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ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  (15ος-16ος αι.) 

 

 

     Την  συγκεκριμένη περίοδο, που διαρκεί περίπου δύο αιώνες, έχουμε σημαντικές αλλαγές σε όλους τους τομείς της 

ανθρώπινης δραστηριότητας. Στη μουσική, μεγάλης σπουδαιότητας είναι η εφεύρεση της μουσικής τυπογραφίας (Ρώμη, 1476). 

Μουσική του 15ου αι. – Η Γαλλοφλαμανδική Σχολή 

     Ονομάζεται η σχολή που δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε στην περιοχή της Βόρειας Γαλλίας και της Φλάνδρας (περιοχή 

Βελγίου και Ολλανδίας). Σημαντικά μουσικά κέντρα αποτελούν οι αυλές των κοσμικών και εκκλησιαστικών αρχόντων και οι 

metrises (μετρίζ), μουσικές εκκλησιαστικές σχολές. 

 

Μουσικά χαρακτηριστικά 

 Χρήση της μίμησης μελωδικών τμημάτων από όλες τις φωνές και ανάπτυξη των εξής τεχνικών παραλλαγής της μελωδίας: 

την αναστροφή (αλλαγή κατεύθυνσης των διαστημάτων), την καρκινική (ανάγνωση της μελωδίας από την τελευταία νότα 

προς την αρχική) και την αναστροφή της καρκινικής (συνδυασμός των δύο τεχνικών). 

 Οι χορωδιακές συνθέσεις είναι τετράφωνες, ενώ από τις αρχές του 16ου αι. γίνονται πεντάφωνες , εξάφωνες , κ.λ.π. 

 Οι φωνές αποκτούν νέα λειτουργία, με συγκεκριμένη έκταση και ονομασία. Ο tenor κατασκευάζεται όπως και οι άλλες 

φωνές. Έτσι λοιπόν, μέχρι και τα τέλη του 16ου αι. έχουμε: 

                                 Cantus (discantus) – superius soprano 

                                 Contratenorus altus alto 

                                 Tenor 

                                 Contratenor bassus basso 

 Η τεχνική faux-bourdon (συγχορδίες σε α’ αναστροφή) είναι σε χρήση 

 

Είδη μουσικής σύνθεσης  

 Chanson (τραγούδι): Το πιο γνωστό είδος κοσμικής μουσικής αυτής της περιόδου. Αποτελεί εξέλιξη της παλιάς 

καντιλένας, συνήθως είναι τρίφωνο ή τετράφωνο και τα λόγια βρίσκονται στον cantus με τις άλλες φωνές συνοδευτικές. 

 Missa (Λειτουργία): Είναι το κυριότερο είδος θρησκευτικής μουσικής. Δε χρησιμοποιείται πλέον ο όρος tenor , αλλά ο 

όρος cantus firmus (c.f.), που είναι μία σταθερή μελωδία και αποτελεί αφετηρία για τη σύνθεση. Μπορεί να προέρχεται 

και από κοσμική μελωδία και δίνει το όνομά του σε όλη τη λειτουργία. Σε αυτή την περίπτωση, ονομάζεται Missa-

παρωδία. 

 Motetus (μοτέτο): Εγκαταλείπεται η χρήση των πολλών κειμένων και η ισορρυθμία της Ars Nova. Είναι κυρίως είδος 

θρησκευτικής μουσικής (όχι λειτουργικής).Υπάρχει τάση ομοιομορφίας των φωνών και κατάργηση του cantus firmus 

(c.f.). 
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Μουσική σημειογραφία  

     Επικρατεί η λευκή μετρική σημειογραφία που έχει ήδη αναφερθεί. 

 

Συνθέτες 

     Διακρίνονται τρεις γενιές συνθετών της Γαλλοφλαμανδικής σχολής. 

Α’ Γενιά( πρώτο μισό του 15ου αι.) 

 John Dunstable (1380/90-1453)(Τζον Ντανστέιμπλ): Άγγλος συνθέτης που έζησε μεγάλο χρονικό διάστημα στη Γαλλία 

και συνετέλεσε στη διαμόρφωση του στυλ της Γαλλοφλαμανδικής σχολής. Έγραψε 70 έργα (μοτέτα, κοσμικά τραγούδια, 

μέρη του Ordinarium, κ.α.) 

 Gilles Binchois (1400-1460)(Ζιλ Μπενσουά) :Ασχολήθηκε κυρίως με τη σύνθεση του κοσμικού πολυφωνικού 

τραγουδιού (chanson) 

 Guillaume Dufay(1400-1474)(Γκιγιώμ Ντυφαί): ο σημαντικότερος συνθέτης της α’ γενιάς, του οποίου το έργο όμως 

αφορά μεγάλο μέρος της β’ γενιάς. Διασώζεται μεγάλος αριθμός έργων του. Μεταξύ αυτών: 9 λειτουργίες (λειτουργία 

Se la face la pale, λειτουργία Sine nomine, λειτουργία L’ home arme), θρησκευτική μουσική, 80 κοσμικές συνθέσεις σε 

γαλλική γλώσσα, ανάμεσα τους και η τρίφωνη μπαλάντα Se la face la pale, ο tenor της οποίας έχει χρησιμοποιηθεί ως 

tenor της ομώνυμης λειτουργίας. 

Β’ Γενιά (β’ μισό του 15ου αι.) 

 Johannes Ockeghem(1420-1494)(Γιοχάνες Όκεγκεμ): Ο πιο αντιπροσωπευτικός συνθέτης της β’ γενιάς. Μέσα από τα 

έργα του καλλιεργεί την τεχνική της μίμησης. Σώζονται 10 λειτουργίες, 1 Requiem (το παλαιότερο σωζόμενο πολυφωνικό 

Requiem), μοτέτα, chansons. 

 Antoine Busnois(-1492)(Αντουάν Μπυνουά): Σώζονται περίπου 150 chansons, μοτετα, κ.λ.π. 

Γ’ Γενιά (τέλη 15ου έως πρώτη 20ετία του 16ου αι.) 

 Jacob Obrecht(1450-1505)(Γιάκομπ Όμπρεχτ): Ολλανδός συνθέτης. Συνέθεσε περίπου 25 λειτουργίες, 30 μοτέτα, 25 

chansons, κ.λ.π. 

 Josquin Desprez ή Des Pres(1440-1521)(Ζοσκέν Ντεπρέ): Ο σημαντικότερος συνθέτης της Γαλλοφλαμανδικής σχολής. 

Η μουσική του έχει τονικά στοιχεία (χρήση κλιμάκων μειζόνων και ελασσόνων). Έγραψε λειτουργίες, 60 μοτέτα, 40 

chansons, κ.λ.π. 

Θεωρητικοί 

 Johannes Tinctoris(1435-1511)(Γιοχάνες Τινκτόρις): Συνθέτης και θεωρητικός, έγραψε 12 μουσικοθεωρητικά 

συγγράμματα (Terminorium musicae diffinitorium, το πρώτο λεξικό μουσικών όρων και Liber de arte contrapuncti που 

ήταν εγχειρίδιο αντίστιξης). 

Μουσική του 16ου αιώνα 

     Ο 16ος αι. αποτελεί τη δεύτερη και τελευταία περίοδο της Αναγέννησης. Χαρακτηρίζεται από την συνέχεια του έργου της 

Γαλλοφλαμανδικής σχολής, τη δημιουργία τοπικών παραδόσεων και την ανάπτυξη της Ρωμαϊκής Σχολής. 

     Σημαντική είναι η εφεύρεση της μουσικής τυπογραφίας το 1476 στη Ρώμη. Ο Πετρούτσι, ένας από τους σημαντικότερους 

τυπογράφους της εποχής, δημιούργησε τα πρώτα κινητά στοιχεία για τη νότα και το πεντάγραμμο. Τα πρώτα μουσικά έργα που 

εκτυπώθηκαν ήταν χορικά , ενώ το πρώτο βιβλίο που τυπώθηκε ήταν μία συλλογή  μοτέτων του Ζοσκέν Ντεπρέ το 1501. 

Ακολούθησε η εκτύπωση πολλών εκδόσεων και η διάδοση της μουσικής γίνεται με ταχύτερους ρυθμούς. 
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Είδη μουσικής σύνθεσης  

 

Θρησκευτική μουσική: αποκτά το χαρακτήρα της διεθνούς μουσικής και χρησιμοποιείται η λατινική γλώσσα. Τα είδη είναι τα 

εξής: 

 Μοτέτο: Αποτελεί είδος ελεύθερης σύνθεσης, χωρίς c.f. με μίμηση σε όλες τις φωνές .Χωρίζεται σε μέρη ανάλογα με το 

νόημα του κειμένου. Συνήθως τα μοτέτα είναι 5φωνα ή 6φωνα. 

 Λειτουργία: Έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το μοτέτο. Χρησιμοποιούνται στοιχεία κοσμικής μουσικής (missa – 

παρωδία). 

 

Γαλλοφλαμανδική σχολή 

 

Συνθέτες 

 Jacobus Clemens non Papa(1510-1556)(Ιάκωβος Κλέμενς νον Πάπα) 

 Adrian Willaert(1490-1562)(Άντριαν Βιλλαέρτ): Θεωρείται ο εφευρέτης του κοντσέρτου. 

 Orlando di Lasso(1532-1594)(Ορλάντο ντι Λάσσο):Ο διασημότερος συνθέτης της Γαλλοφλαμανδικής σχολής. 

Θεωρητικοί 

 Gioseffo Zarlino(1517-1590)(Τζοζέφο Τσαρλίνο): Εισάγει την έννοια της μείζονας και ελάσσονας συγχορδίας με 

μαθηματικούς υπολογισμούς. 

 Henricus Glareanus(1488-1563)(Ερρίκος Γκλαρεάνους): Εισάγει τη θεωρητική ερμηνεία της μείζονας και ελάσσονας 

κλίμακας. 

 

Τοπικές παραδόσεις 

     Αφορούν κυρίως την κοσμική μουσική, όπου χρησιμοποιούνται εθνικές γλώσσες, αναπτύσσονται τα παλαιοτέρα είδη και 

δημιουργούνται καινούρια. Στη θρησκευτική  μουσική τα είδη της είναι αυτά που έχουν ήδη αναφερθεί. Παρακάτω ακολουθούν 

για κάθε περιοχή τα είδη που αναπτύχθηκαν, καθώς και κάποιοι χαρακτηριστικοί συνθέτες.  

 

Ιταλία 

Είδη μουσικής σύνθεσης 

 Frotola(φρόττολα):Εμφανίστηκε κυρίως στη Κεντρική και Βόρεια Ιταλία. Έχει τετράφωνη ομοφωνική γραφή και τα 

θέματα είναι κυρίως ερωτικά. Η soprano είναι η κυριότερη φωνή. 

 Villanella(βιλανέλα): Στροφικό χορευτικό τραγούδι ναπολιτάνικης προέλευσης, αρχικά τρίφωνο με κυρίαρχη φωνή τη 

soprano λαϊκής προελεύσεως (villanus=χωριάτης). 

  Madrigal(μαδριγάλι):Είναι το κυρίαρχο είδος κοσμικής μουσικής του 16ου αι. Έχει τα μουσικά χαρακτηριστικά του 

μοτέτου αλλά προέρχεται από τη λαϊκή μουσική. Δεν έχει στροφική μορφή. Χαρακτηριστικοί είναι οι Μαδριγαλισμοί, 

μελωδικά σχήματα που χρησιμοποιούνταν για να ερμηνεύσουν φράσεις ή λέξεις του κειμένου.Οι σημαντικότεροι 

συνθέτες μαδριγαλίων είναι: Jacques Arcadelt(1505-1568)(Ζακ Αρκαντέλτ), Adrian Willaert(1490-1562)(Άντριαν 

Βιλλαέρτ) 
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Γαλλία 

Είδη μουσικής σύνθεσης 

 Chanson(σανσόν): Είναι το αντίστοιχο του μαδριγαλιού στη Γαλλία, ομοφωνικό,  κυρίως τετράφωνο ή πεντάφωνο, 

ιδιαίτερα διαδεδομένο στην αστική και αριστοκρατική τάξη. Συνθέτες: Clement Janequin(1485-1558)(Κλεμάν Ζανεκέν), 

έγραψε 400 περίπου chansons με προγραμματικά στοιχεία. 

 

Γερμανία 

Είδη μουσικής σύνθεσης 

 Lied(λιντ=τραγούδι): Έχει στροφικό κείμενο με μουσική που επαναλαμβάνεται για κάθε στροφή, πολυφωνικής μορφής, 

με ρίζες στα τραγούδια των Ερωτοτραγουδιστών (Minnesanger). Συνθέτες:Heinrich Isaak(1450-1517)(Χάινριχ Ίζαακ) 

 Choral(χορικό): Είναι είδος θρησκευτικής μουσικής. Συγκεκριμένα, Πρόκειται για το Ευαγγελικό εκκλησιαστικό τραγούδι 

που καθιερώθηκε από τον Λούθηρο ως μέρος της Θείας Λειτουργίας. Δημιουργήθηκε με στόχο την ενεργή συμμετοχή 

του εκκλησιάσματος , γι αυτό οι μελωδίες του είναι απλές , ώστε να τραγουδιούνται από όλους.  Συνθέτες:Hans Leo 

Hassler(1534-16120(Χανς Λέο Χάσλερ) 

 

Αγγλία  -  Συνθέτες 

 Thomas Tallis(1505-1585)(Τόμας Τάλις) 

 William Byrd(1543-1623)(Γουίλιαμ Μπερντ): Έγραψε ανθέμια (anthem),είδος εκκλησιαστικής μουσικής αντίστοιχο του 

μοτέτου. 

 Thomas Morley(1557-1602)(Τόμας Μόρλευ) 

 John Dowland(1562-1626)(Τζων Ντόουλαντ):Ασχολήθηκε με το μονοφωνικό τραγούδι με τη συνοδεία λαούτου. 

 

Ισπανία  -  Συνθέτες 

 Christobal de Morales(1500-1553) 

 Thomas Luis de Victoria(1548-1611) 

 

Μουσικά όργανα της Αναγέννησης - Οργανική μουσική 

 Πνευστά: Σουραύλια διαφόρων ειδών, πλάγιο φλάουτο (λιγότερο διαδεδομένο από το σουραύλι),κρομόρνη, 

bombarde(όργανα με διπλή γλωττίδα), τρομπέτες, τρομπόνια. 

 Έγχορδα με τόξο: Vielle (που υπήρχε ήδη από τον Μεσαίωνα, Viola da Gamba, οικογένεια του βιολιού) 

 Έγχορδα νυκτά: λαούτο, θεόρβη (παραλλαγή του λαούτου)  

 Πληκτροφόρα: Εκκλησιαστικό όργανο, τσέμπαλο, σπινέτο, virginal (βίρτζιναλ, η αγγλική εκδοχή του σπινέτο) 

     Η μουσική για εκκλησιαστικό όργανο και λαούτο γραφόταν σε ταμπουλατούρες (ειδικές σημειογραφίες). Η οργανική μουσική 

που κυριαρχεί μέχρι τα μέσα του 16ου αι. είναι η μεταγραφή φωνητικής μουσικής για όργανα (κυρίως για λαούτο). 

     Είδη μουσικής σύνθεσης που κυριαρχούν από το β’ μισό του 16ου αι. είναι το ricercare, η canzone, η φαντασία, φόρμες όπου 

γίνεται συνεχής χρήση των μιμήσεων.  
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Β’ μισό του 16ου αι. 

 

Η Ρωμαϊκή Σχολή   

     Πρόκειται για μια ομάδα συνθετών που έδρασαν στη Ρώμη  με κέντρο το Παπικό Παρεκκλήσι κατά το β’ μισό του 16ου αι. 

Ανάμεσα στα γνωρίσματα της Σχολής της Ρώμης είναι: 

 η σύνθεση έργων θρησκευτικής μουσικής (μοτέτα, λειτουργίες) 

 η σύνδεση στοιχειών της Γαλλοφλαμανδικής σχολής και της ιταλικής μουσικής του 16ου αι. 

  το ύφος a capella (χωρίς οργανική συνοδεία) 

 Η χρήση του γρηγοριανού μέλους ως c.f. (cantus firmus) 

     Οι συνθέτες της Ρωμαϊκής Σχολής ικανοποίησαν τις απαιτήσεις της Εκκλησιαστικής Αντιμεταρρύθμισης. Η Αντιμεταρρύθμιση, 

μέσω της Συνόδου του Trento (Τριδέντο 1545-63), ήταν η αντίδραση της εκκλησίας στον Προτεσταντισμό και στα νέα στοιχεία 

που εισήγαγε στη χριστιανική πίστη. Όσον αφορά τη μουσική,  οι κληρικοί αντιδρούσαν στα εξής: 

 Στη συμμετοχή μουσικών οργάνων στη Θεία Λειτουργία 

 Στην ύπαρξη πολυφωνίας, διότι δεν γινόταν κατανοητό το κείμενο 

 Στη χρήση κοσμικών στοιχείων στη λειτουργική μουσική 

     Παρ όλες τις τάσεις για κατάργηση της πολυφωνικής μουσικής από το χώρο της εκκλησίας, οι συνθέτες της Ρωμαϊκής Σχολής 

κατάφεραν μέσω του έργου της να διατηρήσουν το χαρακτήρα της εκκλησιαστικής μουσικής και να πραγματοποιήσουν τις 

επιθυμίες της Αντιμεταρρύθμισης. 

 

Συνθέτες 

 Ορλάντο ντι Λάσσο: Τα τελευταία έργα του εντάσσονται στο στυλ της Ρωμαϊκής Σχολής. 

 Giovanni Pierluigi da Palestrina(1525-1594)(Παλεστρίνα): Ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της Ρωμαϊκής Σχολής. 

Έγραψε μόνο σε ύφος a capella. Το έργο του θεωρείται το αποκορύφωμα της πολυφωνικής μουσικής.  Ήταν διάσημος 

στην εποχή του και έγραψε κυρίως έργα θρησκευτικής μουσικής (Missa Papae Marcelli, Missa L’Homme arme). 

 

Η Βενετσιάνικη Σχολή 

   Γεννήθηκε το β’ μισό του 16ου αι. με επίκεντρο τον καθεδρικό ναό του Αγίου Μάρκου της Βενετίας. Γνωρίσματα  της 

Βενετσιάνικης Σχολής είναι  ο πολυφωνικός όγκος και η μεγαλοπρέπεια της μουσικής. Μέσα στο ναό του Αγίου Μάρκου, 

δοκιμάζεται ένας αντιφωνικός διάλογος δύο φωνητικών ομάδων με τη συνοδεία δύο εκκλησιαστικών οργάνων. Έτσι 

καθιερώνεται το "πολυχορικό" ύφος, όπου δύο ή περισσότερες χορωδίες τραγουδούν εναλλάξ. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο 

δρόμος για τη διαμόρφωση των πρώτων μορφών του κοντσέρτου και της συμφωνίας. Θεμελιωτής της Βενετσιάνικης Σχολής είναι 

ο Andrian Wilaert((1490-1562)(Άντριαν Βιλαέρτ), ο οποίος θεωρείται ο εφευρέτης του κοντσέρτου. Άλλοι σημαντικοί συνθέτες 

είναι οι : Andrea Gabrielli(1510-1586) (Αντρέα Γκαμπριέλι) και Giovanni Gabrielli(1555-1612) (Τζιοβάνι Γκαμπριέλι).    


