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SREDNJOVJEKOVNA I RENESANSNA GLAZBENA 
KULTURA NA HRVATSKOJ JADRANSKOJ OBALI U 
MEĐUNARODNOM KONTEKSTU 

 
 
More je stoljećima otvaralo putove za susrete i poticaje, ponajprije između dvije obale 
Jadrana, no i šire. Hrvatska se glazbena kultura zato konstituira kao dio mediteranskog 
i europskog zajedništva, umrežena mnogostrukim vezama u mijene stilova. Od općih 
normi u domaćoj se sredini ostvaruje kreativni otklon; premda opsegom i brojčano 
skromnija, rješenja su sukladna onima u međunarodnim žarištima glazbene umjetnosti. 
Propulzivnost glazbenog života na hrvatskoj obali Jadrana potiču putovanja. Putuju 
glazbenici i glazbala; putuju kodeksi (od kojih neke iz domaće sredine odnose strani 
sakupljači u 19. stoljeću); putuju skladatelji koji tvore našu snažnu kulturnu dijasporu 
kao Andrea Antico iz Motovuna, Franciscus Bossinensis ili Jaques Moderne iz Istre 
koji djeluje kao tiskar u Lyonu. Svi oni pridonose europskoj kulturi. 
Glazbena kultura srednjega vijeka i renesanse uz hrvatsku jadransku obalu slojevita je i 
svakako raznovrsnija od one u kontinentalnome zaleđu, gdje je sve do 18. stoljeća ne 
obogaćuju ostvarenja istaknutih skladateljskih osobnosti. U ozračju talijanske 
renesanse glazba u gradovima na našoj obali pokazuje visok stupanj aktualnosti, 
prisutnost suvremenih vrsta i tehnika i profesionalnost na međunarodnoj razini. To su i 
temelji budućeg razvoja i uzleta koji će se nastupom glazbenoga baroka ostvariti 
početkom 17. stoljeća upravo u gradovima uz jadransku obalu. 
 
 
Glazbena kultura hrvatske jadranske obale pripada mediteranskome kulturnom krugu 

(u Istri i srednjoeuropskom) unutar kojega je razvila niz samosvojnih obilježja. Primivši u 9. 
stoljeću kršćanstvo zapadnog (latinskog) obreda Hrvati preuzimaju i gregorijanski koral kao 
univerzalno kultno pjevanje rimske crkve. Zabilježeni neumatskom notacijom u kodeksima 
koji su uvezeni ili izrađeni u domaćim skriptorijima u benediktinskim i drugim samostanima 
Zadra, Splita, Osora, Trogira, Dubrovnika, Kotora, ti napjevi u načelu pripadaju 
zapadnoeuropskom repertoaru, uz regionalne varijante koje su još predmet istraživanja. 
Putovi pojedinih liturgijskih knjiga često su složeni, pa porijeklo nekog kodeksa ne mora biti 
identično s mjestom njegova čuvanja. Karakterističan je slučaj misala poznatog pod nazivom 
"Liber sequentiarum et sacramentarium" koji se čuva u samostanu franjevaca konventualaca u 
Šibeniku, a koji je u drugoj polovici 11. stoljeća napisan u čuvenom bavarskom skriptoriju 
Tegernsee za baziliku sv. Tome u Puli. Stoljećima u uporabi u Hrvatskoj, taj se kodeks s 
pravom može smatrati dijelom naše kulturne baštine. 

Paralelno s liturgijskom glazbom na latinskome jeziku živjela je na dijelu jadranske 
obale, na nekim otocima i u nekim mjestima kontinentalnoga zaleđa, samosvojna glagoljaška 
tradicija. Tvore ju napjevi svećenika glagoljaša na hrvatskoj redakciji 
starockrvenoslavenskoga jezika, melodijski srodni rimskom koralu. U nekim su se krajevima 
ti napjevi održali do danas, a kako su u ranim fazama rijetko zabilježeni notacijom, ostaju 
nam jedinom informacijom o njihovoj prirodi snimke iz dvadesetog stoljeća. Sekundarni 
izvori potvrđuju njihovo postojanje počam od 12. stoljeća nadalje. 

Najraniji i vrlo važan takav izvor je zapis iz životopisa pape Aleksandra III. koji je 
napisao kardinal Boson. Na putovanju iz talijanske luke Vasto do Venecije godine 1177. papa 
se zbog nevremena sklonio u Zadar, gdje ga je narod svečano dočekao i napjevima sakralne 
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glazbe na svom jeziku ispratio do crkve sv. Stošije: "cum immensis laudibus et canticis 
altisone resonantibus in eorum sclavica lingua" /uz gromko pjevanje lauda i kantika na svom 
slavenskom /tj. hrvatskom, op. K. K./ jeziku). 

 

 
 

 
Pjevači uz koralni kodeks. Rezbarija na korskim klupama katedrale u Splitu, 13. st.  

 
 
O svjetovnoj glazbi srednjega vijeka koja se u načelu nije bilježila notacijom, govore 

upravo u odnosu na jadransku obalu brojni arhivski izvori. Sukladno europskoj praksi gradovi 
su uzdržavali glazbenike instrumentaliste koji su svirkom uveličavali sve važnije događaje, 
kao što je to vidljivo npr. u Dubrovniku, gdje izvori potvrđuju sudjelovanje domaćih i 
gostujućih svirača prigodom blagdana sv. Vlaha i drugih crkvenih i svjetovnih svečanosti, pa i 
kod važnih zbivanja kao što je to posvećenje nove lađe, izvršenje javne kazne ili izvedbu 
podoknice zaslužnom građaninu. Glazba je obavezno sudjelovala i u kazališnim predstavama 
i misterijima i spontano odjekivala prigodom vjenčanja i zabava. Imena svirača kao što su 
piffari, lautarii, citharistae, gnaccarini, tibicines, često su mnogoznačna te obilježavaju 
puhački ili žičani instrument općenito. Najčešće se dakako u izvorima spominju orguljaši koji 
uživaju i poseban status. 

O prisutnosti raznovrsnih glazbala u životu srednjovjekovnog i renesansnog čovjeka na 
hrvatskoj jadranskoj obali govore i višekratni opisi glazbala i sviranja u djelima hrvatskih 
književnika. Tu susrećemo hrvatskom jeziku prilagođeno ili pak vlastito nazivlje kao i opise 
sviranja koji djelomično prate i živu praksu. 

Tako se raznovrsna glazbala spominju u djelu Marka Marulića, u Čubranovićevoj 
Jeđupki, u Planinama Petra Zoranića. U Hektorovićevoj eklogi Ribanje i ribarsko 
prigovaranje (pisano 1557.; obj. u Veneciji 1568.) nalaze se i dva zapisa narodnih pjesama a 
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izrijekom se spominje i dvoglasna izvođačka praksa (ribari pjevaju "jedan niže držeć, drugi 
više pojuć"). U pjesmama dubrovačkih petrarkista često se spominje leut (lutnja), taj 
nezaobilazni rekvizit renesansnog glazbovanja, kako kućnog tako i onog na javnim 
prostorima, prikladan za pratnju pjevača i samostalno muziciranje. 

 

Svirač vielle. Rezbarija na korskim klupama katedrale u Splitu, 13. st. 

 
Lutnja je nesumnjivo bila u uporabi u hrvatskim gradovima uz more, jer je spominju i 

arhivski izvori, čak i zabrane zbog naglašeno svjetovnog konteksta uporabe. Tu je, između 
ostalog i muziciranje "začinjavaca", ta tipično mediteranska pojava pjevanja uz lutnju, 
obilježena maštovitošću improvizacije. To svjetovno popularno muziciranje daje posebnu 
boju gradskome životu. 

Svakodnevnica je bila dakle bogata događajima koji su davali povoda za glazbu. 
Posebno je bogat popis instrumenata koje pjesnik Mavro Vetranović spominje u tužaljci u 
povodu smrti Marina Držića pod naslovom "Na priminutje Marina Držića, Dubrovčanina, 
tužba" gdje se navode instrumenti koji će nakon smrti velikog komediografa koji je bio i vješt 
glazbenik, ostati nijemi i tužni: 

 
Smete se muzika, koja je prije bila/ slava čas i dika od gospoj i od vila/ plačni su leuti i 
tužni ostali/ nijemi su flauti i ostali svirali/ Smetal je violune taj čemer nemili/ da 
slatko zvone kako su zvonili/ još …išteti nesrećni taj poraz/ kordine i korneti da izgube 
svaki glas/ smuti monikorde i glavočimbale/ smete arpikorde i žice ostale. 
 
Dio tih glazbala zacijelo je postojao u renesansnom Dubrovniku. 
Istančanost sudova o glazbi koja obilježava djela hrvatskih renesansnih filozofa Franje 

Petriša, Mihe Mondalija, Nikole Vitova Gučetića, Pavla Skalića, Federika Grisogona-
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Bartolačića, znak je pojave elemenata estetike glazbe kao misaone nadgradnje jedne vitalne 
glazbene kulture. Znakovito je da je Faust Vrančić u svoj Dictionarium… pet najuglednijih 
svjetskih jezika (Venecija, 1595.) uz latinski, talijanski, njemački i mađarski uključio i 
hrvatski (naziva ga "dalmatinski") jezik. 

 

Anđeoski koncert, prizor Krunidbe Bogorodice, freska u crkvi sv. Antuna u Žminju, 14. st. 
  

Likovna djela s glazbenom tematikom hrvatskog srednjovjekovlja i renesanse donose 
teme i motive uobičajene u tadanjoj europskoj umjetnosti. Ponekad su ti motivi tek dio 
dekoracije crkvenih i javnih prostora, a donose podatke o izgledu i držanju pojedinog 
glazbala, podatke tim vrjednije što su vremenski stariji. Složeniji je kontekst u kojem se 
pojavljuju glazbala u okviru pojedinih ikonografskih tema kao što je to Krunidba Bogorodice, 
Bogorodica na prijestolju, Kristovo rođenje i Ples mrtvih. 

Skupine glazbala na takvim prikazima treba tek s oprezom interpretirati kao stvarni 
ansambl. Radi se o alegoriji nebeske glazbe (npr. prikazima anđela s glazbalima oko 
Bogorodice) koju takvi anđeoski koncerti simboliziraju. Konkretniji oslonac na stvarnost 
možemo prepoznati u pastirskim glazbalima na prikazu Kristova rođenja ili u okviru tema sa 
svjetovnim elementima kao što je povorka Poklonstva kraljeva. 

Iz međunarodnog se repertoara ikonografskih tema i motiva uzimalo ono što je bilo 
prihvatljivo za domaći ukus i potrebe. Svakako je karakteristična pojava samostalnog lika 
svirača kao dekorativnog motiva u dalmatinskoj skulpturi 15. i 16. stoljeća. A o umreženosti u 
europski kontekst možda govori samo jedan od brojnih primjera: anđeli svirači na slici 
Bogorodica na prijestolju (1465. – 1466.) Lovre Dobričevića Marinova (u crkvici sv. Marije 
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na Dančama u Dubrovniku) nalikuju anđelima sviračima na slici Bogorodica u ružičnjaku 
Stephana Lochnera iz 1444., gdje dva prednja anđela kao i kod Dobričevića sviraju harfu i 
portativ. Dobričevićeva je slika nastala nakon Lochnerove, no teško je pretpostaviti da je 
njemački majstor utjecao na dubrovačkoga. Vjerojatno su oba slijedila isti talijanski uzor. 

 

Svirač gajdi, konzola na vratima sv. Mihovila, katedrala u Korčuli, 15. st.  
 

 
U razdoblju glazbene renesanse (koja se u Hrvatskoj ostvaruje tijekom 16. desetljeća) 

krajevi uz more u povoljnijim su političkim i ekonomskim prilikama nego dijelovi ratovima 
opustošene i razjedinjene kontinentalne Hrvatske. Živa razmjena glazbenika između istočne i 
zapadne jadranske obale poticajna je podjednako kao i blizina Venecije, tada jednog od 
važnih žarišta vokalnog višeglasja i središta glazbenog tiskarstva. 

Razvoj vokalnog višeglasja, prvi uzleti instrumentalne glazbe koja se oslobađa 
ovisnosti o vokalnoj uz pojavu prvih profiliranih skladateljskih imena, sve to bilježimo na 
hrvatskoj jadranskoj obali, u gradovima koji su imali interes i mogućnost njegovati 
profesionalno stvaralaštvo. 

Šesnaesto je stoljeće ujedno i doba pune afirmacije svjetovnih vokalnih vrsta koje nude 
uvjerljiv iskaz renesansnog "otkrića svijeta" i "otkrića čovjeka". 

Vokalno višeglasje u svojim je počecima (9. – 10. st.) tek poseban, svečan način 
izvedbe gregorijanskog korala. Tijekom početne faze ono je snažno potaklo razvoj notacije, 
koja je sa svoje strane omogućila ostvarenje glazbenoga djela kao unaprijed zasnovanog 
organizma, fiksiranog notama za buduće izvedbe. Time će u europskoj glazbi biti ostvareni 

 278



uvjeti za nastanak "opusa", "djela" i afirmaciju njegovog autora, skladatelja pojedinca koji 
imenom izranja iz srednjovjekovne anonimnosti. 

 

 
 

Svirač bubnjića i frule, konzola na vratima sv. Mihovila, katedrala u Korčuli, 15. st.

U hrvatskoj je crkvenoj glazbi postojala praksa višeglasja, dokumentirana počam od 
zadarskog Sanctusa, zabilježenog u crkvi sv. Marije u 13. stoljeću. Jedan od kasnijih primjera 
je hvarski bicinij na hrvatskom jeziku Evo je prišal iz 15. stoljeća.  

U 16. stoljeću jadranska Hrvatska doprinosima na polju višeglasja sudjeluje u 
međunarodnim stilskim kretanjima koja upravo u susjednoj Italiji stapanjem nizozemske 
tradicije i novih htijenja vode do izuzetnog stvaralačkog proplamsaja i rađanja novih 
glazbenih vrsta: upravo u Italiji nastat će iz popularne frottole primjenom dostignuća 
nizozemskog višeglasja nova vrsta – madrigal – u kojem se ostvaruju ideali renesansne 
glazbene poetike. Tri su hrvatska skladatelja 16. stoljeća sudjelovala u stvaranju renesansnog 
vokalnog višeglasja: Andrea Patricio (Andrija Patricij, Petriš) sa Cresa, Giulio Schiavetto 
(Julije Skjavetić) iz Šibenika te Andrea Antico (Antiquis) iz istarskog Motovuna. Skladali su 
frottole (Antico), gregheske (Skjavetić), motete (Skjavetić) i madrigale (Patricij i Skjavetić). 
U njihovom su opusu dakle zastupljene tada rasprostranjene glazbene vrste, izuzev mise, tog 
središnjeg oblika višeglasne crvene glazbe. 

Svojim vokalnim višeglasnim skladbama Patricij i Skjavetić dali su samosvojne 
doprinose međunarodnoj vokalnoj polifoniji svoga vremena. Patricijev je opus nažalost ostao 
torzom, no Skjavetićev je velikim dijelom dostupan. Oba su skladatelja zastupljena u 
uglednim međunarodnim zbirkama, a Skjavetić i vlastitim izdanjima. 
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Julije Skjavetić prva je markantna osobnost hrvatske glazbe. 
U motetima - koji su uz misu vrhunska vokalna vrsta sakralne glazbe 16. stoljeća – 

Skjavetić je ostvario svečano uzvišeni stil na tradiciji nizozemskih polifoničara.  
 
 

Putto svirač mandore, reljef na portalu katedrale u Puli, 1456. 

           U madrigalima, toj novoj glazbenoj vrsti koju je iznjedrilo 16. stoljeće Skjavetić rabi 
sve tehničke izrazne mogućnosti iz njezine srednje razvojne faze (oko sredine stoljeća), kako 
izborom modusa i rasporedom kadenci tako i suptilnim "slikanjem" pojedinosti pjesničkog 
predloška u funkciji jedne nove estetike koja je za svoj ideal postavila zahtjeve "imitare la 
parola" i "imitare la natura". 

Za međunarodnu usmjerenost Skjavetićeve glazbe karakteristična je sljedeća 
pojedinost: uvodni soggetto Skjavetićeva madrigala Appariran per me le stell' in cielo citat je 
početka istoimenog moteta najvećeg majstora renesanse – Orlanda di Lassa. Taj hommage 
najplodnijem i najmnogostranijem skladatelju 16. stoljeća sukladan je čestoj praksi vremena. 

Uz domaće i strani su glazbenici pridonosili hrvtskoj glazbenoj kulturi srednjega vijeka 
i renesanse. Između njih najpoznatija je obitelj Courtoys koja je preko stotinu godina 
sudjelovala u glazbenom životu renesansnog i baroknog Dubrovnika. 

Što se tiče instrumentalne glazbe koja u 16. stoljeću doživljava svoj prvi uzlet i iskorak 
u samostalnost, neovisnost o vokalnoj, svoje su joj prinose dali i skladatelji Hrvati ili iz 
Hrvatske: 

Franjo Bosanac (Franciscus Bossinensis), franjevac Hrvat iz Bosne koji je 1509. i 
1511. objavio u Italiji (Venecija i Fossombrone) preradbe za glas i lutnju vokalnih frottola  
 
 

 280



 
 

 
Muzicirajući putti, reljefna dekoracija na dovratniku Kneževa dvora u Dubrovniku, 15. st. 

 
svojih talijanskih suvremenika. U svaku od tih intabulacija Bosanac je uveo kratkim 
instrumentalnim ricercarom koji ima funkciju preludirajućeg uvoda. 

Andrea Antico iz Motovuna, inače autor uspjelih vokalnih frottola, intabulirao je za 
orgulje vokalne frottole njemu suvremenih talijanskih skladatelja čime je dao rane uspjele 
primjere orguljske glazbe i u međunarodnim relacijama. Zbirka je objavljena 1517. u Rimu. 
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