
א"תשע/כסלו/ג"י

1

ימי הביניים–שיעור חמישי 

פנחסי-הילה קובריגרו: מרצה

ב רקע כללי"ימה

  11-מסעות הצלב במאה ה•

1347מגפת הדבר השחור •

הכח בידי הכנסייה גם מבחינת המדע וידע קרוא •

.וכתוב

ב מוקדם"ימה–ריקוד המוות והליצן •

–טרובדורים , ריקודים עממיים ותאטרלים אציליים•

ב מאוחר"ימה

ַלאנּוס קאנטוס פְּ

זמרה קולית  . 'זמרה פשוטה' cantus planusמלטינית •
, המשמשת  בעיקר במוסיקה הכנסייתית מימי הביניים

', זמרה הגרגוריאנית'וה' הזמרה האמברוזיאנית'כגון 
זהו סגנון . שמקצבה החופשי נקבע על ידי הטעמת המילים

.עתיק ביותר של המוסיקה הכנסייתית

האפיפיור גרגוריוס הראשון חתם קובץ שירים    6-במאה ה•
  .מונודיה= המושרים החד קוליים 

קול אחד של יחיד והתפתח למונופוניה  –החל ממונופוניה •
. אוניסונו–של רבים 

מונודיה

.  'שירת יחיד, 'monodiaמיוונית •

.מוסיקה חד קולית•

שנתגבש  , שיר לקול אחד וליווי כֶּלי או קולי•

בניגוד  , באיטליה בראשית המאה השבע עשרה

למוסיקה הרב קולית הקודמת שכל הקולות בה היו 

שווי ערך

אניגמה -קטע שמיעה •

פוליפוניה

. 'ריבוי קולות' polyphoniaמיוונית •

בניגוד למוסיקה החד )מוסיקה ליותר מקול אחד •
(.קולית

, מוסיקה שהקולות בה עצמאיים ובעלי קו מלודי•
בניגוד )כביצירות רבות בתקופת הרנסנס 

שרק לקול אחד בה יש קו מלודי ', הומופוניה'ל
(.והאחרים מלווים אותו

התפתחות הפוליפוניה הווקאלית הגיעה לשיאה •
.בתקופת הרנסנס

קונטרפּונקט

 punctus contraעל פי  contrapunctusמלטינית 
punctum 'אמנות  . 'תו מול תו'כלומר ', נקודה מול נקודה

שילובן של שתי מנגינות או יותר באופן שתמצאנה בהרמוניה  
:  כלומר, זו עם זו ועם זאת תישמר עצמאותו של כל קו מלודי
ולא  , על הצלילים שמשמיע קול מסוים להישמע כמנגינה

ראשיתו בפוליפוניה  . כשורת צלילים שאינם קשורים זה לזה
בתקופת הבארוק נודעה  . הקולית בימי הביניים והרנסאנס
בתקופות מאוחרות יותר . חשיבותו של הקונטרפונקט הכלי

אך לימודו נשאר חלק  , פחתה חשיבותו של הקונטרפונקט
שבו נכנסים קולות  , החיקוי. חיוני מהכשרתם של מלחינים

שונים באיחור מה ומשמיעים מנגינה זהה לזאת בה התחיל  
הוא אחת הדרכים החשובות של  , הקול הקודם
.הקונטרפונקט
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אורגנום

הצורה . 'כלי, ' organumלטינית ממקור יווני 
בראשיתה הייתה זו . הקדומה ביותר של הפוליפוניה

' מרווחים הנמזגים'ב' קאנטוס פירמוס'הוספת קולות ל
. בקווינטה או בקוורטה, באוקטבה(: קונסוננטים)

עשרה לצד  -האורגנום היה נהוג גם המאה הארבע
במרוצת  . מבני פוליפוניה מורכבים ומתוחכמים יותר
קאנטוס  'הזמן נעשו המרווחים בין הקולות שנוספו ל

כמו כן . חופשיים יותר ולאו דווקא במקביל' פירמוס
היו שרים צלילים אחדים מהירים יחד עם צליל אחד 

ליְסָמה)' קאנטוס פירמוס'של ה (.מֶּ

הברה = ֱמִליְסמות = תוספת עוד צלילים למילה •

צלילים+ אחת 

.המליסמות נכתבו כמו טעמי המקרא•

ָמה ֶמִליסְּ

קבוצה של צלילים . 'לחן', 'שיר, 'melismaמיוונית 

.המושרים או מנוגנים באופן שיתאימו להברה אחת

הוספת צלילים למילה אחת   –מליסמאתי•

א                     נ                   י

ר הברה אני הולכת–סילאבי• שרים צליל פֶּ

להמחשה -קטע שמיעה 

ן ִאיז ר ִאיז ִאיקּומֶּ הקיץ מגיע= סּומֶּ

: השיר מושר שלוש פעמים ויש לו חלקים פנימיים

פעם ראשונה הוא מושר על ידי זמר ויש לו לווי  •
   -אֹוְסִטינָטוׁ  = הליווי לקוח כחלק מהשיר . אורגנום

משהו עקשן שנמצא בבסיס שחוזר על עצמו  , באס
.בליווי

נכנס קול שווה לקול –בפעם השנייה פוליפוניה •
.עם הליווי האוסטינטי, השני בקאנון

קולות  3בפעם השלישית נכנסים עוד •

ארס נובה, ארס אנטיקווה

יאונֶּן : שני מלחינים• ן   12-במאה ה leonineלֶּ רֹוטֶּ ופֶּ

perotin 1183 – .נוטרדם. בקירוב 1236

קאנטוס פירמוס

, לחן קיים. 'לחן קבוע' cantus firmusמלטינית 

המשמש בסיס ליצירה רב קולית חדשה על ידי 

 cantus firni -בין ה. הוספת קולות קונטראפונקטים

במוסיקה האירופאית במאות השלוש עשרה עד 

.השש עשרה היו לחנים גרגוריאנים רבים
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מֹוֶטט

, motמצרפתית , motetusמלטינית של ימי הביניים 

המאה  )בראשיתו . יצירה רב קולית לזמרה. 'מילה'

( השלוש עשרה עד אמצע המאה החמש עשרה

התבסס המוטט על מזמור שהיה מושר בפי קול  

נֹור'הנקרא  . 'הימשכות', 'רצף, 'tenorמלטינית . 'טֶּ

מעליו נוספו לחן או לחנים אחדים בקונטראפונקט  

מאמצע המאה החמש  . למילים בלטינית או בצרפתית

יצירה פוליפונית לטקסט  ' מוטט'עשרה מציין המונח 

.כנסייתי בשפה הלטינית

מינזינגר מפורסם בשם  •
היינריך ממיסן

נלוּב"קראו לו גם  "  פראואֶּ
.מעריץ הגבירות

מייסטר זינגר, מיניזינגרים, טרובדורים

קטע  , אישה=Doma 12-מהמאה ה–קטע שמיעה•

.אינסטרומנטלי

הסיפור מצריך , קטע עם זמרת–קטע שמיעה•

 such a ladyהתפתחות מוסיקלית מתחיל בנגינה 

נ לקדם "יש קטע דיבורי עמ, יש שינויים בעוצמה

.את העלילה

Green Sleavesבלדה –קטע שמיעה•

הומופוניה

החליף את  , מנגינה ראשית וכל השאר מלווים אותה

.המונח מונופוניה

התפתחות התווים

. היוונים סימנו את הצלילים בסולם באותיות האלפבתיות•

שיטה זו הונחלה למוסיקאים האירופאים על ידי הסופר  

תיּוס  – Boethius (470הרומי ּבֹואֶּ .)בערך 525

',  נשימה, 'pneumaמיוונית  neumaמלטינית =  נויימות•

החל  . 'קאנטוס פלאנוס'סימן המשמש בתיווי של ה. 'לחן'

מהמאה התשיעית ריבועים שחורים מעל האותיות  

סימון גובה צליל בימי הביניים  .משך לאשמסמנות גובה 

הוחלט להשתמש בו במאה השביעית לרישום הזמרה  

.הגרגוריאנית

המשך התפתחות התווים

נפטר ) Guido d'arezzo גווידו מארצוהכומר –תווים •

ראשית בנה את הקווים : בנה את התווים( 1250בסביבות 

. חמשה= רק אחרי מאה שנה התייצבו חמשת הקווים 

:  גווידו לקח מזמור ונתן שמות לגבהים

סי -אוט רה מי פה סול לה לאחר מכן אוט הפך לדו ונוסף ה•

וכעת כמו היוונים והאמריקאים מסמנים את הסולם  

.באותיות
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