
VIDUSLAIKI



Viduslaiku vēsture aptver apmēram 
1000 gadus

• No 5. līdz 15. gadsimtam

• Vienīga vara, kas spēja apvienot tautas un aglabāt 
antīkās kultūras mantojumu, bija kristīgā Baznīca 

• Mūzika nevarēja būt krāšņa un varena (jo pirmie 
kristieši tika vajāti un viņi savus dievkalpojumus 
noturēja paslēpus)

• Jaunie ticīgie atteicās no mūzikas instrumentu 
pielietojuma dievkalpojumos 

• Visi dziedājumi bija tikai vienbalsīgi, latīņu valodā. 
Tos dziedāja tikai vīrieši un zēni 





MŪZIKAS GALVENAIS UZDEVUMS 

• Mūzikas galvenais uzdevums, bija noskaņot cilvēku 
garīgi, lai cilvēks spētu savas domas koncentrēt uz 
Dieva vārdu, neviss sacerēto melodiju. 

• Viduslaikos valdīja uzskats, ka viss labākais, ko cilvēks 
var radīt, ir jāveltī Dievam. 

• Mūzikā par labāko uzskatīja dziedājumus ar Svēto 
Rakstu (Bībeles) vārdiem: lūgšanas, ticības 
apliecinājumus, Dieva slavinājumus – tos sacerēja, 
dziedāja, cītīgi izplatīja mūki, kuri dzīvoja klosteros

• Viduslaikos tikai daži autori parakstijās zem saviem 
sacerējumiem, lielākā daļa autoru palika anonīmi

• Baznīcā neskanēja instrumentālā mūzika, tikai vokālā 

• https://www.youtube.com/watch?v=0fPc7eq0zjI

• https://www.youtube.com/watch?v=feu2owd0MsY

https://www.youtube.com/watch?v=0fPc7eq0zjI
https://www.youtube.com/watch?v=feu2owd0MsY


Hildegarde no Bingenas
(1089-1179)

• 11. gs. pašās beigās, vācu pilsētiņā Bingenē, piedzima 
meitene Hildegarde, viņai piemita neparastas spējas – redzēt 
dievišķas vīzijas. 

• Dievs meitenei bija devis arī brīnišķīgu dzejnieces un 
komponistes talantu, un viņa sacerēja daudzus Baznīcas 
svētkiem piemērotos dziedājumus.

• Hildegarde ir pirmā zināmā komponiste mūzikas vēsturē  

• https://www.youtube.com/watch?v=Q8gK0_PgIgY

https://www.youtube.com/watch?v=Q8gK0_PgIgY


Tēmas turpinājums sekos.. 

• Uzdevums- noklausīties dotos piemērus, ar saviem vārdiem raksturot 
viduslaiku mūziku, ar ko tā atšķiras no mūsdienu mūzikas. 

• Uzdevums pēc izvēles, (nav obligāti uzdevums jāpilda) klausoties 
Hildegardes mūziku, iztēloties, kā izskatījās šī autore vizuāli, uzzīmēt 
komponistes portretu.



VIDUSLAIKI
laicīgā mūzika 
(sadzīves mūzika)



• Agrajos viduslaikos visās dzīves jomās- sadzīvē, izglītībā, 
mākslā- noteicēja bija Baznīca. Tomēr nekad cilvēki nav 
iztikuši arī bez laicīgās muzicēšanas.

• Dziesma un deja skanēja bruņinieku pilīs un tirgus 
laukumos, greznoja bruņinieku ikdienu un svētkus, 
palīdzēja zemniekiem tikt galā ar nebeidzamiem lauku 
darbiem. 



TRUBADŪRS, TRUVĒRS, 
MINNEZINGERI 

• Bruņinieki - viena no viduslaiku ietekmīgākām kārtām, 
bruņinieku gods bija cīnīties par taisnu lietu: aizstāvēt tos, 
kam tiek darītas pāri, pasargāt un glābt nevainīgu cilvēku. 

• Viduslaikos uzplauka bruņinieku māksla. Pēc satura žanra 
tās ir dažādas- vēstruriskās dziesmas, kas veltītas sirdsdāmu 
apjūsmošanai, mīlestības apdziedāšanai, utt..

• Trubadūri- viduslaiku dzejinieki un dziesminieki Francijas 
dienvidos. Viņiem līdzīgos dziedoņus Francijas ziemeļos sauca 
par truvēriem, bet vācu zemēs – par minnezengeriem un 
meistardziedoņiem 



INSTRUMENTI 

Šajā laikā patstāvīgas instrumentālmūzikas 
īsti vēl nebija, taču deju un dziesmu 

pavadījumu spēlēšanai dažādus skaņu rīkus 
izmantoja visai plaši. Viduslaiku spēlētie 

instrumenti ir priekšteči visiem vēlāko laiku 
instrumentiem 

• ‘https://www.youtube.com/watch?v=soTjO9Wl
sAs&index=4&list=PL7CA1094E61A6E2CF
lauta 

• https://www.youtube.com/watch?v=QHmML7
bu-iM rata lira 

https://www.youtube.com/watch?v=soTjO9WlsAs&index=4&list=PL7CA1094E61A6E2CF
https://www.youtube.com/watch?v=QHmML7bu-iM


Mūzikas notācija 
• Mūsdienās katrs zina, kas ir nošuraksts un kā tas izskatās, taču tā 

attīstības ceļš ir bijis vasai garš. Tas nostaigāts viduslaikos, kad 
Eiropas klosteru mūki izgudroja un pakāpeniski pilnveidoja vienu no 
lielākajiem mūzikas sasniegumiem- mūzikas pierakstu jeb mūzikas 
notāciju 

• Melodiju notācijai agrajos viduslaikos lietoja neimas. Tā sauca īpašas 
zīmes (punktiņus, svītriņas, vilnīšus), kuras rakstīja virs dziesmas 
teksta, lai atgādinātu dziedātājiem jau zināmu melodiju. Neimas 
norādīja aptuvenu melodijas virzību: solis uz augšu, solis uz leju 
utt..



Guido de Arezzo

• 11. gs. Benediktiešu (katoļu mūka ordeņa 

brālis) ordeņa mūks Gvido no Areco pilsētiņas 

uzskatāms par «nošu krustēvu» - viņš deva 

tām vārdus : ut (do), re, mi, fa, sol, la. 

• Katras frāzes pirmā zilbe himnā Sv. Jānim ir 

kļuvusi par mūsdienu nošu nosaukumiem 

• Gan tekstus, gan notis tolaik rakstīja uz 

pergamenta- īpai apstrādātām teļu un jēru 

ādām 

• https://www.youtube.com/watch?v=l-

JMX7tVqog&t=12s (noskatīties video)

https://www.youtube.com/watch?v=l-JMX7tVqog&t=12s


Nosaukumi radīti no Jānim Kristītājam 
veltītas dziesmas pirmajām zilbēm

UT queant laxis

REsonare fibris

MIra gestorum

FAmuli tuorum

SOLve polluti

LAbii reatum

Sancte Ioannes

Lai varētu atskanēt

un tālu izplatīties 

tavu brīnumdarbu slava,

novērs no saviem

grēcīgajiem kalpiem

slimības smagumu,

ak, svētais jāni! 



Uzdevums:
• izlasīt doto prezentācijā, 

• noskatīties video par nošu radītāju, 

• noklausīties dotos muzikālos piemērus, 

• atrakstīt man ē-klasē, ko no visa dotā materiāla ieguvāt, kas likās 
interesants, varbūt kas nesaprotams, 

P.S droši var arī uzdot jautājumus 


