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(14./15. in 16. stoletje) 
Renesansa je splošno-umetnostna smer, na 
katero so vplivale ideje humanizma. Razvile 
so se številne umetnostne smeri, od 
arhitekture, slikarstva, kiparstva, glasbe do 
vseh najpomembnejših literarnih zvrsti in vrst. 

Poudarjala je skladnost duše, telesa in razuma. Umetnost je postala zelo življenjska, zanimala se 
je za vse sloje. Vzore je iskala v antiki, upoštevala pa je tudi srednjeveške umetnostne dosežke. 
BESEDA RENESANSA pomeni preporod – v tem zgodovinskem kontekstu – PREPOROD 
ANTIKE. 
Humanizem (14. – 16. stoletje) je kulturno-idejna smer, ki je vplivala na razvoj znanosti, filozofije in 
s tem tudi umetnosti. V ospredje je postavila 
človeka (homo) in ne Boga, ki ga je pudarjal 
srednji vek. To imenujemo antropocentrizem. 
Vzore je iskal v antiki. Poudarjal je 
individualizem (pomemben je posameznik), 
senzualizem (pomembno je čutno dojemanje 
sveta), esteticizem (poudarjanje lepote), Boga pa 
je enačil z naravo (panteizem). 
Najpomembnejši humanist je bil Erazem 
Roterdamski, ki je na univerzi v Cambridgeu 
poučeval staro grščino. Med bivanjem v Angliji je 
napisal svoje najslavnejše delo Hvalnica norosti. 
 
 
 
KULTURNO – ZGODOVINSKI ORIS DOBE 
Renesansa (rinascimento, it.: preporod) je nasledila dolgo obdobje Srednjega veka, ki je podrejeno 

cerkvi in njenim pravilom. Temu dolgemu obdobju pa sta sledili dve stoletji radikalnih sprememb, ki 

so prinesle novosti na vsa področja, predvsem umetnosti in znanosti. Torej bi lahko Renesanso 

postavili kot antitezo Srednjemu veku, saj se je oddaljila od prepričanj, ki so tako dolgo vladala v 

zavesti ljudi in doprinesla svežino in inovativnost v vsakdanji svet. To je obdobje ponovnega razcveta 

človeka toda človeka kot posameznika, individuuma, ki se uveljavlja v družbi s svojimi močmi in ki 

hoče živeti, uživati življenje na tem svetu ne pa v onostranstvu (Cankar, 1931, str. 311).  

 
V svetovni zgodovini je prihajalo do dolgih »kulturnih ciklov«. Cvetočemu obdobju je sledilo kulturno 
mrtvilo, mrtvilu pa spet razcvet. Evropska civilizacija je prav tako doživela nekaj kulturnih ciklov, ki 
so bili za celoten zahodni svet še kako pomembni, saj pomenijo temelj zahodne civilizacije. V tem 
kontekstu je renesansa pomembna povezovalna nit v razvoju evropske zgodovine. 
Razvoj kulture in z njim povezani sociološki dejavniki, tako nihajo skozi različne stopnje, ki so si 
sledile tekom zgodovine.  
Pritisk barbarov in krščanstvo sta v 4. stoletju pričela razjedati starorimski sistem oz. dobo antike, kar 
je najprej povzročilo padec v trgovinski dejavnosti, nazadovanje filozofskega razvoja in propad 
umetnosti. Sledi tisočletno obdobje srednjega veka, v katerem se prične na ruševinah starega počasi 
graditi temelje zahodne civilizacije, v katerem je bila temeljno gibalo vera – človek se preda cerkvi in 
opustil vsakršno posvetno naprezanje. Religija tako postane gibalo celotne družbe na vseh njenih 
ravneh (gospodarstvo, politika, umetnost, izobraževanje…) 
 
Zanimivo obdobje je čas 14. stoletja – vojne in spletke, ki takrat pretresajo srednjeveško Evropo, 
privedejo do ključnega momenta – sedmih desetletij, ko sedež svetega rimskega cesarstva ni bil Rim, 
temveč francoski Avignon – ta čas, ko so papeži bili pod močnim pritiskom francoskih kraljev, 
nekateri označujejo kot »avignonsko suženjstvo« (1309- 1377). Zgubljalo je papeštvo, vkleščeno v 
ozke nacionalne interese, zgubljal je Rim, skozi tisočletje v temeljih povezan s sedežem apostola Petra 
in prvenstvom njegovih naslednikov, zgubljala je Cerkev – vez »evropske unije srednjega veka«.  
V Italiji se tako združijo naslednji dejavniki, ki družbi nudijo odprtost za spremembe – obrt in trgovina 
z neevropskih svetom in istočasna odsotnost cerkvenega vrha, ki se nahaja v Avignonu. To privede do 
opuščanja starih cerkvenih dogm in na Apeninskem polotoku tako vzkali humanizem. Evropska 
civilizacija novega veka se je prebudila na italijanskih tleh, preostali del Evrope pa je sledil tej 
tradiciji.  
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Še natančneje lahko zapišemo, da renesansa izhaja iz Firenc, mesta znanega po mislecih kot so: Dante, 
Galilei, Machiavelli, Michelangelo… V modelu »cikla evropske kulture« lahko to novo dobo – 
renesanso, postavimo na začetek vztrajne rasti, ki skozi industrijsko revolucijo traja vse do današnjih 
dni.  
Renesansa je postala temelj vseevropskemu novoveškemu razvoju. Družboslovne in naravoslovne 
znanosti so vodile v geografska odkritja (Amerika), v razvoj medicine (Paracelsus), tehnike (kompas, 
tisk, smodnik), v reformacijo, industrijsko revolucijo in, po štirih stoletjih nenehnega razvoja, do 
informacijske revolucije 20. stoletja.  
Etika »božje milosti« srednjega veka, začne razpadati, z renesanso začne človek dobivati svoje mesto 
v vesolju – Kopernik (1473 – 1543), ki razblini srednjeveško pojmovanje vesolja in postavi trditev 
»…da se Zemlja giblje, Sonce pa je negibno sredi vesolja". S tem je Zemlja povzdignjena med ostale 
»zvezde premičnice«, obenem pa izgubi svoj osrednji položaj v vesolju. To miselnost nadaljuje in 
dopolni Kepler (1571-1630), astronom, je trdil, da je narava grajena na preprostih številskih razmerjih 
(oživi Pitagoro). Moč te ideje je uspel dokazati tudi v praksi glede gibanja Zemlje okoli Sonca. Galileo 
Galilei (1564-1642) je zavrnil elemente mitološkega pojmovanja sveta in vpeljal strogo 
deterministično mehaniko. Trdil je, da je vse merljivo (s tem je dal poseben pomen meritvam), kar pa 
ni merljivo, je treba narediti merljivo. Poleg tega je trdil, da se da vse matematično obdelati: »Narava 
je odprta knjiga napisana z matematičnimi pismenkami«. Bil je pod veliki pritiskom inkvizicije, zato 
je svoje teze o vrtenju zemlje okrog svoje osi  zanikal, a obenem izrekel znameniti 
stavek »In vendar se vrti«, po tem ko so ga obtožili in obsodili herezije. Renesansa 
pa se tako rekoč zaključi z letom 1600 in umorom Giordana Bruna (1548 – 1600), 
ki zaradi svoje miselnosti postane žrtev inkvizicije.  Giordano Bruno, vsestranski 
renesančni mislec in filozof, je prvi, ki je po obdobju antike obudil in zagovarjal 
misel o neskončnosti univerzuma, obstoju mnoštva osončij, podobnih našemu in 
obstoju izvenzemeljskega življenja. Zemlji je odvzel status absolutnega središča 
vesolja, saj je lahko v neskončnem prostoru središče katerakoli poljubno izbrana 
točka. Svoja prepričanja, ki se jim ni odpovedal niti pod krutim pritiskom cerkvene 
inkvizicije, je na koncu plačal z življenjem.                                                                  Giordano Bruno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                              

Kopernik         Kepler  

  
Pomen iznajdbe knjižnega tiska s premičnimi črkami (Guttenberg, 
1455), je izjemen, saj približa branje knjig širšemu krogu ljudi - privilegij, 
ki je do takrat pripadal le cerkvenim veljakom in redkim izobražencem, ki 
so govorili latinski jezik. To je omogočalo renesančnim humanistom, da so 
lahko brali knjige pomembnih mislecev iz antike in širili sodobne misli 
med vrstniki. 
 
Gutenbergov tiskarski stroj, na katerem natisne znamenito izdajo Biblije. 

 
 
Izjemno pomembna pa je nedvomno tudi iznajdba kompasa oz. bolje 
rečeno izboljšava le tega (Kitajci so ga uporabljali že v 11. stoletju), ki je 
olajšala plovbo in omogočila drzna odkrivanje sveta in plovbo daleč od 

obale; od tod sledi odkritje Amerike – 1492, začetek trgovanja z Daljnim Vzhodom, Kitajsko, 
Japonsko, Indijo, idr. z dragocenimi dobrinami kot so poper, začimbe, prašek, platno, sladkor, 
porcelan itd. Bistven pa je tudi element te iznajde, ki vpliva na pojmovanje sveta in nova razmerja 
moči, ki se merijo v posestih po svetu – kolonializem. 

         Galilei 
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Ključnega pomena za nastop sprememb, ki neizogibno vodijo v kasnejši propad fevdalizma, kot 
družbene ureditve, je nov sloj, ki se začne vzpenjati iz srednjeveških temeljev, in sicer meščanstvo… 
Humanistični meščan dojame, da je uspeh odvisen od njegovega dela in od njega samega in s 
tem zavrže srednjeveško cerkveno miselnost. V Italiji tako nastane sledeča situacija: nastane delitev 
med mesti - t.i. gvelfi (podpirali so papeža) in gibelini (podpirali so cesarja). Mesta so zavezništvo s 
papežem ali cesarjem izkoriščala v svoje namene. V tem vzdušju tekmovanja za prevzem oblasti je 
nastala nekakšna vrzel, v kateri so se mesta lahko neodvisno razvijala. To je zlasti veljalo od leta 1300, 
po katerem je le malo cesarjev lahko združevalo nadzor nad svojimi dinastičnimi obveznostmi v 
severni Evropi. Papeštvo je po sporu s cesarjem Filipom IV. prišlo pod francoski nadzor in se leta 
1307, potem ko se je brezupno kompromitiralo in podredilo, preselilo v Avignon pod zaščito 
francoskih kraljev. 
V tej situaciji so se obmorske republike (Amalfi, Pisa, Genova in Benetke) in mesta ob trgovskih 
poteh (Bologna, Milano, Verona in Firence) lahko neovirano razvijala in bogatela od trgovine. Mnoga 
so se razvila v nekakšno demokratično strukturo, znano kot Comune; vladajoči svet, sestavljen iz 
trgovcev, cehovskih mojstrov in nižjega sloja. Trgovski uspeh teh 
mest je bil viden v obliki čudovitih palač (palazzi) in katedral. To je bil čas Danteja (1265 -1321), 
Petrarke (1304 - 1374) in Boccaccia (1313 - 1375), stebrov italijanske književne tradicije ter prvih 
premikov in sprememb v umetnosti, ki so pripeljali do Renesanse. Usoda Comune kot strukture, je bila 
zapisana k propadu, saj so jo razjedali nenehni notranji boji za oblast, sebičnost posameznikov, 
sovražniki in neprestani zarotniki. Upravne zmede so se v tem obdobju v večini mest uredile tako, da 
je vajeti v mestu prevzel posameznik ali družina, ki je bila dovolj bogat in močna. Od tod je nastala 
nova oblika ureditve mesta – Signoria; 
despotska vladavina posamezne družine ali posameznih veljakov nad mestom. Posebnost take ureditve 
je bila v tem, da je mesto uspelo povsem razbiti politični prostor in se uveljaviti kot »samostojno 
vesolje«, kot mesto-država, z lastnimi davki, financami, bankami, carinami, celo z uveljavljeno 
strukturo javnih posojil, s specializiranim obrtništvom in industrijo. Pojav mesta-države1 je bil v Italiji 
stalnica, razširjen je bil tudi v Flandriji in deloma v Nemčiji. Gledano v celoti je bil to »čudež« 
evropskih mest, ki so zmagala nad državo v poglavju razvoja in ureditve ter dale meščanstvu odločilno 
neodvisnost od vladajočega fevdalnega sloja, ki se stopnjuje vse do francoske revolucije, ki dokončno 
odpravi stari fevdalni red. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Firence v 15. stoletju 

 
Ob meščanstvu, ki doživlja nedvomen vzpon, je to obdobje tudi čas vpadov 
Turkov na ozemlje srednje in JV Evrope, čas kmečkih puntov in čas, ko v 
miselnosti, ki nasprotuje okostenelim ostankom srednjega veka, zaveje tudi 
humanizem na religiozen področju, in sicer v obliki reformacije, ki jo 
poosebi Martin Luter (1483 –1546) in udejani, ko leta 1517 na vrata 
Wittenberške katedrale izobesi 95 znamenitih tez, s katerimi spodkopava 
avtoriteto papeža in kritizira takratno ureditev rimokatoliške cerkve. 
Nastanek protestantizma in ločitev po religijah! 
 

Martin Luter 
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Leta 1529 se je tudi angleški kralj Henrik VIII. uprl najvišji avtoriteti papeža in se oklical za 
vrhovnega poglavarja Cerkve v Angliji. Pod vlado Henrikovega sina Edvarda VI. je Anglija postala 
protestantska dežela in mnogo katoličanov je bilo ubitih. Henrikova hči Marija I. je v deželi ponovno 
vzpostavila katolicizem, med njeno vladavino pa je bilo ubitih veliko protestantov. Kraljica Elizabeta 
I., ki je vladala od 1558 do 1603, je ustanovila anglikansko cerkev, ki je bila srednja pot med 
katoliško in protestantsko. Reformacija ter nastanek protestantske cerkve je tudi eden izmed povodov 
za tridentinski koncil -  cerkveni zbor (1545-1563), ki se ukvarja tudi s prenovo v rimokatoliški 
cerkvi. Eden pomembnejših sklepov je tudi obvezno vodenje matičnih knjig, v katerih se beleži tudi 
pripadnost veri. Obenem se zamenja koledar, s krajšanjem 10 dni stari julijanski tako zamenja 
gregorjanski koledar. 
 
SLOVENIJA v tem času sodi pod Habsburško oblast. Pojav reformacije močno odjekne tudi na naših 
tleh, ob tem pa preko meščanstva poteka močan proces germanizacije. Pojav slovstva v našem jeziku 
sodi k reformacijskim pojavom (Trubar, Dalmatin…). Prav tako se pojavi prva deželna delitev 
(Goriška, Koroška, Štajerska, Kranjska). Dežele pa pretresajo vpadi Turkov in kmečki upori ter 
inkvizicija. 
 

RENESANČNA UMETNOST 
Renesansa je bilo kulturno-zgodovinsko obdobje, ki je zaznamovalo Evropo v 14. in 15. stoletju, 
deloma pa je segalo še v 16. stoletje. Določitev natančne letnice nastanka tega obdobja je za mnoge 
strokovnjake še vedno trd oreh in predmet razhajanj. Na eni strani tako naletimo na zagovornike 13. 
stoletja kot začetka Renesanse, drugi označujejo za prelomno leto 1401, ko naj bi bil najavljen razpis 
za druga firenška vrata Battistera; na prijavi tega razpisa je Lorenzo Ghiberti (1378 – 1455) narisal 
vrata, ki povzemajo vse značilnosti renesančnega sloga (aluzije na klasično kiparstvo, realistična 
upodobitev človeškega telesa, uporaba perspektive pri nameščanju figur v naturalistično okolje). 
Vsekakor pa velja splošno mnenje, da je to obdobje, predstavljalo eno izmed največjih obdobij v 
zgodovini zahodne umetnosti. 
Začetke »preporoda« umetnosti gre pripisati posrečeni mešanici družbenih, umetniških in 
intelektualnih zmesi, ki so pognale kali v mestu, ki je tako pridobilo sloves »kulturnega središča 
Evrope« - govorimo o Firencah. Od tod se razširi po celi Evropi. 
 
Odprtost politike Firenc do novosti, v času vladavine prvih Medičejcev, je ustvarila svobodomiselno 
vzdušje, obogateno z izmenjavami izkušenj med umetniki, ki jih je v mesto pritegnil njen umetniški 
sloves, kot spodbujalo ustvarjalnost in nadarjenost posameznikov. 
Pod okriljem posvetnega mecena Lorenza Medičejskega, sta se tako umetnost kot arhitektura 
končno otresli izključno verskih obveznosti, kar je zamenjevalo obdobje, pri katerem je bila mecenka 
umetnosti le Cerkev (kar je pomenilo togost in konzervativnost). To je samoumevno vodilo v 
obnovljena zanimanja za klasična ideala umetnosti, ki sta bila oblika in skladnost. Ni naključje torej, 
da je to navdušenje za umetniške in intelektualne novosti obrodilo sadove prav v Firencah. V 15. 
stoletju so le-te po zaslugi bančništva in trgovine, zlasti s suknom, postale eno izmed najbolj cvetočih 
mest v Evropi. Obstajala je torej trdna vez med gospodarsko rastjo in umetniškim razvojem, ki sta bila 
v medsebojni odvisnosti. 
 
KNJIŽEVNOST HUMANIZMA IN RENESANSE 
Humanizem je dejansko znanstvena in literarna dejavnost, ki je po 
letu 1350 odkrivala, komentirala, posnemala, ohranjala antično 
književno ostalino. Razmahnil se je po letu 1453, ko je iz Carigrada 
pribežalo v Italijo več grških učenjakov, ki posredujejo svoja znanja 
o antiki. Iz Italije se razširi v Francijo in Nemčijo  ter sproži živahno 
književno dejavnost v latinskem jeziku - novolatinska književnost. 
Antični literarni motivi in zvrsti so postali vzor, ki so ga posnemali. 
Srednjeveško znanost in cerkveno avtoriteto so napadali ali so se iz 
nje norčevali - znana humanista sta Erazem Rotterdamski (najbolj 
znano delo Hvalnica norosti) in Thomas Morus (utopični spis 
Utopija). Tudi med Slovenci je bilo več učenjakov humanistov: 
Briccius Preprost iz Celja, Matija Hvale iz Vač… 

Thomas Morus (1477 – 1535) 
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Renesansa (preporod) je nadaljevala zavestno, kar je delal humanizem še nezavedno. Osvobodi se 
religioznih in cerkvenih vezi srednjega veka. Človek je zdaj središče stvarstva. Književnost tako goji 
kult čutnih užitkov, občuduje svobodni človeški razum, vrednost posameznika, poudarja naravo in 
harmonijo sveta (panteizem). Vse, kar je tem vrednotam nasprotovalo, so razglasili za mračen ostanek 
srednjega veka. Priljubljena pesniška oblika, ki nadomesti srednjeveške epe, je bil sonet. Kljub temu 
je na renesančno književnost še vedno vplivalo srednjeveško izročilo, kajti renesančni umetniki so 
segali po snov in motive tudi v srednjeveško literaturo. Za Dantejem (Božanska komedija), ki je bil se 
»srednjeveški človek«, a mu je antika pomagala ustvarjati novo podobo sveta, sta v zgodnji renesansi 
nastopila Petrarca in Boccaccio. 
 
Renesanso delimo na 3 obdobja: � zgodnja → do leta 1500; � visoka → 1500 – 1550;  
� pozna → 1550 – 1616 (smrt Shakespeare-ja). 
F. Petrarca (1304 – 1374; na sliki) je bil začetnik in najpomembnejši 
pesnik it. renesanse.Njegovo najpomembnejše delo je zbirka pesmi 
Canzoniere (v ital.), ostala dela so v lat. V Canzoniere je 317 sonetov po 
večini posvečenih Lauri. 
G. Boccaccio (1313 – 1375). Dekameron je njegovo najpomembnejše delo, 
ki je napisano v italijanščini. Obsega 100 novel (Novela o sokolu…).  
Francois Rebelais (1494 - 1553) znan predvsem po renesančne satiričnem 
romanu Gargantua in Pantagruel, v katerem poudarja individualnost 
človeka. 
Cervantes (1547 – 1616). Cervantes je najpomembnejši španski renesančni 
ustvarjalec (novele, romani). Njegovo delo – roman Don Kihot, je nastal 
kot parodija viteških romanov.  
Shakespeare (1564 – 1616) je najpomembnejši evropski predstavnik 
renesanse. Pisal je liriko (sonet), kot tudi dramatiko (tragedije, komedije, 
zgodovinske drame). Izjemno pomemben je za razvoj  renesančne dramatike, ki se deloma naslanja na 
antične vzore (Plavt, Terenc, Seneka), zgleduje pa se tudi po srednjeveških dramskih stvaritvah 
(misteriji, moralitete) in novelističnimi motivih iz srednjega veka. Razvije se zlasti v Angliji 
(elizabetinsko gledališče), pa tudi v Italiji, Španiji, Franciji.  
Torquato Tasso (1544-1595) - zadnji veliki pesnik italijanske renesanse. 
 
Za Slovence je izjemno pomembno zlasti obdobje reformacije 
(protestanti zahtevajo, da mora sveto pismo brati vsak v svojem jeziku) 
in tako dobimo prva tiskana dela v slovenščini. Primož Trubar (1508 – 
1586): Katekizem (1550), Abecednik (1550), Cerkovna ordninga 
(1564), Ta celi novi testament, Ta evangeli svetiga Matevža; Adam 
Bohorič (1520 – 1598): Zimske urice; študiral je jezikoslovje in 
GLASBO! Jurij Dalmatin (1547 – 1589): Biblija. 

 

Faksmile naslovnice Dalmatinove Biblije 

 

LIKOVNA UMETNOST IN ARHITEKTURA 
Firenško Renesanso so vpeljali trije umetniki v treh ključnih panogah.  
Filippo Brunelleschi (1377-1446) je njen prvi arhitekt. Danes ga 
pomnimo predvsem kot snovalca kupole firenškega Duoma, toda 
njegove ideje so bile odločilne tudi za nova razmišljanja o stvareh kot so 
ideali v arhitekturnih načrtih in perspektiva.  
Donatello (1386-1446), morda največji med zgodovinskimi renesančnimi kiparji, je spodkopal 
tradicijo s svojimi izjemno življenjskimi liki, poleg tega je ponovno uveljavil akt kot eno najvišjih 
oblik umetniškega izražanja. 
Massaccio (1401-1428) je bil revolucionaren v načinu, s katerim je uporabil perspektivo. Nastale so 
tako slike, ki so globoko prevzele njegove sodobnike. Njegove freske v Cappelli Brancacci so postale 
kraj zanimanja za skoraj vse firenške umetnike tistega časa. 
 
Plaz čaščenih imen pa se nam pojavlja na področju slikarstva, npr. Paolo Uccello, Fra Angelico (znan 
po njegovi nezemeljsko modri barvi na freskah njegovega samostana, San Marco), ali pa Benozzo 

Gozzoli, Filippo Lippi, Andrea del Castagno, Domenico Ghirlandaio. Močan polet umetniškemu 
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napredku je dal tudi Antonio del Pollaiuolo (1433-1498), ki je bil vsestranski umetnik, a predvsem 
znan kot učitelj in vodja cvetoče delavnice (med njegovimi učenci je bil tudi Leonardo da Vinci).  
Pravo poosebljenje renesančnega sloga je predstavljal Sandro Boticelli (1444-1510), zlasti s svojimi 
mitološkimi slikami in elegantnim obvladovanjem risbe in barv.  
 
Obdobje visoke Renesanse predstavljajo prav tako trije umetniki.  

Začetek tega obdobja zaznamuje Zadnja večerja, ki jo je v začetku 
16. stoletja v Milanu naslikal Leonardo da Vinci (1452-1519) in ki 
dejansko zaključuje obdobje firenške dominantnosti na področju 
umetnosti.  

Njegova osebnost je močno 
prežeta s humanističnimi ideali 
in ob njegovem likovnem 
ustvarjanju, je izjemno 
pomemben tudi njegov doprinos 
k znanosti in filozofiji tistega 
časa. 
 

                                                     Leonardova »Zadnja večerja« 

 
Tudi Rim je dobil košček renesančne slave v delih Michelangela (1475-
1564), popolnega genija tistega časa. Čeprav je del svojega ustvarjalnega 
obdobja preživel v Firencah, ga je pogosto zvabilo v Rim. V Firencah ga 
predstavljajo njegova dela David, Pieta', v Museo dell'Opera del Duomo. 
Njegovo najslavnejše delo pa je pripadlo Rimu – freske v Sikstinski kapeli.  

Kip Davida 

 
Tretja osebnost tega obdobja je Rafael (1483-1520), genialni mojster, ki so 
prav tako zvabili v Rim in je bil avtor mojstrovin, kot so Raffaelove sobe 
(Stanze di Raffaello).  
 
Med vodilne visokorenesančne arhitekte spadajo še Bramante, Baldassare 
Peruzzi, Sangallo mlajši, Sansovino in veliki Andrea Palladio. 
 
Tipični primer renesančne 
arhitekture je npr. grad 
Gewerkenegg v Idriji oz. Grad 
Bogenšperk (na sliki). 

 
  
  
 
 
  
MODA V RENESANSI  - v humanistični maniri renesančna oblačila 
poudarjajo osebnost, telesno   moč, lepoto in bogastvo. Lepotni ideal sta 
postala polnejša ženska izrazitih bokov in prsi ter plečat moški z mišičastim 
telesom.  Na oblačila evropskih narodov je vplivala italijanska, nemška in 
španska moda. Značilen poudarek v širino se je kazal v pretiranem 
razrezovanju  zgornjih plasti oblačil.  Pri ženskem oblačilu se je pojavil steznik 
in krinolina, ki je popolnoma  zabrisala obliko telesa. Nova linija renesanse se 
je odrazila tudi v širini obuval, ki so postajala širša.  
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GLASBA RENESANSE 
 

Franko-flamska polifonija, ki velja za poznogostski odmev v začetkih renesanse, v Italiji »doživi« 
značilno mediteransko preobrazbo, v smislu svetlobe in lahkotnosti tona ter izvajanja. Ostrino gotskih 
katedral zamenja arhitektonska struktura mehkih obrisov, lahke razsežnosti in svetlobe. Humanistična 
miselnost, glasbo izvije iz oklepov cerkve in človek se kot individuum sedaj izraža tudi skozi umetno 
posvetno glasbo, ki je v srednjem veku v rokah vagantov, trubadurjev in minnesängerjev, sedaj pa se 
seli v mestne salone in v dvorne dvorane. Iz glasbe renesanse veje osebno čustvovanje in vračanje k 
naravi.  Glasbena literatura renesanse je tako bogata, da ji nemara ni primere v vsej zgodovini. To je 
stoletje lepote, ki je združevala vse oblike družbenega življenja. 
Nova humanistična miselnost preseli vso umetnost izza cerkvenih zidov, še posebej pa se posveti 
ravno glasbi. Občudujejo jo mnogi misleci, pesniki, vladarji in cerkveni možje – o njeni moči pišejo 
Luther, Shakespeare, Michelangelo in Trubar… Spoznanja o naravi zvoka in sproščenost ljudske 
glasbe postanejo vir skladateljskega poguma, ki se upre srednjeveški togosti. Mnogi umetniki vseh 
zvrsti so svetovljani, ki veliko potujejo in si širijo svoja obzorja, sploh odkar se uveljavi tisk, ki 
povzdigne zlasti književnost in glasbo. 
 
GLASBENO ŽIVLJENJE V RENESANSI: 
Opoj zvočnega je bil največje glasbeno doživetje renesanse, ki tudi na tem področju začne obujati 
antiko, zlasti v smislu čistega, transparentega sloga apolinične smeri antične glasbe. Muziciral je, kdor 
je znal in mogel. Pred družbami v plemiških palačah in vrtovih, petičnim 
meščanom v veselje. V glasbi ljudje najdejo oddih in sprostitev. Skladatelji 
so tedaj ustvarjalci in izvajalci obenem,  in takoj doživljajo odziv publike, 
drugače kot danes.  
Duhovna in posvetna glasba se v pomenu izenačita. Osamosvajati se 
začne inštrumentalna glasba, ki odslej zveni tudi sama, ne nujno v navezi 
z glasom. V tem času se konča poldrugo tisočletje vokalne glasbe, a 
obenem glasba za glas doseže svoj vrhunec - to obdobje upravičeno 
imenujemo »zlata doba zborovstva«, saj t.i. a capella slog (glas brez 
spremljave – izraz nastane po mestu, kjer so izvajali glasbo, torej kapeli) 
doseže višek kompozicijske ustvarjalnosti. Upoštevati pa moramo dejstvo, da v vokalni glasbi 
manjkajoči glas oz. pomanjkanje dobrih pevcev, večkrat nadomestijo tudi z inštrumenti. 
  
TEMELJNE ZNAČILNOSTI RENESANČNE GLASBE: 

- Notna pisava: s tiskom oz. z notnim tiskom po letu 1501 se uveljavi notna pisava, ki je temelj 
sodobni. Gre za t.i. menzuralno notacijo (ponazorjeni: mera – trajanje in višina tona) 

- Slog: uravnoteženost izraza je najvišje vodilo renesančne glasbe – usklajenost besede in tona, 
številčnost, obilje glasov, posnemanje narave (it. »imitazione della natura«), poigravanje z 
odmevi, večzborja (it.: »cori spezzati«), prelivanje akordov (homofonija), solistični glas ob 
spremljavi ostalih (monodija), spletanje samostojnih melodij (polifonija). Individualizem in 
osebno čustvovanje ter vračanje k naravi in antičnim idealom vodita do lepote oblike, ki je 
taka, da je ne v nadaljnjem razvoju nihče več presegel. 

- Inštrumentalna glasba: govorimo o začetkih inštrumentalne glasbe, kot zvrsti. Največkrat 
gre za priložnostno, plesno glasbo, ponekod (zlasti v Italiji in Španiji), pa sledimo tudi 
začetkom razvoja t.i. absolutne glasbe (brez besedila in določenega namena in oprijemljive 
vsebine), največkrat za lutnjo ali orgle, kasneje tudi za trobila, pihala in godala, dokler niso ob 
koncu 16. stoletja ustvarili v Benetkah PRVI ORKESTER. 

- Vokalna glasba: »zlata doba zborovstva«, prepletanje monodije, homofonije, polifonije. 
Usklajenost besede in tona, prečiščenost sloga, uporaba vseh intervalov  - terca in seksta se 
dokončno uveljavita kot konsonaci in renesansa je začetek kasnejše »diatonične« glasbe, ki 
obvladuje Evropo nadaljnjih 300 let. K temu pripomore tudi dejstvo, da odslej skladatelji ob 
duhovni glasbi komponirajo tudi posvetno, se poslužujejo imitacije narave z uporabo različnih 
glasbenih sredstev, kot je kromatika (poltonsko zaporedje), izmenjevanje homofonije in 
polifonije, kar vodi k opuščanju starih cerkvenih tonskih sistemov in vodi v razvoj dur – mol. 
Glavne oblike tega obdobja - duhovna glasba (maša, motet), posvetna glasba (madrigal in 
njemu sorodne oblike chanson v Franciji in lied v Nemčji). Tudi beseda in glasba se nista 
nikdar tako »intimno« združili, kakor ravno v času renesanse. 
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O oblikah malce bolj podrobno… 
MAŠA je ciklična glasbena oblika, ki zajema obredne speve krščanskega bogoslužja – speve 
obveznega dela, ki je vedno izvajan - ORDINARIJ (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus in 
Agnus Dei) in neobveznega dela oz. PROPRIJA (Introitus, Gradual, Aleluja, Tractus, Ofertorium, 
Communio), ki se poje le občasno, priložnostno. Šele v 14. stoletju se pojavi komponiranje celotnega 
mašnega cikla, pred tem so se komponirali le odlomki. 
 
»OPERA«: zanimivost: »prva (skoraj)opera«… Dafne - glasbena drama Jacoba Perija, ki je bila konec 
16. stoletja izvedena pred izbranim občinstvom, pomeni začetek nove oblike – opere, ki jo razvije in 
povzdigne barok! Ni naključje, da je moč osnovo te oblike najti ravno v renesansi, saj opera v svojih 
začetkih pomeni oživitev antične žaloigre. 
 
MOTET IN MADRIGAL 

 
ZNAČILNI INŠTRUMENTI RENESANSE: 

- lutnja 
- fidel 
- prenosne orgle ali portativ 
- razna trobila in pihala 
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KOMPOZICIJSKE ŠOLE RENESANSE IN SKLADATELJI: 
Frankoflamsko izročilo se na italijanskih tleh razvija v dveh mestih, in sicer v Rimu in Benetkah, tako 
govorimo o RIMSKI in BENEŠKI ŠOLI. V Angliji med vodilne komponiste renesanse štejemo 
skladatelje THOMAS MORLEYA, WILLIAMA BYRDA in THOMASA TALLISA, v Španiji pa 
skladatelje VICTORIO, MORALESA in ESCOBARJA. 
Na splošno pa lahko zapišemo, da med vsemi skladatelji renesanse, po razpoznavnosti in 
dovršenosti sloga izstopajo »TRI ZVEZDE RENESANČNEGA NEBA« - PALESTRINA, 
LASSO in GALLUS. 
 
Tridentinski koncil in njegov pomen za glasbo 
Na koncilu (zboru vse škofov in cerkvenih dostajanstvenikom RKC), ki potekal je v 
severnoitalijanskem mestu Trident s premori v obdobju med 1545 in 1563 - so se cerkveni 
dostojanstveniki odločili za boljšo izobrazbo duhovnikov, se zavzeli proti prodaji odpustkov, določili 
pravice in dolžnosti papežev, uvedli matične knjige in se odločili za dokončanje verskega spora, ki pa 
je v tem obdobju že prerasel v verske vojne. Uveden je bil tudi novi. Gregorjanski koledar. Koncil je 
izzvala reformacija in na velikem zboru se je obravnavalo vsa področja cerkve, med drugim tudi 
glasbo, ki je dotedaj razpeta med molitev gregorijanskega korala in »novo« umetnost vokalne 
homofonije in polifonije. Koncil v Tridentu tudi po zaslugi skladateljev kot so Lasso in Palestrina na 
cerkvene kore pusti »nove kompozicijske tehnike«, ki počasi izpodrinejo koral. Uvede tudi nekaj 
novih tekstov, kot so 7. Marijinih žalosti (med njimi znana Stabat Mater – Mati žalostna stala je pod 
križem…). A vse to pod budnim očesom cerkve. Interval kot je npr. zvečana kvarta ima še vedno 
negativni prizvok in kot tak ni dopuščan v duhovnih kompozicijah, skladatelji pa se morajo ogibati 
tudi kromatičnim postopom v duhovni glasbi. 
 
Nizozemec Orlando di Lasso (1532 – 1594) je predstavnik »franko-flamske« 
renesanse. V svojem življenju veliko potuje in med drugim deluje kot kapelnik 
pri sv. Janezu Lateranskem v Rimu in tako združi italijanski vpliv v franko-
flamski glasbi. Na svojih potovanjih se sreča z različnimi tokovi, ki v njem 
zorijo in razvije svojstven kompozicijski stil, ki ga uvršča med najboljše 
renesančne skladatelje. Je izjemno plodovit – 52 maš, 1200 motetov, 100 
magnifikatov, več sto madrigalov, chansonov in liedov. 
 
RIMSKA ŠOLA 
Je oznaka za skupino skladateljev, ki so delovali v Rimu v drugi polovici 16. 
stoletja. Glede na stilno uravnovešenost in razumljivost besedila ustreza 
zahtevam protireformacije. Stilni temelj je franko-flamska polifonija 
zgodnjega 16. stoletja, ki se ji pridružujeta italijanska polnozvočnost in melodičnost. Temelj mnogih 
skladb je gregorijanski koral. 
GLAVNI OBLIKI: maša in motet. 
GLAVNA PREDSTAVNIKA: Giovanni Anerio (1560 – 1614) in Giovanni Perluigi da Palestrina  
                                                    (1525/26 – 1594). 
Zlasti Palestrina je s svojo umetnostjo, v kateri sta si v popolnem ravnovesju linearnost in 
polnozvočnost, sinonim za rimsko šolo. 
 

G. P. da Palestrina (1525/26 – 1594). Rojen verjetno ok. 1525 v Palestrini pri 
Rimu, pevček v cerkvi Maria Maggiore v Rimu, tu učenec Firmina Ie Bela, 
1544-1551 organist v rojstnem kraju, od 1551 kapelnik v Cappella Giulia, od 
1555 pevec papeške kapele. Leta 1554 je objavil svojo prvo knjigo maš 
(posvečeno papežu Juliju III, njegovemu mecenu). Papež Pavel IV. ga je 1555 
odpustil, ker so je hotel upreti klerikalnemu značaju schole in ker je bil 
poročen. Mesec dni pozneje je postal kapelnik lateranske cerkve (do 1561 
kapelnik v cerkvi S. Maria Maggiore (do 1566), nato glasbeni učitelj v 
Seminano Romano. Med 1567-1571 v službi kardinala d’Este, od 1571 do 
smrti 1594 (2.2.) kapelnik v cerkvi Sv. Petra, kjer je tudi pokopan. Že za časa 
življenja je užival evropsko slavo. Dela: 105 maš. Preko 500 motetov, prek 
100 madrigalov. 
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BENEŠKA ŠOLA 
Benetke, nekoč najpomembnejše italijansko trgovsko središče, so doživele svoj glasbeni razcvet v 15. 
in  16. stoletju. Ustanovitelj beneške glasbene šole je Nizozemec Adrian Willaert (1490 – 1562), njena 
glavna značilnost pa je VEČZBORJE oz. t.i. tehnika Cori Spezzati! Večzborje se zgleduje po 
flamskih apsidalnih zborih, ki so si stali nasproti v zaključenih krogih cerkvenih prečnih ladij, in si 
izmenično odpevali. Ta tehnika sicer ni nič novega, a vendar svoj vrhunec doseže ravno v renesančnih 
Benetkah, pri čemer je igrala posebno vlogo arhitekturna cerkev sv. Marka (cerkev ima dve nasproti si 
stoječi orgelski empori, na katere so postavili različne glasbene skupine. Pri takšni večzborovski 
glasbi, ki je bila v navadi tudi v drugih beneških cerkvah, je bila prostorska razdelitev sestavni del 
skladbe same. Večkrat so iskali odmevne učinke, največkrat pa je prišlo do učinkovitih barvnih 
učinkov. Pogosto so skladbe obsegale do 20 glasov in delitev na štiri zbore. Večkrat so s petjem 
povezali tudi glasbila (orgle in ostale) in prvič zasledimo predpis točno določenega glasbila, kar je 
značilnost kasnejšega baroka. 
Začetnik je, kot že rečeno, A. Willaert, vrhunec ustvarjanja te šole pa predstavljata 
komponista Andrea Gabrieli (1510 – 1586) in njegov nečak Giovanni Gabrieli 
(1557 – 1613), izjemno zanimiv pa je tudi skladatelj Carlo Gesualdo da Venosa 
(1561 – 1613). Izročilo te šole po evropskem prostoru šiti tudi Slovenec, 
Jacobus Gallus. 
 

Adrian Willaert – ustanovitelj beneške šole 

 
 
Andrea Gabrieli (1510 – 1586) je po rodu iz Benetk. Od leta 1536 mu lahko sledimo kot pevcu, sprva 
v Benetkah, nato nekaj časa potuje po Italiji in Evropi, leta 1566 pa se vrne v rodno mesto in postane 
organist pri drugih orglah v cerkvi sv. Marka in v tej službi ostane vse do smrti. Njegov sloves je 
kmalu presegel mestno obzidje in ponesel v druge dežele dosežke beneške šole, predvsem zvočne 
učinke, ki jih do tedaj še ni bilo slišati. V Benetkah izda več zbirk maš in motetov, med katerimi po 
dovršenosti najbolj izstopajo Psalmi Davidici (Davidovi psalmi) in med njimi Psalm 66 – Deus 
misereatur nostri za tri različne zbore (ženski, mešani in moški). Po njegovi smrti so izdali tudi 
njegove Concerti, v katerih je znal združiti glasove in glasbila v nove barvne odtenke. 
 
Giovani Gabrieli (1557 – 1612), prav tako Benečan, velja za največjega 
predstavnika beneške šole v obdobju klasične polifonije. Je učenec strica 
Andrea Gabrielija in svoje življenje več ali manj prebije v rodnem mestu, 
razen kratkega obdobja, ko 4 leta poje v dvorni kapeli Orlanda di Lassa. Je 
prav tako organist v cerkvi sv. Marka. Gabrieli svojo glasbo že povzdigne 
nad tradicionalna pravila kontrapunkta in cantusa firmusa, kot nosilca teme, 
ter išče svojo glasbeno izpovednost zlasti v barvitosti harmonije in v iskanju 
novih zvočnih barv v povezavi z inštrumenti. Je takorekoč znanilec 
zgodnjega baroka, v katerem Giovanijevo glasbeno izročilo povzame 
Claudio Monteverdi. 

Carlo Gesualdo da Venosa (1561 – 1613) . Carlo Gesualdo, Principe da Venosa, 
je danes bolj znan po svojem življenju in madrigalih, kot pa po svoji cerkveni 
glasbi, za katero bi lahko domnevali, da je z nabojem emocij, popolnoma 
neprimerna za cerkveno rabo, a vendar se njegova glasba in bogoslužno besedilo v 
celoti ujemata. 
Rodil se je v južni Italiji, verjetno v Neaplju. Bil je knežjega stanu z močnimi 
vezami pri vseh tedanjih veljakih Italije. Že od zgodnje mladosti je bil obseden z 
glasbo, a se zdi, da se je tega sramoval in je skladbe sprva izdajal pod 
psevdonimom Giuseppe Piloni, vendar se je kmalu razvedelo, kdo stoji za 
psevdonimom in žel je velike uspehe. Poročil se je z Mario d'Avalos, hčerjo grofa 

iz Pescare. Leta 1590 jo je zalotil v prešuštvu z vojvodo d'Andria in oba umoril. Čeprav umor po 
tedanji zakonodaji ni bil protizakonit, se je zbal maščevanja obeh družin in se umaknil v svoj grad 
Gesualdo, kjer je z redkimi izjemami ostal do smrti. Zadnja leta življenja je preživel na robu blaznosti, 
zaprt v svojem gradu. 
Ima posebno mesto v renesančni glasbi. Kljub nepredvidljivosti svoje glasbe, ostane skladatelj starega 
sloga. Ni se zgledoval po novih glasbi baroka, ki jo v tem času že razvija Monteverdi v Benetkah in do 
skrajnosti razvije vse glasbene prvine, ne da bi se s tem približal t.i. »novi glasbi«. Še naprej je 
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komponiral za zbor ali zborovske skupine brez spremljave. Dejstvo, da ni nikoli podvomil o 
upravičenosti svoje glasbene govorice, je predvsem sad njegove domiselnosti. Njegova glasba je polna 
nemira, emocionalno razgreta, dramatsko vzburjena in razcepljena, hkrati pa izredno zapletena v 
gradnji ter bogata v izraznih sredstvih. Za poslušalca in izvajalce je izredno zahtevna. S svojo 
edinstveno glasbeno govorico je obenem ostal zvest staremu slogu, a po drugi strani lahko drzno 
zatrdimo, da je s svojim izrazom prehitel slogovni razvoj za dobrih 300 let, in se močno približal 
ekspresivnosti 20. stoletja. 
 
SLOVENSKI RENESANČNI SKLADATELJI: 
Še pred Gallusom je v času reformacije tudi za glasbo zelo pomemben Primož Trubar. Že prva 
slovenska knjiga (Katehizem, 1551), je bila naš prvi notni tisk. Trubar je s sodelavci sestavil tudi prvo 
slovensko pesmarico (Eni psalmi) in tako lahko zapišemo, da so protestantske pesmi prva slovenska 
umetna glasba v domačem jeziku. 
 
Nedvomno pa med enega najpomembnejših skladateljev renesanse 
in glasbene zgodovine nasploh prištevamo… 
Jacobusa Gallusa (?1550 – 1591). Rojen je po vsej verjetnosti v 
Ribnici na Dolenjskem, šele pozneje si je nadel vzdevek Carniolus 
(Kranjec) in se podpisoval kot Handl. Kaj več podatkov o njegovi 
zgodnji mladosti ni na voljo. Z glasbo se je začel uvajati v Stiškem 
samostanu. Verjetno je še pred letom 1565 odšel  v samostan v 
avstrijski Melk in tam postal član kantorije ter se naprej 
izpopolnjeval v glasbi. Koliko časa je bil v tem samostanu, ne 
vemo, je pa že pred letom 1574 bil v dvorni kapeli na Dunaju in 
leta 1575 verjetno Dunaj tudi zapustil. V naslednjih letih se je 
zadrževal v raznih drugih samostanih in mestih. Do smrti je bil 
zborovodja v cerkvi sv. Jana v Pragi, kjer je tudi 18.7.1591 umrl.  
 
Glavne značilnosti njegovega glasbenega sloga se kažejo v uporabi prostih melodičnihlinij, 
oblikovanih v skladu z recitacijo besedila, v opuščanju starocerkvenih načinov in uvajanju alternacij, v 
spretnem izkoriščanje zvočnih učinkov in v drugih postopkih, značilnih za prehod iz polifonije v 
monodijo. Bil je prvi, ki je načela beneške skladateljske šole vnesel v srednjeevropski prostor, jih tam 
potrdil in razvijal naprej. Uporabljal je več zborne kombinacije, zelo pa je bil pozoren tudi na glasbeno 
arhitektoniko. V ospredju njegovega opusa je zbirka motetov Opus Musicum, ki vsebuje 374 motetov 
za vse liturgične praznike cerkvenega leta. V svojih mašah (teh je 16) je uporabljal lastne predloge za 
cantus firmus, ne vedno gregorijanske napeve, zaslediti pa je tudi dela drugih sodobnikov in celo 
francoske šansone in nemške ljudske pesmi. Madrigalna besedila (napisal je 100 madrigalov) Ovida, 
Vergila, Katula, Horaca, Marciala in drugih odlikujeta ritmična prilagodljivost in raznovrstnost. V njih 
se kaže kot umetnik širokih obzorij, bogatega navdiha in ustvarjalne moči. 
Zbirke: 

- leta 1580 Selectiores quedam missae (zbirka 16 maš) 
- leta 1586-91 Opus musicum (zbirka 374 motetov za vse mašne dni) 
- leta 1589-90 Harmoniae morales (3 knjige posvetnih zborov, 4 je izdana po smrti) 
- leta 1596 Moralia (postumna zbirka Gallusovih posvetnih zborov oz. četrta knjiga Harmoniae 

Morales - izdal jih je njegov brat Georgius Handelius Carniolus) 
ZANIMIVOST:  
Ob 300-letnici smrti se je razvilo veliko iskanje njegovega rojstnega kraja, in sicer pod priimkom Petelin, kot prevod naziva Gallus – tega 
najdemo na lesorezih, ki so bili odtisnjeni tudi na glasbenih zbirkah Gallusa. Dva kraja, v katerih so bili ali so še Petelini, sta se potegovala 
za to čast: Ribnica in Idrija. Idrija, sicer znana po rudnikih živega srebra, ni bila na Kranjskem. Zato ima večje možnosti Ribnica, na kar kaže 
še to: »V trgu Ribnica že stoletja živi na številki 40 družina Petelin z zanimivim izročilom, ki ga pozna ves trg. Po tem izročilu vedo povedati 
stari ljudje, da se je pred petimi ali šestimi rodovi v tej hiši rodil  mož, ki je šel mlad od doma proti Gorenjski, živel po samostanih in umrl 
kot slaven glasbenik daleč od domovine, neznano kje.« 
Naslednji podatek nam pove, koliko je upodobljenec star in kdaj je bila podoba narejena. Mož je star 40 let in to je bilo leta 1590. Tako 
zvemo, da se je rodil leta 1550.  
Samo toliko glede napisa, kaj pa podoba sama? Mož ima okoli vratu značilno nagubano ovratno nabornico, ki je oblikovana pod vplivom 
španske mode in je bila v tistem času razširjena po vsej Evropi. Oblečen pa je v brokatno obleko, gosposko vrhnje oblačilo. V času in 
prostoru, kjer je bilo natančno določeno, kako se smejo oblačiti posamezni družbeni sloji, se je mož oblačil kot ljudje iz višjih družbenih 
plasti. Glede moževega izraza pa pravi psiholog Trstenjak: »Začudeno gledajo v svet njegove široko odprte oči z dvignjenimi, v čelo 
zasekanimi obrvmi. Se pravi, da izžareva odprtost v svet z ambicioznostjo prodreti vanj. Sicer pa je to bolj otožen, nekako melanholičen 
obraz; ob 40. letih že kar nekoliko utrujen od prevelike tankovestnosti.«  
Tako smo prišli do skladateljevih končnih podatkov. Imenoval se je Iacobus in ker se praznik apostola Jakoba že od 7. stoletja praznuje 25. 
julija  -  kot  še danes, in je še do pred kratkim veljala navada, da so otrokom dajali imena po najbližjem svetniku na koledarju, lahko 
sklepamo, da je bil Gallus rojen kakšen dan ali nekaj dni pred tem datumom. Umrl 18. julija 1591 v Pragi, kot razvidno iz zabeležk cerkve 
sv. Jana. 


