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Początki Renesansu w Europie

W 1453 roku Konstantynopol, stolica wschodniej części Cesarstwa Rzymskiego
(zwanego Bizancjum), został zdobyty przez Turków.
Oznaczało to koniec istnienia tego państwa.
Wielu uczonych bizantyjskich opuściło ojczyznę i przeniosło się do Włoch.
Uczeni przywozili ze sobą starożytne rzymskie i greckie rękopisy
oraz traktaty naukowe.
Wywołało to we Włoszech fascynację starożytnością.
Modne stało się studiowanie greckiej filozofii
i czytanie rzymskich dzieł w języku łacińskim.
Zachwycano się antyczną architekturą.
Efektem tego był niezwykły rozwój sztuki wzorowanej na dziełach antycznych.
Z tego powodu nową epokę w dziejach kultury
nazwano Renesansem lub Odrodzeniem.

Człowiek renesansu

Leonardo da Vinci, Człowiek witruwiański,
ok.1490

W epoce Renesansu człowiek
i jego twórczy umysł był w centrum
zainteresowania artystów.
W epoce tej podziwiano ludzi dobrze
wykształconych, aktywnych
i przedsiębiorczych.
Ideałem człowieka renesansu byli
uczeni i artyści, którzy nie skupiali się
tylko na jednej dziedzinie,
ale byli wszechstronni.
Posiadali różne umiejętności,
mieli rozległą wiedzę,
którą wykorzystywali
w różnych dziedzinach.

Przedstawiciele epoki
Michał Anioł – włoski rzeźbiarz,
malarz, architekt, poeta.

Leonardo da Vinci – włoski konstruktor,
matematyk, wynalazca,
malarz, poeta, muzyk.

Leonardo da Vinci, Mona Lisa
Michał Anioł, Stworzenie Adama

Początki muzyki renesansowej
Za początek Renesansu w muzyce można uznać rok 1400,
po którym zaczęto stopniowo wprowadzać do twórczości nowe,
nieznane techniki kompozytorskie. Niekiedy przesuwa się
tę granicę na rok 1430, 1450, a nawet 1500.
Za koniec epoki uważa się rok 1600.
Do najwybitniejszych, a zarazem najbardziej wszechstronnych kompozytorów
Renesansu zalicza się takich muzyków, jak:
John Dunstable, Guillaume Dufay, Johannes Ockeghem,
Josquin des Prez, Nicolas Gombert, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Orlando di
Lasso, Giovanni Gabrieli.
Mistrzowie ci wyznaczyli główny nurt twórczości renesansowej,
dla której podstawowymi gatunkami były msza i motet,
a także chanson i w późniejszym okresie madrygał.

W renesansowej muzyce świeckiej
królowały madrygały – wielogłosowe
pieśni najczęściej o tematyce miłosnej.
Popularne było domowe muzykowanie;
w bogatszych domach śpiewano
z towarzyszeniem lutni.
Z kolei kapele składające się z różnych
instrumentów, najczęściej dętych,
przygrywały do tańca.
Taniec w czasach Renesansu był
popularną rozrywką w całej Europie.
Umiejętność ładnego poruszania się
świadczyła m.in. o wykształceniu
i dobrym wychowaniu.
Taniec weselny, obraz nieznanego malarza francuskiego

Renesans w Polsce
Polska doby Renesansu stała się ważnym centrum kultury
i nauki w Europie. Przebudowany zamek na Wawelu był wypełniony eksponatami
z różnych dziedzin sztuki, rozbrzmiewała w nim też często muzyka.
Król Zygmunt Stary ufundował Kapelę Rorantystów – zespół śpiewaków,
którzy wykonywali wielogłosową muzykę kościelną.
Kaplica Zygmuntowska na Wawelu

Muzyczne oblicze Renesansu w Polsce
Muzykę uprawiano w Polsce w XVI w. powszechnie:
nie tylko w wielu różnych większych ośrodkach, jakimi były wówczas dwory, większe
miasta, kościoły czy klasztory, lecz także w niewielkich skupiskach ludności, na wsiach
a nawet w domach prywatnych.
Na czołowe miejsce w życiu muzycznym kraju wysunęły się
ośrodki dworskie, zwłaszcza zaś – dwór królewski.
Muzycy polscy przybywali na dwór królewski z różnych stron kraju,
kształcili się tu od dzieciństwa lub byli angażowani jako dojrzali artyści. Muzycy obcy,
bądź byli przyjmowani na stałe,
bądź też występowali okazjonalnie.
Ważną funkcję przy dworze sprawował kompozytor,
który był nie tylko twórcą muzyki, lecz także często nauczycielem,
kopistą nut, kierownikiem chóru,
a być może spełniał jeszcze inne obowiązki

Mikołaj z Krakowa

Mikołaj z Krakowa, kompozytor pierwszej
połowie XVI w., jednak nie są znane żadne szczegóły
jego biografii, wiadomo jedynie, że pochodził lub
przebywał w Krakowie. Dowodem jego istnienia są
tylko podpisane jego inicjałami utwory zapisane
w tabulaturach: Jana z Lublina i Klasztoru św. Ducha,
których jest ponad 40. Do niedawna Mikołaj z Krakowa
był uważany za najwybitniejszego polskiego
kompozytora muzyki instrumentalnej I połowy XVI w.
Odkryto jednak, że kompozycje dotychczas mu
przypisywane są jedynie przeróbkami istniejących
wcześniej utworów wokalnych. Przykładem może być
dokonana przez Mikołaja z Krakowa intawolacja
na organy popularnej świeckiej pieśni
„ Aleć nade mną Wenus”.
https://www.youtube.com/watch?v=wSiEdGcd9VA

Dziedziniec zamku na Wawelu

(Mikołaj z Krakowa „Aleć nade mną Wenus”)

Wacław z Szamotuł

Wacław z Szamotuł–
polski kompozytor i poeta,
człowiek renesansu, uważany za
najwybitniejszego polskiego
kompozytora przed Chopinem,
a przynajmniej za jednego
z najwybitniejszych polskich
kompozytorów epoki odrodzenia
(obok Mikołaja Gomółki i Mikołaja
Zieleńskiego).
https://www.youtube.com/watch?v=K_e2aXHnmi4
(Wacław z Szamotuł „Już się zmierzcha”)

Marcin Leopolita

Drugim kompozytorem po Wacławie
z Szamotuł, potężną indywidualnością
polskiej i europejskiej muzyki XVI w.,
jest Marcin Leopolita albo inaczej Lwowczyk.
Ten pochodzący ze Lwowa twórca
wielkiego formatu i humanista o głębokiej
wiedzy studiował na Uniwersytecie
w Krakowie, a mając około 20 lat,
został przyjęty do kapeli Zygmunta Augusta,
jako nadworny kompozytor.
Niewiele kompozycji Leopolity dotrwało
do naszej epoki. Zachowała się tylko jedna
pięciogłosowa msza: „Missa Paschalis”.
Ilustracja przedstawia rysunkowy portret Marcina Leopolity – polskiego twórcę muzyki
renesansowej, organistę, poetę. Mężczyzna z dłuższymi włosami, brodą i wąsem.
Ma poważny wyraz twarzy. Ubrany jest w płaszcz.

Mikołaj Gomółka

Mikołaj Gomółka - wybitny kompozytor
i muzyk polskiego renesansu, znany jako
autor jednego wielkiego arcydzieła:
czterogłosowych Psalmów do przekładu
Jana Kochanowskiego.
„Melodie na Psałterz polski” są wyjątkowe
w muzyce europejskiej z dwóch względów:
• jest to jeden z nielicznych tak wczesnych
przykładów, w którym zarówno tekst,
jak i muzyka są najwyższej próby;
• jest to pierwsze znane opracowanie
muzyczne wszystkich 150 psalmów.

Strona tytułowa oraz karta
z Melodii na Psałterz polski Mikołaja Gomółki

https://www.youtube.com/watch?v=0-05ofXn_Os
(Mikołaj Gomółka „Kleszczmy rękoma”)

Mikołaj Zieleński
Mikołaj Zieleński – jeden z najwybitniejszych polskich
twórców przełomu renesansu i baroku w Polsce.
Był kompozytorem, organistą i kapelmistrzem na dworze
prymasa Polski, Wojciecha Baranowskiego w Łowiczu.
Studiował w Rzymie, odwiedził także inne miejsca
we Włoszech, by zapoznać się z dokonaniami
tamtejszych artystów.
Zbiory twórczości Zieleńskiego zawierają 113 kompozycji.
Są wśród nich kompozycje bardzo różnorodne
pod względem środków wykonawczych.
Oprócz liturgicznych ofertoriów i communii na cały rok
kościelny, znajdują się w nich także m.in. psalmy, motety,
pieśni i fantazje instrumentalne.
Najbardziej rozbudowanym dziełem z tego zbioru
jest Magnificat na trzy chóry czterogłosowe.
https://www.youtube.com/watch?v=paT4ReAHimE
(Mikołaj Zieleński „Magnificat”)

Jakub Polak
Jakub Polak - wybitny kompozytor
i lutnista.
Pozostawił po sobie ponad
60 kompozycji lutniowych, w tym
15 preludiów, 21 fantazji, tańce:
7 kurantów, 4 galiardy, 8 wolt, branle,
sarabandę, balet, a także
dwa opracowania lutniowe pieśni.
Większość jego utworów znajduje się
w rękopiśmiennej tabulaturze
lutniowej z I połowy XVII w.
zwanej Tabulaturą
lorda Herberta of Cherbury.

https://www.youtube.com/watch?v=cOYv64zlwVc
(Jakub Polak „Courante”)

Wybitni, ważni Polacy Renesansu
*Mikołaj Kopernik - twórca teorii heliocentrycznej
oraz dzieła " O obrotach sfer niebieskich" .
*Maciej z Miechowa - autor pierwszego dzieła geograficznego
o Europie Wschodniej.
*Jan Kochanowski - najsłynniejszy poeta polskiego Renesansu,
autor fraszek, trenów , poematów i twórca pieśni.
*Marcin Kromer - autor kroniki opisującej dzieje Polski do 1506 roku.
*Mikołaj Rej ( z Nagłowic) - jako jeden z pierwszych pisarzy tworzył
w języku polskim, nazywany jest "Ojcem literatury Polskiej".
*Jan Zamoyski - założyciel miasta Zamość ,
był wybitnym politykiem i mecenasem sztuki.
*Modrzewski Andrzej Frycz - napisał po łacinie traktat Lascius,
czyli o karze za mężobójstwo, O poprawie Rzeczypospolitej

Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik jest najbardziej znany
jako twórca heliocentrycznego
modelu Układu Słonecznego
i prawdopodobnie pierwszy heliocentryk
w Europie od czasów starożytnej Grecji.
Autor dzieła „O obrotach sfer
niebieskich” przedstawiającego
szczegółowo wizję Wszechświata.
Prace Kopernika dokonały przełomu
i wywołały jedną
z najważniejszych rewolucji naukowych
od czasów starożytnych,
nazywaną przewrotem kopernikańskim

Mikołaj Rej

Mikołaja Reja określa się jako ojca
piśmiennictwa polskiego.
Przede wszystkim ze względu na to,
że był pierwszym twórcą piszącym
po polsku, który konsekwentnie,
przez ponad trzydzieści lat,
realizował swój niezwykle bogaty
program literacki.
Na szczególną uwagę zasługuje
„Żywota człowieka poczciwego”.
Autor używa w nim niebywałej wręcz liczby
zdrobnień, podkreślając sielankową
arkadyjskość życia wiedzionego zgodnie
z zawartymi w utworze radami.

Jan Kochanowski
Największy twórca polskiego renesansu.
Jego biografia stanowi szczególne połączenie
życia dwornego humanisty i ziemianina.
W młodości Kochanowski, studiuje
w Krakowie i Padwie oraz bawi na dworze
królewskim, gdzie pełni funkcję sekretarza
Zygmunta Augusta.
W wieku dojrzałym osiada
w majątku ziemskim w Czarnolesie.
Jego dorobek artystyczny jest bogaty i pełen
prawdziwych arcydzieł.
Dokonania Kochanowskiego wywarły
ogromny wpływ na następne pokolenia
literackie – wpływ ten można nazwać
największym w dziejach literatury polskiej.

Podsumowanie
Renesans to „Złoty Wiek” w muzyce polskiej, czyli wiek XVI.
To ogromna różnorodność stylów, technik i gatunków muzycznych. Jej symbolem
może być twórczość najwybitniejszego kompozytora epoki – Wacława z Szamotuł,
komponującego kunsztowne łacińskie motety, a następnie, proste wielogłosowe
pieśni z tekstem polskim. Podziały na muzykę religijną i świecką, protestancką
i katolicką, twórczość łacińską i polską, wokalną i instrumentalną przebiegały
rozmaicie przez całe stulecie, niemniej można zauważyć, iż w pierwszej jego połowie
dominuje kunsztowna, gęsta polifonia a cappella w stylu muzyki
franko-flamandzkiej, natomiast w drugiej połowie zaznacza się z jednej strony zwrot
do prostoty w muzyce wielogłosowej a cappella, kojarzonej ze stylem szkoły
rzymskiej, z drugiej zaś – monumentalizm i operowanie kontrastami w zestawianiu
grup chórów typowe dla weneckiej polichóralności.
Również nie bez znaczenia dla naszej kultury muzycznej XVI wieku była
reformacja, wraz z jej charakterystycznym chorałem protestanckim,
a także popularność muzyki instrumentalnej, zwłaszcza lutniowej,
powiązana z rozwojem sztuki lutniczej.

W epoce ważnym było powstanie polifonii (wiele głosów),
Twórcy wprowadzili do muzyki harmonię, czyli współbrzmienie.
Myśl humanistyczna doprowadziła do odrodzenia starożytności i antyczności.
Nastąpił silny rozwój twórczości w językach rodzimych:
Uprawiane gatunki literackie:
*elegia – Kochanowski
*sielanka – Kochanowski, Szymonowic
*pieśni
*epicedia, treny
*fraszki
*dialog, esej, nowela – Rej, Boccaccio, De Montaigne
*sonet - Petrarka
*powieść – Cervantes
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