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I. HUDBA STREDOVEKU A RENESANCIE 
 

V tomto pracovnom liste sa prenesieme o niekoľko storočí späť a to až do obdobia stredoveku, ktorý 
trval cca od 5. do 14. storočia n.l. Väčšina hudby, ktorá pochádza z obdobia stredoveku, je cirkevná, 
čiže ide o hudbu znejúcu v chráme, kostole, kláštore, katedrále alebo kaplnke. 

 
Najrozšírenejším druhom cirkevnej hudby bol gregoriánsky chorál, 
nazvaný podľa pápeža Gregora Veľkého.  

Základným poslaním týchto spevov bolo zvýrazniť duchovný text 
a pozdvihnúť myseľ veriacich k Bohu. 
 
 

ÚLOHA č.1 – vypočuj si ukážku gregoriánskeho chorálu a odpovedz na otázky  
 

 https://www.youtube.com/watch?v=ljci52UccLE 
 
Kto spieval v ukážke – muži alebo ženy?______________________________________________ 
 
Spievali jednohlasne – jednu melódiu alebo viachlasne?_________________________________ 
 
Ktoré hudobné nástroje ste počuli v ukážke?___________________________________________ 
 
Poznáte jazyk, v ktorom spievali?____________________________________________________ 
 

 
Gregoriánsky chorál, hoci vznikol už pred mnohými storočiami, nezanikol a dodnes je súčasťou 
katolíckych bohoslužieb. Stal sa inšpiráciou aj pre mnohé súčasné hudobné skupiny – Era, Enigma, ... 
 

ÚLOHA č.2 – vypočuj si piesne od týchto skupín a hľadaj v nich prvky gregoriánskeho chorálu 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=6xUnSVTh8fI 
 https://www.youtube.com/watch?v=x4maoo4A3x4 

 
Čo majú z gregoriánskym chorálom spoločné? _________________________________________ 
 
V čom sú iné?____________________________________________________________________ 
 

 
Aj keď v stredoveku jednoznačne prevažovala cirkevná hudba, vznikala aj svetská hudba, ktorá často 
znela v spojení s poéziou a tancom. Najznámejšími stredovekými hudobníkmi boli potulní speváci, 
ktorí často pochádzali zo šľachtických rodov - rytieri. Putovali od mesta k mestu a bavili panovníkov na 
hradoch a zámkoch. V každej krajine ich volali inak: 

 Francúzsko: trubadúri, truvéri  
 Nemecko: minnesängri 
 Slovensko: igríci 

Piesne potulných spevákov sa nezapisovali, udržiavali sa len živým podaním a hudobník obvykle ovládal 
hru na niekoľkých nástrojoch, zároveň bol spevákom, tanečníkom aj komikom. Najčastejšie spievali o 
láske, historických udalostiach (križiacke výpravy), prírode. 
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Inštrumentálna (nástrojová) hudba zvyčajne súvisela so spevom (ako hudobný sprievod), samostatne 
sa vyskytovala zriedkavo, vtedy mala skôr improvizačný charakter a bola spätá s tancom.  
 
Najznámejšie hudobné nástroje: harfa, kithara, lutna, gajdy, flauta, rohy, šalmaje, bubienok, atď. 

 
 

ÚLOHA č.3 – vypočuj si tanečnú skladbu Trotto od neznámeho skladateľa z 13. storočia 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=iACo1gbmVio 
 
Ktoré nástroje v skladbe si spoznal? ________________________________________________ 
 
Ktorý nástroj hrá melódiu?________________________________________________________ 
 
Akú funkciu majú ostatné nástroje?_________________________________________________ 
 

 
ÚLOHA č.4 – doplň tajničku (obľúbený stredoveký hudobný nástroj) 
 

1. Najrozšírenejší hudobný druh stredovekej hudby bol .......................  chorál 
2. Hudobný nástroj používaný v cirkevnej hudbe: ........................... 
3. Koľkohlasne mnísi spievajú stredoveký chorál? .......................... 
4. Potulní stredovekí speváci vo Francúzsku sa nazývali .......................... 
5. Potulnými spevákmi boli často aj ................... (šľachtický rod) 
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ÚLOHA č.5 – doplň názvy nôt v husľovom kľúči 

 
 
ÚLOHA č.6 – doplň názvy nôt v basovom kľúči 
 

 
 

ÚLOHA č.7 – pozorne si pozri krížiky v predznamenaní nižšie a zakrúžkuj ich správne poradie 
 

 
 
 
ÚLOHA č.8 – zapíš kvintakordy k nasledujúcim krížikovým stupniciam 

 
 
ÚLOHA č.9 – urči tóninu z daných kvintakordov (T-S-D), označ aj jednotlivé harmonické funkcie 

 


