
Historia muzyki 3 – Średniowiecze 

Ramy czasowe 

Można napotkać różne cezury średniowiecza. Większość źródeł przyjmuje jednak upadek cesarstwa 

zachodniorzymskiego (476) za początek, a zdobycie Konstantynopola przez Turków (1453) za koniec. 

Czasem za koniec średniowiecza uznaje się pierwszą wyprawę Kolumba do Ameryki (1492). 

Formy muzyczne średniowiecza 

W średniowiecznej Europie muzykę komponowano głównie ku chwale Boga i wykorzystywano ją do 

celów liturgicznych. 

Jednym z pierwszych gatunków muzycznych w średniowieczu był chorał gregoriański, czyli 

jednogłosowy śpiew wykonywany przez chór podczas nabożeństw. Jego nazwa pochodzi od imienia 

papieża Grzegorza I Wielkiego (pontyfikat – 590-604). Był najpopularniejszą formą muzyczną przez 

znaczną część średniowiecza.  

Przykład chorału gregoriańskiego: https://www.youtube.com/watch?v=A2Ce2cJifOc.  

W średniowiecznej muzyce religijnej rozwinęły się również inne formy wokalne związane z liturgią 

kościoła: 

 msza – cykl śpiewów do najważniejszych nabożeństw liturgii chrześcijańskiej, 

 hymn – pieśń o prostej budowie zwrotkowej, sławiąca Boga z tekstami niepochodzącymi 

z Pisma Świętego, 

 psalm – śpiew o charakterze dziękczynnym, pochwalnym lub błagalnym wykonywany 

naprzemiennie przez chór i solistę lub dwa chóry. 

W średniowieczu w kościołach, klasztorach i na cmentarzach wystawiano misteria, czyli dramaty 

liturgiczne oparte na motywach biblijnych z życia Chrystusa i świętych, w których muzyka podkreślała 

toczącą się akcję. 

Z czasem zaczęły rozwijać się także pierwsze wokalne formy wielogłosowe. Pierwszą z takich form 

było organum, które na początku polegało na prowadzeniu dwóch głosów w równoległych kwartach 

lub kwintach. Pierwszym mistrzem tej formy muzycznej był XII-wieczny francuski kompozytor 

Leoninus. 

Przykład organum Leoninusa: https://www.youtube.com/watch?v=ngCRm7uLirA.  

Jego następcą i prawdopodobnie uczniem był Perotinus. Tworzył on już pierwsze trzy- 

i czterogłosowe organa. 

Przykład czterogłosowego organum Perotinusa: https://www.youtube.com/watch?v=EMyWnCf2Anc. 

W ramach muzyki wielogłosowej od XIII w. powstawały też pierwsze motety, głównie proste, 

trzygłosowe, jedynie wokalne.  

Muzykę świecką popularyzowali między innymi wędrowni śpiewacy, artyści cyrkowi i kuglarze 

w czasie występów na placach i jarmarkach. Rozpowszechniali ją także poeci-muzycy wywodzący się 

z warstw arystokratycznych. Bywali nimi rycerze, a nawet królowie (np. król Anglii – Ryszard Lwie 

Serce). Często można było spotkać ich we Francji, gdzie nazywano ich trubadurami i truwerami. 

Wykonywane przez nich formy to ballady, ronda i pieśni chansons, głównie o tematyce miłosnej lub 

rycerskiej. 
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Instrumenty w średniowieczu 

Najchętniej wykorzystywane instrumenty w średniowieczu: 

 organy, 

 portatyw – małe, przenośne organy piszczałkowe o skali około dwóch i pół oktaw; znalazł 

zastosowanie zarówno w muzyce świeckiej, jak i kościelnej (głównie do podawania tonu do 

śpiewu chorału gregoriańskiego), 

 fidel – instrument smyczkowy, zwykle pięciostrunowy, 

 lutnia – instrument strunowy szarpany; początkowo miał cztery pary strun, później pięć, 

 dudy – instrument dęty drewniany, przyniesiony z Azji do Europy w IX wieku. 

   

 

   

 

W średniowieczu rozwijał się już system notacji muzycznej – wykorzystywano tzw. neumy do zapisu 

śpiewów liturgicznych. Na początku wskazywały one jedynie kierunek linii melodycznej – jej 

wznoszenie się i opadanie. W XI-XII wieku pojawiły się linie, które pozwalały precyzyjnie wskazywać 

wysokości dźwięków. 

 

 

 

Portatyw Lutnia 

Fidel Dudy 

Neumy z ok. 1300 r. 
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Muzyka w średniowiecznej Polsce 

Najważniejsze dzieła polskiej muzyki średniowiecznej to: 

 Gaude Mater Polonia (Raduj się, Matko Polsko) – jednogłosowy hymn łaciński o treści 

związanej z kultem św. Stanisława, biskupa krakowskiego; tekst został napisany przez 

Wincentego z Kielczy w 1253 r.; dziś wykonywana w opracowaniu czterogłosowym 

https://www.youtube.com/watch?v=Wv8LriCtwxE  

 Bogurodzica – najstarsza polska pieśń religijna i najstarszy zachowany polski tekst poetycki 

wraz z melodią; powstała najprawdopodobniej na przełomie XIII i XIV wieku; na przestrzeni 

wieków XIV-XVIII pełniła także funkcję hymnu Wielkiego Księstwa Litewskiego 

https://www.youtube.com/watch?v=3P2Pr6kUxtA 

 Breve regnum (Krótkie panowanie) – najstarsza znana piosenka żakowska; powstała w języku 

łacińskim wśród studentów Akademii Krakowskiej w XV wieku; opowiada o wyborze króla 

studentów i ośmiodniowych zabawach w czasie juwenaliów 

https://www.youtube.com/watch?v=opqGxJnjeis 

 

 

Polecenie 1. Zagraj na fortepianie przedstawiony powyżej fragment Bogurodzicy. 

Polecenie 2. Zaśpiewaj przedstawiony powyżej fragment Bogurodzicy. 
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