku.

 Govore o ljubavi, ratovima, prirodi, a ima i političkih tema.

 Danas je sačuvano oko 1700 trubadurskih pjesama.

 Preporuka za slušanje:

 Moniot iz Arras: To bje u svibnju (Tekst pjesme možete pratiti u udžbeniku Glazbeni susreti 1. vrste na str.137)

 Trubadurska pjesma

https://www.youtube.com/watch?v=6iLV6xZXaIs
https://www.youtube.com/watch?v=rA-rf0lZG20


Carmina Burana:

 Carmina burana (pjesme iz samostana) je rukopisna zbirka pjesama 
pronađena u Benediktinskom samostanu u Bavarskoj.

 Nastala je oko 1300. godine

 Autori su  nepoznati putujući glazbenici.

 Tekstovi ovih pjesama veličaju ljubav i prirodu, ismijavaju državu, crkvu i 
društveni sustav.

 Ova zbirka postaje popularna u 20.stoljeću kada je Njemački skladatelj 
Carl Orff uglazbio 25 tekstova.

 Preporuka za slušanje:

 Anonimus: Carmina Burana- Vrijeme je veselja

 Carl Orff: Carmina Burana- Vrijeme je veselja

 Carl Orff: Carmina Burana- O Fortuna

https://www.youtube.com/watch?v=TDYVmKzU9RU
https://www.youtube.com/watch?v=j-X5z4UH9v0
https://www.youtube.com/watch?v=GXFSK0ogeg4


Instrumentalna glazba srednjeg vijeka:

 Najpopularniji srednjovjekovni plesovi su bili: saltarello, estampida, trotto i 

drugi.

 Do danas je sačuvano vrlo malo srednjovjekovnih instrumentalnih skladbi 

 Za razliku od vokalne, instrumentalna glazba se rijetko zapisivala i 

uglavnom se temeljila na improvizaciji.

 Preporuka za slušanje:

 Anonimus: Saltarello

 Anonimus: Estampida

https://www.youtube.com/watch?v=QgGbiVajdf8
https://www.youtube.com/watch?v=NHhHp4O3HGg


Glazbala srednjeg vijeka:

Lutnja-omiljeno 

srednjovjekovno 

glazbalo

Organistrum 

(hurdy-gurdy)-

žičano 

glazbalo sa 3 

žice.

Viela- gudaće 

glazbalo-preteča 

violine

Viola da gamba-

preteča violončela

Portativ-male prijenosne orgulje

Pozitiv- oblik orgulja iz srednjeg vijeka



Ponovimo zajedno:

 Tko širi svjetovnu glazbu u srednjem vijeku?

 Tko su bili žongleri?

 Tko su bili trubaduri?

 Tko su bili  golijardi?

 Što je Carmina burana?

 Omiljeno srednjovjekovno glazbalo?
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