«Гаудеамус»

«Гаудеамус» (лат. gaudeamus — радіймо) студентська пісня (гімн)
латинською мовою. Назва походить від першого слова пісні. Її справжня
назва «De brevitate vitae» («На швидкоплинність життя»).
Пісня з'явилася у XIII або XIV столітті, або в Гейдельберзькому, або в
Паризькому університеті. «Гаудеамус» сходить до жанру застільних пісень
вагантів — середньовічних мандрівних поетів і співаків, серед яких були і
студенти. Протягом декількох століть пісня передавалася усно і тому має
багато варіантів. У друкованому вигляді текст «Гаудеамуса» вперше з'явився
в 1776 році, а в 1781 мандрівний письменник Киндлебен надав йому форму,
що збереглася до теперішнього часу. Відомий мотив пісні затвердив,
ймовірно, композитор XV століття Йоханнес Окенгейм. На сьогоднішній
день пісня є міжнародним гімном студентів.

«Гаудеамус»
«Гаудеамус» (лат. gaudeamus — возрадуемся) студенческая песня (гимн) на
латинском языке. Название образовано по первому слову песни. Её
настоящее название «De brevitate vitae» («На скоротечность жизни»).
Песня появилась в XIII или XIV веке, либо в Гейдельбергском, либо в
Парижском университете. «Гаудеамус» восходит к жанру застольных песен
вагантов — средневековых бродячих поэтов и певцов, среди которых были и
студенты. В течение нескольких веков песня передавалась устно и поэтому
имеет много вариантов. В печатном виде текст «Гаудеамуса» впервые
появился в 1776 году, а в 1781 странствующий писатель Киндлебен придал
ему форму, сохранившуюся до настоящего времени. Известный мотив песни
утвердил, вероятно, композитор XV века Йоханнес Окенгейм. На
сегодняшний день песня является международным гимном студентов.

"Gaudeamus"
"Gaudeamus" (lat. gaudeamus — let us rejoice) student song (hymn) in Latin. The
name of the song comes from its first word. Its real name is "De brevitate vitae"
("On the shortness of life").
The song appeared in the XIII or XIV century, either in Heidelberg or the
University of Paris."Gaudeamus" goes back to the genre of the songs of vagants —
medieval wandering poets and singers, among of which are were students. For
several centuries, the song was transmitted orally and therefore has a lot of options.
In the printed variant text of "Gaudeamus" first appeared in 1776, and in 1781 a
wandering writer Kindleben wrote it in the way preserved to the present time. A
well-known tune of the song approved, probably of the XV century composer
Johannes Okenheim. Today the song is known as an international anthem of
students.

