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P R I E Š  K R I S T Ų P O  K R I S TAU SS eniausi  l iutnios  at vaizdai ,  iš l ikę  iš  I I I  t -mečio pr.  K r.

 Pirma užrašyta  daina buvo rasta  M esopotamijoje  apie  I I  t -metį  pr.  K r.

Dov ydas ( XI  a .–apie  970 m.  pr.  K r. )  –  I zrael io  i r  Judėjos  k aral ius

Pitagoras  (apie  570–496 m.  pr.  K r. )

S enovės Graik i jos  k lestėj imas (apie  750–146 m.  pr.  K r. )

S enovės Egipto c ivi l izaci ja  (apie  3150–343 m.  pr.  K r. ) 

M esopotamija  (apie  3100–539 m.  pr.  K r. )

Gi lgamešo epas (manoma,  sukur tas  I I I  t -met yje  pr.  K r. )

Apie  200 m.  pr.  K r.  Aleksandri joje  išrast i  senoviniai  vandens vargonai  –  hidraulas.

27 m.  pr.  K r.  G ajus  Jul i jus  Cezaris  Oktavianas Augustas  paskelbiamas pirmuoju Romos imperatoriumi.
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Senovė
Comment on Text
Pirma užrašyta daina buvo rasta Mesopotamijoje apie II t-metį pr. Kr. Šio istorinio regiono archeologiniai tyrinėjimai atskleidžia, kad prieš keturis tūkstančius metų žmonija ne tik turėjo raštą dainoms užrašyti, bet ir sugebėjo taikyti septynių tonų harmoninę seką. Finikijos mieste Ugarite rastos dantiraščio plytelės atskleidžia paslaptingą muzikos istoriją.

Senovė
Comment on Text
Apie 200 m. pr. Kr. Aleksandrijoje išrasti senoviniai vandens vargonai – hidraulas (gr. hydraulos < hydōr – vanduo + aulos – švilpynė). Tai pirmas muzikos instrumentas, kuriam naudojamas oro slėgis, palaikomas vandens stulpo – vandens pompos arba tekančio upės, krioklio vandens. Instrumentą sudarė vamzdžiai, klaviatūra, oro dėžė, oro pūtimo mechanizmas. Savo išvaizda hidraulas šiek tiek priminė didelę Pano fleitą. Instrumentas laikytinas dabartinių vamzdinių vargonų pirmtaku.

Senovė
Comment on Text
Seniausi liutnios atvaizdai, išlikę iš 
III t-mečio pr. Kr. Archeologiniai radiniai liudija, kad styginiai instrumentai jau buvo paplitę senovės Egipte. „Iliados“ autorius Homeras taip pat mini, kad Egipto faraono rūmuose skambėjo lyros ir citros. Styginiais instrumentais – kitara, lyra ir arfa – buvo grojama ir senovės Graikijoje. Liutnia (lenk. lutnia < arab. al’ud – medis) datuojama II t-mečiu pr. Kr. Jos pirmtakas, arabų liutnia ūdas, į Europą veikiausiai pateko su Ispaniją užkariavusiais maurais. Kryžiaus žygiai ir prekyba padėjo šiam instrumentui plisti kitose Europos šalyse ir įsitvirtinti pasaulietinėje viduramžių muzikoje.

Senovė
Comment on Text
Pitagoras (apie 570–496 m. pr. Kr.) – senovės graikų filosofas, matematikas, akustikos pagrindėjas. Visus reiškinius stengėsi pagrįsti skaičiais. Skaičių proporcijomis aiškino ir muzikos garsų santykius. Senovės graikai tikėjo, kad skriedamos planetos turi skleisti harmoningą garsą. Pitagoras teigė, kad dangaus kūnai nutolę nuo centro muzikiniais intervalais, dėl to susidaranti harmonija. Šie intervalai randami pagal monochordo stygos padalas.

Senovė
Comment on Text
Senovės Graikijos klestėjimas (apie 750–146  m. pr. Kr.). Senovės Graikija laikoma Vakarų Europos kultūros lopšiu. Muzikos istorijoje ši šalis labai svarbi, nes sujungė Artimųjų Rytų kultūrą su krikščioniškąja. Senovės graikai tikėjo dieviška muzikos kilme, teigė, kad muzika, poezija ir šokis priartina žmogų prie dieviškumo. Muzika buvo siejama su kitais menais: šokiu, poezija, teatru. Tik nuo III a. pr. Kr. muzika tapo savarankiška meno sritimi. Nors sudėtinga tiksliai įvertinti senovės Graikijos reikšmę Vakarų Europos kultūros raidai, galima teigti, kad graikų kultūra padėjo tvirtus senovės Romos imperijos kultūros pamatus, o vėliau turėjo didelę įtaką krikščionybės raidai.

Senovė
Comment on Text
Senovės Egipto civilizacija (apie 3150–343 m. pr. Kr.) suklestėjo Nilo slėnyje dėl palankių klimato sąlygų – pastovūs upės potvyniai užtikrindavo žemės derlingumą. Susidarė tinkamos sąlygos valstybei vystytis, šalį ėmė valdyti faraonų dinastijos, po mirties faraonai būdavo sudievinami. Valdovų garbinimui būdavo statomos milžiniškos piramidės (kapavietės), suklestėjo kultūra ir menai. II t-mečio pr. Kr. viduryje Egiptas pasiekė didžiausią karinę ir kultūrinę galybę.

Senovė
Comment on Text
Mesopotamija (apie 3100–539 m. pr. Kr.) – viena seniausių pasaulio civilizacijų, gyvavusių dabartinio Irako, Sirijos rytinės ir Turkijos pietrytinės dalies teritorijoje. Išlikę šumerų dantiraštinių raštų: įstatymų, religinių raštų, epų, himnų. Mesopotamija garsėjo savo socialiniais, inžineriniais, mokslo ir kultūros pasiekimais (seniausias žinomas literatūros kūrinys –Gilgamešo epas).

Senovė
Comment on Text
Gilgamešo epas (manoma, sukurtas 
III t-metyje pr. Kr.) – seniausias išlikęs literatūros kūrinys, pasakojantis apie karaliaus Gilgamešo žygdarbius, jo kovą su pabaisa Humbaba. Gilgamešo epas buvo parašytas senovės šumerų dantiraščiu, o pats pasakojimas sueiliuotas.

Senovė
Comment on Text
Dovydas (XI a.–apie 970 m. pr. Kr.) –Izraelio ir Judėjos karalius. Jis buvo žymus to meto politinis veikėjas, poetas, muzikantas, daugelio psalmių autorius. Biblijoje minimas styginis instrumentas kinoras, kuriuo grojęs Dovydas. Tai 5–9 stygų nešiojama lyra, kuria buvo akompanuojama per religines apeigas.

Senovė
Comment on Text
27 m. pr. Kr. Gajus Julijus Cezaris Oktavianas Augustas paskelbiamas pirmuoju Romos imperatoriumi. Tuo laikotarpiu senovės Romos imperija pasižymėjo moderniu valstybės valdymu, įstatymų leidyba, infrastruktūros plėtra ir karyba. Tai nulėmė imperijos raidą – klestėjimo metais Roma išsiplėtė nuo Anglijos vakaruose iki Mažosios Azijos pietryčiuose.




 Pirma užrašyta  daina buvo rasta  M esopotamijoje  apie  I I  t -metį  pr.  K r.


27 m.  pr.  K r.  G ajus  Jul i jus  Cezaris  Oktavianas Augustas  paskelbiamas pirmuoju Romos imperatoriumi.


Interaktyvios laiko juostos nuorodoje 
spalvotos ribos nurodo apytikrius istorinio 
įvykio, socialinio reiškinio, žymaus žmogaus 
gyvenimo ir t. t. metus.
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1009 m.  pirmąsyk paminėtas  L ietuvos vardas.

M anoma,  k ad apie  1240 m.  susikūrė Lietuvos valst ybė.

1253 m.  M indaugas buvo k arūnuotas  L ietuvos k aral iumi.

1323 m.  Vi lnius  −  LDK sost inė.

1410 m.  įv yko Žalgir io  mūšis.

1054 m.  Bažnyčios  sk i l imas (schizma)

1088 m.  B oloni joje  ( I tal i joje)  įkur tas  universitetas.

XI I I  a .  pirmojoje  pusėje  pasirodė Bibl ia  pauperum.

1348 m.  maro pandemija

A zenkūro mūšis  (1415) 

1492 m.  atrandama Amerik a.

K arol is  Didysis  (Charlemagne,  apie  742–814)

VI I–VI I I  a .  l ietuvių etninėse žemėse formuojasi  l ietuvių tauta.

380 m.  k r ikščionybė tampa of ic ial ia  Romos imperi jos  rel igi ja .

455 m.  barbarai  antrą  k ar tą  nusiaubia  Romą.

Romos imperi jos  ž lugimas (476)

Laodik i jos  susir ink imas (364)  la ikomas profesional iosios  bažnytinės  muzikos pradžia.

Grigal ius  I  Didysis  (apie  540–604)

Notkeris  (apie  840–912) K lajojant ys  muzik antai

Gvidas  Areciet is  (apie  992–1050)

Leoninas  (apie  1150–1201)

IX–X a.  prasidėjo Vak arų Europos vargonų stat ybos tradici ja .

Perotinas  (apie  1160–1230) 

Apie 1450 m.  ats iranda daugiabalsė  muzik a (pol i foni ja) .

Gi jomas de M ašo (Gui l laume de M achaut,  apie  1300–1377) 

Fi l ipas  de Vitr i  (Phi l ippe de Vitr y,  1291–1361)

1163–1344 m.  statoma Par yžiaus  Dievo M otinos k atedra.
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Viduramžiai
Comment on Text
Viduramžiais muzikos teoretikai nagrinėjo ne vien muzikavimo taisykles, muzika buvo siejama su aukštuomenės išsilavinimu. Viduramžių mokyklos mokomųjų dalykų sistema – septyni laisvieji menai (lot. septem artes liberales). Pirmas ciklas triviumas (lot. trivium) buvo skirtas loginiam mąstymui ir samprotavimo menui. Jį sudarė gramatika (kalba), dialektika (mąstymas) ir retorika (iškalba). Antras ciklas kvadriviumas (lot. quadrivium) buvo aukštesnysis kursas, kuriame dėstyti keturi dalykai: aritmetika, geometrija, astronomija ir muzika. Pagal šią metodiką muzika yra aukščiausias mokslas, nes padeda pažinti harmoningą visatos sandarą.

Viduramžiai
Comment on Text
Klajojantys muzikantai  – XII–XIV a. pasaulietinės muzikos atlikėjai. Jie grodavo pilyse, miestų aikštėse, dainuodavo apie meilę, vaidindavo satyras, šokdavo. Klajojantys muzikantai grodavo dūdmaišiais, išilginėmis fleitomis, būgnais, arfomis ir kitais instrumentais.

Viduramžiai
Comment on Text
Gijomas de Mašo (Guillaume de Machaut, apie 1300–1377) – prancūzų poetas, kompozitorius, stiliaus ars nova atstovas, sukūręs pirmąsias daugiabalses mišias. Ars nova (lot. naujasis menas) – komponavimo stilius, pasižymintis laisvesne muzikos ritmine raiška praturtinta intervalika, todėl muzika išraiškingesnė. Gijomas de Mašo yra ryškiausias šios epochos atstovas. Kaip poetas ir kompozitorius Mašo išgarsėjo antroje gyvenimo pusėje, kai parašė brandžiausius kūrinius – motetus. Kompozitoriui būdinga matematinė tvarka ir racionalumas, tad išlikę 23 motetai stebina sudėtinga izoritmine technika, daininga melodika ir jausminga išraiška. Mašo laikomas paskutiniu truveru, jo pasaulietinė kūryba išsiskiria sudėtinga to meto kompozicine technika, dainos daugiabalsės.

Viduramžiai
Comment on Text
Apie 1450 m. atsiranda daugiabalsė muzika (polifonija). Balsai išdėstomi kontrapunkto principu – vienas balsas priešpriešinamas kitam. Daugiabalsė muzika išsirutuliojo iš organumo, kūrinį paprastai atlieka trys ar keturi savarankiški balsai. Ši technika yra fugos užuomazga.

Viduramžiai
Comment on Text
Filipas de Vitri (Philippe de Vitry, 1291–1361) – prancūzų kompozitorius, poetas ir teoretikas, muzikos teorijos traktato „Ars nova“ autorius. Vienas iš jo pasiūlymų – natų vertes dalyti ne tik iš trijų, bet ir iš dviejų. Vitri muzika prieštaringa: racionali, turinti net archajiškų kvintos, kvartos intervalų, ir kartu pasižyminti skaidria bei lanksčia faktūra.

Viduramžiai
Comment on Text
IX–X a. prasidėjo Vakarų Europos vargonų statybos tradicija. Bažnytinė muzika neatsiejama nuo vargonų ir jų istorijos. Pirmą kartą krikščioniškoje Vakarų Europoje vargonai paminėti 757 m., kuomet frankų karaliui Pipinui Trumpajam buvo padovanotas šis instrumentas. Be didžiųjų vargonų, dar buvo žinomi ir mažieji (be pedalų), ir nešiojamieji (grojama viena ranka). Bažnyčioje įrengti vargonai pirmą kartą minimi Achene ir Strasbūre (IX a.).

Viduramžiai
Comment on Text
Perotinas (apie 1160–1230) – viduramžių prancūzų kompozitorius, organumo puoselėtojas. Priklausė Paryžiaus katedros mokyklai. Išliko 10 Perotino organumų, publikuotų Leonino sudarytoje „Didžiojoje organumų knygoje“ („Magnus Liber Organi“), kurią Perotinas peržiūrėjo ir papildė. Perotinas kūrė tribalsius ir keturbalsius organumus, kurių muzika gana sudėtinga, pritariamieji balsai tarsi gotikos architektūros ornamentai apdainuoja ištęstą, atraminėmis natomis išreikštą grigališkąjį choralą.

Viduramžiai
Comment on Text
Leoninas (apie 1150–1201) – viduramžių prancūzų kompozitorius, laikomas daugiabalsio organumo kūrėju. Organumas – grigališkasis choralas, kurį atlieka bent du savarankiški balsai, melodija pakartojama per intervalą (dažniausiai kvintos arba kvartos) arba melodiją palaiko bosas. Leoninas daugiausia kūrė dvibalsius organumus, kurių viršutinis balsas nepaprastai judrus, o pagrindinis (apatinis) ištęstas ir neryškus. Nors Leoninas vartojo dar nedaug ritminių formulių, bet taikė dvejopos vertės natas – ilgąją (longa) ir trumpąją (brevis).

Viduramžiai
Comment on Text
Hildergarda Bingenietė (Hildegard von Bingen, 1098–1179) – vokiečių kompozitorė, poetė, viena pirmųjų žinomų moterų kompozitorių. Sukūrė moralinio pobūdžio dramą Dorybių būrys, vieną seniausių liturginių šio žanro veikalų. Liturginė drama – mišių pagrindu sukurtas kūrinys, turintis dramos bruožų. Šis žanras turėjo netiesioginės įtakos operos atsiradimui XVI a.

Viduramžiai
Comment on Text
Gvidas Arecietis (apie 992–1050) įvedė keturių linijų sistemą (penklinės užuomazga), pakeitusią neuminę notaciją. Daugiabalsė muzika užrašoma natomis (žymimas ne tik natos aukštis, bet ir jos trukmė).

Viduramžiai
Comment on Text
Notkeris (apie 840–912) – savarankiško sekvencijos žanro ir formos kūrėjas. Benedektinų vienuolis, Šveicarijos poetas ir muzikantas išgarsėjo savo sekvencijų rinkiniu „Liber Ymnorum“ („Himnų knyga“). Sekvencijos – himno pobūdžio bažnytinės giesmės, paremtos poezija, liaudies šokiais ir dainomis. Jos dažniausiai skirtos šventajam, kuris globoja vienuolyną ar miestą, todėl skirtingose vietovėse sekvencijų repertuaras vis kitoks (sukurta iki 5000 šio tipo giesmių). XVI a. viduryje Tridento Katalikų bažnyčios susirinkime sekvencijos uždraudžiamos kaip pernelyg laisvamaniškos ir laužančios bažnytinę tradiciją. Leidžiamos atlikti tik kelios, viena iš žymiausių yra Tomazo Čelaniečio (apie 1190–1265) Dies irae (Rūstybės diena).

Viduramžiai
Comment on Text
Grigalius I Didysis (apie 540–604) – Romos popiežius. Jam valdant sukuriama ir pradedama grigališkojo choralo tradicija.

Viduramžiai
Comment on Text
Laodikijos susirinkimas (364 m.)  laikomas profesionaliosios bažnytinės muzikos pradžia. Laodikijos susirinkime nulemti ir Bažnyčios valdymo principai: priimtos rašytinės taisyklės ir kanonai, reglamentuojantys vyskupų ir kunigų elgesį, požiūrį į kitatikius, Bažnyčios kalendorių ir kt. Pavyzdžiui, po Laodikijos susirinkimo nutarta švęsti Dievo dieną sekmadieniais, o ne šeštadieniais (pagal hebrajišką šabo tradiciją).

Viduramžiai
Comment on Text
Šv. Augustinas (354–430) – vienas iš įtakingiausių mąstytojų. Jo mokymu pagrįsta Vakarų Europos viduramžių epochos filosofija. Šv. Augustinas veikale „Apie muziką“ susiejo muziką ir poeziją, pabrėžė, kad dainavimas ir grojimas turi būti darnus. Kūrė himnus.

Viduramžiai
Comment on Text
Psalmodija – ankstyvasis bažnytinio giedojimo būdas, perimtas iš judėjų. Psalmodija pasižymi rečitatyviniu (pusiau deklamuojamu) giedojimu, kai solistas ir choras gieda pakaitomis. Ji turėjo įtakos vieno pirmųjų bažnytinės muzikos žanrų ir formų – antifonos – atsiradimui.

Viduramžiai
Comment on Text
Himnas – ankstyvosios bažnytinės muzikos žanras; religinės giesmės, krikščionių kreipimasis į Dievą per pamaldas. Atsiradę senovės Graikijoje krikščionių bažnytiniai himnai paplito III a. Yra išlikę XI–XII a. rašytinių himnų.

Viduramžiai
Comment on Text
Neumos (gr. neuma – linktelėjimas, ženklas) –ankstyvaisiais viduramžiais Vakarų Europoje vartoti notacijos ženklai. Yra išlikusių IX a. pirmosios pusės pavienių neumomis užrašytų giesmių, tačiau spėjama, kad neumos, padedančios perteikti frazavimo, ritmo, dinamikos bei atlikimo detales, jau buvo vartotos nuo VIII a. Kai kurie tyrinėtojai mano, kad neumos sietinos su giedotojų vadovo rankų judesiais, rodančiais melodijos kryptį bei vingius. Kiti teigia, kad neumos puikiai perteikia ritminius atlikimo niuansus.

Viduramžiai
Comment on Text
Diafonija – IX–XIII a. vyravusi dvibalsė muzika, iš kurios vėliau atsirado tribalsė, keturbalsė muzika.

Viduramžiai
Comment on Text
Tropas – viduramžių bažnytinės muzikos žanras; išplėtota kanoninė liturginė giesmė. IX–XVI a. pritaikius muziką liturginiams tekstams atsirado naujų kūrinių, trumpų dainų, kurias pagal tą patį tekstą kurdavo skirtingi kompozitoriai. Daug tropų sukurta didžiuosiuose giedojimo centruose, pavyzdžiui, Šv. Galo vienuolyne Šveicarijoje.

Viduramžiai
Comment on Text
Grigališkasis choralas – tai katalikų bažnyčios vienbalsė liturginė giesmė. Pagal senovės tradiciją, susiklosčiusią senovės Graikijoje, liturginių giesmių muzika buvo neatsiejama nuo teksto, giesmės skiriamos pamaldoms ar kitiems ritualams. Nors nuo IX a. atsiranda meninių perdirbimų, tradiciškai grigališkasis choralas yra vienbalsis ir giedamas lotynų kalba.

Viduramžiai
Comment on Text
Organumas – pirmoji daugiabalsės muzikos forma; giesmė, atliekama keliais balsais. Jo pavyzdžių aptikta X a. muzikos teorijos traktatuose. Manoma, kad organumo pradininkas buvo Leoninas. Organumas yra susijęs su grigališkuoju choralu – improvizuojant antru balsu pritariama pagrindiniam balsui. Pirmieji organumai buvo lygiagretieji, balsus skyrė kvartos ar kvintos intervalas, o nuo XII a. organumai jau sudėtingesni: pagrindinis ir pritariamasis balsai susikeičia vietomis (pritariamasis būna viršuje) ir melodija santykinai ištęsiama. Organumo atsiradimas ir raida tiesiogiai susijusi su viduramžių miestų plėtra, nes jo pavyzdžių aptinkama tik miestų katedrų ar vienuolynų archyvuose. Provincijų ar mažųjų bažnyčių tradicijoje ir toliau dominavo vienbalsis giedojimas.

Viduramžiai
Comment on Text
XIII–XVI a. vyrauja menzūrinė notacija – ritminių verčių ir jų santykių žymėjimo sistema. Garsų trukmės žymimos natomis, kurių ritminės vertės skirtingos. Notacijos raida siejama su Pranciškumi Kelniečiu, kuris apie 1260 m. įvedė nustatytas garso ar pauzės trukmes: longa (ilgoji, dabartinės notacijos sveikoji nata), brevis (pusinė nata) ir semibrevis (ketvirtinė nata). Vėliau atsirado smulkesnių ritminių verčių. Šia notacija jau nuo XIV a. buvo galima užrašyti sudėtingus kūrinius.

Viduramžiai
Comment on Text
Notacija – ženklų, vartojamų muzikai užrašyti, sistema; muzikos užrašymas. Nuo X a. pabaigos pradedama naudoti tikslesnė notacija, paremta abėcėlės raidėmis. Gvidas Arecietis pritaikė pasikartojančias raides a–g, o natas išdėstė ant linijų (būta nuo vienos iki devynių linijų, tačiau dažniausiai pasitaikydavo keturios). Mums pažįstamus natų pavadinimus do, re, mi... Gvidas Arecietis paėmė iš himno, sukurto šventojo Jono Krikštytojo garbei, pirmo posmo.

Viduramžiai
Comment on Text
Trubadūrai – riterių meno pradininkai, vieni pirmųjų XI–XIV a. pasaulietinės muzikos kūrėjų. Tai buvo to meto riteriai, grafai ar net karaliai, kurie kurdavo ir atlikdavo savo eiles ir muziką.

Viduramžiai
Comment on Text
Minezingeriai – XII–XIV a. vokiečių dainiai, kuriems įtakos turėjo Prancūzijos trubadūrai. Minezingeriai rašė dvasingesnius ir jausmingesnius kūrinius, artimesnius bažnytinei tematikai.

Viduramžiai
Comment on Text
Truverai – XII–XIII a. Šiaurės Prancūzijos dainiai. Jų kūryba artimesnė folklorui, jie rašė paprastesnes, nesudėtingos melodikos dainas. Žodžiai trubadūrai  ir truverai siejami su veiksmažodžiu tropáre – „tropuoti“, kurti tropus. Šiais žodžiais viduramžiais buvo apibūdinamas kiekvienas ką nors kuriantis ar rašantis. Trubadūrai buvo Provanso, Pietų Prancūzijos, o truverai – Šiaurės Prancūzijos dainiai. Trubadūrai teigė: „Eilės be muzikos kaip malūnas be vandens.“

Viduramžiai
Comment on Text
Motetas (pranc. motet < mot – žodis) – 
XIII a. atsiradęs daugiabalsės ir daugiatekstės bažnytinės muzikos žanras. Žodis motetas reiškia eiliuotą tekstą arba refreną. Pagrindinę melodiją atlieka apatinis balsas, dabar vadinamas tenoru (lot. tenere – laikyti, išlaikyti). Virš šio balso skamba kiti balsai, kurių tekstai skirtingi. Dažniausiai būdavo tribalsių motetų, kuriuose susipindavo vokalinė ir instrumentinė muzika, bažnytiniai ir pasaulietiniai tekstai. Motetuose paprastai apdainuojama meilė – riterio meilė damai arba tikinčiųjų Dievo Motinai.

Viduramžiai
Comment on Text
380 m. krikščionybė tampa oficialia Romos imperijos religija. Romos imperatorius Teodosijus I Didysis (347–395) paskelbia krikščionybę oficialia ir vienintele Romos imperijos religija. Jo valdymo laikais pradėti persekioti kitatikiai ir pagonys. 394 m. imperatorius panaikino olimpines žaidynes.

Viduramžiai
Comment on Text
Romos imperijos žlugimas (476). Barbarų vadas Odoakras nuverčia paskutinį imperatorių Romulą Augustulą, tad šie metai laikomi Vakarų Romos imperijos žlugimo metais ir siejami su viduramžių epochos pradžia.

Viduramžiai
Comment on Text
VII–VIII a. lietuvių etninėse žemėse formuojasi lietuvių tauta. Vakaruose susikuria pirmosios baltų gentinės sąjungos: prūsai, jotvingiai, kuršiai, žemgaliai, lietuviai ir latgaliai.

Viduramžiai
Comment on Text
455 m. barbarai antrą kartą nusiaubia Romą. Tai turi lemiamą įtaką imperijos žlugimui. Germanų vadas Geizerichas įsiveržia į Italiją, nusiaubia Romą, pagrobia jos turtus ir išsiveda belaisvius.

Viduramžiai
Comment on Text
1009 m. pirmąsyk paminėtas Lietuvos vardas. Kvedlinburgo analuose rašoma apie šv. Brunono Kverfurtiečio piligrimystę ir mirtį dabartinės Lietuvos teritorijoje. Taip pirmąsyk rašytiniuose šaltiniuose paminimas Lietuvos vardas.

Viduramžiai
Comment on Text
Manoma, kad apie 1240 m. susikūrė Lietuvos valstybė. Apie 1245–1246 m. Mindaugas vadinamas aukščiausiuoju karaliumi.

Viduramžiai
Comment on Text
1253 m. Mindaugas buvo karūnuotas Lietuvos karaliumi. Lietuvos karalystė buvo pripažinta tarptautiniu mastu. Mindaugas buvo pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius. Šalyje nebuvo įtvirtinta krikščionybė, o karūnacija netapo tęstinė. Vėlesni Lietuvos valdovai buvo tituluojami tik didžiaisiais kunigaikščiais.

Viduramžiai
Comment on Text
1323 m. Vilnius – LDK sostinė. Šie metai laikomi Lietuvos sostinės įkūrimo data, nes Vilniaus miestas kaip valstybės sostinė pirmą kartą minimas LDK kunigaikščio Gedimino laiškuose Vokietijos miestams.
Iš Gedimino laiško popiežiui Jonui XXII (1322):
Šventasis ir garbingasis tėve! Mes su krikščionimis kariaujame ne dėl to, kad sunaikintume katalikų tikėjimą, bet kad pasipriešintume mums [daromoms] skriaudoms, kaip tai daro krikščionių karaliai bei valdovai; tai matyti iš to, kad mes pas save turime brolių iš pranciškonų ordino ir iš dominikonų ordino ir jiems davėme visišką laisvę krikštyti, sakyti pamokslus ir atlikinėti kitas šventąsias apeigas.

Viduramžiai
Comment on Text
1054 m. Bažnyčios skilimas (schizma) siejamas su Romos imperijos padalijimu į Vakarų ir Rytų Romos imperijas. Jau nuo V a. pabaigos įvyko ne vienas laikinas Bažnyčios padalijimas. 1054 m. Bažnyčia galutinai skilo į Vakarų (Katalikų) ir Rytų (Stačiatikių) bažnyčias.

Viduramžiai
Comment on Text
1410 m. įvyko Žalgirio mūšis, vienas didžiausių mūšių Europos viduramžių istorijoje. LDK ir Lenkijos karalystės jungtinės karinės pajėgos nugalėjo Vokiečių (Kryžiuočių) ordino kariuomenę. Ordino galybė šiame mūšyje buvo galutinai palaužta, LDK ir Lenkijos karalystė pripažintos didžiosiomis Europos valstybėmis, Lietuvai sugrąžintas Žemaitijos kraštas.

Viduramžiai
Comment on Text
1088 m. Bolonijoje (Italijoje) įkurtas universitetas yra vienas seniausių ir garsiausių Europos universitetų. Kaip ir šiais laikais, to meto universitetus vizituodavo daug užsienio studentų ir profesorių. Žymiausias Bolonijos universitetas garsėjo savo teisės mokslais, o jį baigusieji įgydavo doktorato laipsnį.

Viduramžiai
Comment on Text
1163–1344 m. statoma Paryžiaus Dievo Motinos katedra (pranc. Notre Dame) tapo viduramžių Vakarų Europos kultūros centru. Beveik du šimtus metų statyta katedra yra gotikos architektūros šedevras. Katedroje įkurta Paryžiaus katedros mokykla tapo muzikinio gyvenimo centru, diktavo muzikos madas ir stilius. Žymiausi jos atstovai buvo kompozitoriai Leoninas ir Perotinas.

Viduramžiai
Comment on Text
XIII a. pirmojoje pusėje pasirodė Biblia pauperum (lot. vargdienių Biblija) – iliustruota Biblija, kurios siužetas nusakomas piešiniais ir papildomas nežymiais tekstais. Manoma, kad ji turėjo įtakos komiksų ir karikatūrų atsiradimui. Nuo XV a. vidurio plito kaligrafiniais leidimais.

Viduramžiai
Comment on Text
1348 m. kilusi maro pandemija buvo viena didžiausių Europos istorijoje. Nuo jos išmirė apie 50 mln. žmonių. Maras labai paveikė Europos socialinę, ekonominę ir kultūrinę situaciją. Pavyzdžiui, dėl negandų pradėtos persekioti mažumos (žydai, elgetos, užsieniečiai, piligrimai ir kt.).

Viduramžiai
Comment on Text
Azenkūro mūšis (1415) įvyko tarp prancūzų ir anglų kariuomenių per Šimtametį karą (1337–1453). Prancūzijos kariuomenė buvo sutriuškinta. Mūšio baigtis turėjo didelę įtaką prancūzų riteriškos kultūros pabaigai. Nuo XIV a. kultūroje pradeda dominuoti Šiaurės Italija, o muzikoje – Nyderlandai.

Viduramžiai
Comment on Text
1492 m. atrandama Amerika. Kristupas Kolumbas, ieškodamas artimesnio jūrų kelio į Aziją, atrado Ameriką. Ji pavadinta Amerigo Vespučio, pirmojo europiečio, supratusio, kad Kolumbas atrado naują žemyną, vardu.

Viduramžiai
Comment on Text
Karolis Didysis (Charlemagne, apie 742–814) – Frankų valstybės karalius. Karolis Didysis gerokai praplėtė paveldėtą Frankų karalystę, buvo karūnuotas imperatoriumi. Jo valdymo metais suklestėjo prekyba, žemdirbystė ir menai, buvo politiškai suvienyta Vakarų Europa. 1165 m. buvo paskelbtas šventuoju, Europos patriarchu. Apie jo darbus istorinį veikalą parašė muzikos teoretikas Notkeris.
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Renesansas
Comment on Text
Šokis. XIII a. atsirado profesionalusis šokis. Kaip vienas vilanelės (dainos) porūšių XVI a. Italijoje susiformavo populiari šokio pobūdžio daina balletto.

Renesansas
Comment on Text
Klavesinas atsirado Vakarų Europoje XV a., ypač išpopuliarėjo Anglijoje ir Prancūzijoje. Manoma, kad jis kilęs iš kito instrumento – psalteriumo, kurio stygos įtemptos ant trikampės ar stačiakampės lentos ir kuriuo grojama užgaunant pirštais, plektru (brauktuku) arba mušant per stygas. Psalteriumas primena lietuviškas kankles.

Renesansas
Comment on Text
A cappella (sk. a kapela; it. kaip koplyčioje) – dainavimas be muzikos instrumentų pritarimo. Stilius paplito XIV a. pabaigoje. Šiandien taip vadinama muzika, parašyta tik daugiabalsiam vokalui, be pritariančių instrumentų. Renesanso laikotarpiu trūkstamą choro balsą arba net visus balsus paprastai dubliuodavo instrumentais. Kompozitorius iki XVI a. pabaigos partitūroje nežymėdavo instrumentų sudėties, tad stilius 
a capella reiškia lygiaverčių balsų ansamblinę polifoniją.

Renesansas
Comment on Text
Griežtasis stilius – sąlyginis XV–XVI a. polifoninės (dažniausiai bažnytinės) muzikos apibūdinimas. Jam būdingas lygus, darnus, natūralus skambėjimas. Muzika yra diatoninė, nuosekli, melodija nedidelių šuolių.

Renesansas
Comment on Text
Šansona – prancūzų liaudies arba autorinė daina, populiari XV–XVI a. Jai būdinga polifoninė faktūra. Šansona tampa vienu iš pagrindinių to meto vokalinės muzikos žanrų Europoje.

Renesansas
Comment on Text
Imitacija – daugiabalsio kūrinio atlikimo būdas, kai skirtingi balsai ne tik eina vienas po kito, bet ir kartoja tą pačią nedidelės apimties temą (panašiai dainuojamos lietuvių sutartinės). Atliekant kūrinį temos plėtojamos ir perdirbamos kontrapunkto (balsų priešpriešinimo) technika.

Renesansas
Comment on Text
Instrumentinė muzika. Vokalinės muzikos pagrindu susiformuoja savarankiška instrumentinė muzika. Svarbiausi Renesanso epochos instrumentinės muzikos žanrai: kancona, rečerkaras, tokata, preliudas ir fantazija.

Renesansas
Comment on Text
Viola da gamba – XV a. pabaigoje pasirodęs ir renesanso bei baroko muzikoje paplitęs styginis instrumentas, primenantis violončelę. Tikėtina, kad jo pirmtakai – senasis viduramžių smuikas ir arabiškas rebekas, Europoje minimas nuo X a.

Renesansas
Comment on Text
Tokata – XVI a. atsiradęs instrumentinės muzikos žanras; virtuozinis laisvai išplėtotas muzikos kūrinys klavišiniam instrumentui. Atsirado kaip mišių vargonams įžanga.

Renesansas
Comment on Text
Ričerkaras – instrumentinės muzikos žanras; kūrinys, kuriame vartojama kontrapunkto technika, o temoms būdingi tonikos ir dominantės santykiai. Ričerkaras – tarsi instrumentinės muzikos motetas su aiškiais ir trumpais motyvais, kuriuos pakaitomis imituoja visi balsai. Vėliau iš ričerkaro susiformavo fuga.

Renesansas
Comment on Text
Fantazija – instrumentinės muzikos žanras; laisvos formos, polifoninės sandaros, improvizacinio pobūdžio pjesė liutniai ar klavyrui.

Renesansas
Comment on Text
Žoskenas Deprė (Josquin des Prés, 1440–1521) – Renesanso epochos prancūzų ir flamandų kompozitorius, vienas talentingiausių savo epochos muzikų, amžininkų vadintas „muzikų kunigaikščiu“. Jis sukūrė apie 20 mišių, 100 motetų, 70 pasaulietinių dainų. Jo kūryboje įžvelgiama takoskyra tarp viduramžių ir naujosios epochos, t. y. sudėtingai komponavimo technikai būdinga paprasta ir aiški tvarka. Martynas Liuteris teigė: „Žoskenas yra natų meistras – jos turi daryti tai, ką jis nori, o kiti kompozitoriai daro tai, ką liepia natos.“

Renesansas
Comment on Text
Gijomas Diufaji (Guillaume Dufay, apie 1397–1474) – žymus Renesanso epochos prancūzų ir flamandų kompozitorius, sukūręs apie 200 kūrinių, tarp jų ir pirmąjį Requiem, kuris, deja, neišliko. Diufaji yra tipiškas Nyderlandų muzikos mokyklos atstovas. Įsimintiniausias kompozitoriaus kūrinys yra motetas „Rožės neseniai pražydo...“ (lot. Nuper rosarem flores), skirtas Florencijos katedros pašventinimui. Diufaji kūryba turėjo įtakos renesanso dainos suklestėjimui.

Renesansas
Comment on Text
Džovanis Gabrielis (Giovanni Gabrieli, apie 1557–1612 / 1613) – Renesanso epochos italų kompozitorius, vargonininkas, kūręs daugiausia bažnytinę muziką. Vienas žymiausių Venecijos polifoninės mokyklos brandžiojo laikotarpio atstovų. Jo muzika polifoninė, jai būdingas monumentalumas, dinaminiai ir net erdviniai kontrastai (kai chorai bažnyčioje pastatomi vienas priešais kitą).

Renesansas
Comment on Text
Džonas Daulendas (John Dowland, 1563–1626) – anglų kompozitorius, dainininkas, poetas, liutnininkas. Jo kūrinius grodavo ir interpretuodavo žymūs vėlesnių epochų kompozitoriai. Daulendas pasižymėjo kaip ypatingas melodijų pagal poetiškus tekstus meistras. Ypač garsi Elžbietos I epochos daina „Riedėkit, mano ašaros“ (angl. Flow my tears).

Renesansas
Comment on Text
Luka Marencijus (Luca Marenzio, 1553 / 1554–1599) – Renesanso epochos italų kompozitorius, sukūręs daugiau kaip 500 motetų, madrigalų ir mišių. Marencijus lankėsi LDK ir dirbo Lenkijos karalystėje Žygimanto Vazos dvare. Jo kūriniams būdinga ypatinga teksto ir muzikos dermė.

Renesansas
Comment on Text
Orlandas di Lasas (Orlando di Lasso, apie 1532–1594) – Renesanso epochos flamandų kompozitorius, sukūręs daugiau nei 2000 kūrinių (motetų, madrigalų, šansonų, vilanelių ir kt.). Kompozitorius rašė ir sakralinę, ir pasaulietinę muziką, dar būdamas gyvas sulaukė plataus pripažinimo ir garbės, tapo to meto muzikos legenda. Laso kūryboje jaučiamas impulsyvumas, dinamika ir spalvingumas.

Renesansas
Comment on Text
Džovanis Pjerluidžis da Palestrina (Giovanni Pierluigi da Palestrina, apie 1525–1594) – italų kompozitorius, Romos mokyklos atstovas, ryškiausias Renesanso epochos polifoninės muzikos kūrėjas. Palestrinos muzikai būdingas dinamiškas melodingumas, joje išryškėja kontrapunktinės polifonijos užuomazgos (balsai priešpriešinami vienas kitam), riboti melodijos šuoliai kompensuojami priešingos krypties judėjimu. Palestrina buvo kontrreformacijos šalininkas ir siekė pakeisti katalikiškos bažnytinės muzikos tradiciją: siekdamas muzikos elementų harmonijos taikė paprastesnę ritmiką, tolygesnę balsavadą ir individualizuotą melodinę liniją.

Renesansas
Comment on Text
Valentinas Bakfarkas (Valentin Bakfark, 1506 / 1507–1576) – žymus Renesanso laikotarpio vengrų kompozitorius, liutnininkas virtuozas. Dėl virtuoziškumo kitiems atlikėjams buvo sunku atlikti jo kūrinius. Bakfarkas buvo vedęs lietuvę Kotryną Narbutaitę iš Vilniaus, kurį laiką gyveno Vilniuje. Muzikantas daug keliavo po Europą atlikdamas savo kūrinius. Bakfarkas mirė Italijoje nuo maro, todėl daug jo kūrinių buvo sudeginta.

Renesansas
Comment on Text
Barbora Radvilaitė (apie 1520 / 1522–1551) – Lietuvos didžioji kunigaikštienė (1548) ir Lenkijos karalienė (1550). Jos romantiška meilė Žygimantui Augustui įkvėpė ne vieną lietuvių ir lenkų kūrėją.

Renesansas
Comment on Text
Žygimantas Augustas (1520–1572) – Lietuvos didysis kunigaikštis (1529–1572) ir Lenkijos karalius (1530–1572). Jo valdymo metu Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Lenkijos karalystė susijungė į konfederaciją – Abiejų Tautų Respubliką. Šis susitarimas įtvirtintas Liublino unijos aktu 1569 m.

Renesansas
Comment on Text
Martynas Mažvydas (apie 1510–1563) – vienas lietuvių raštijos pradininkų, pirmosios lietuviškos knygos parengėjas. 1547 m. Karaliaučiuje išleistas „Katekizmas“ – lietuvių raštijos, gramatikos, terminų, pasauliežiūros ir muzikos istorijos pradžia.

Renesansas
Comment on Text
1579 m. įkurtas Vilniaus universitetas. 1569 m. į Lietuvą kovoti su reformacija atvykę jėzuitai puoselėjo švietėjišką veiklą ir 1570 m. įkūrė pirmąją LDK Vilniaus jėzuitų kolegiją, kuri vėliau buvo pertvarkyta į aukštąją mokyklą ir gavo Popiežiaus Grigaliaus XIII patvirtintą universiteto statusą.

Renesansas
Comment on Text
Jonas Radvanas (apie XVI a. vid.–XVI a. pab. / XVII a. pr.) – poetas. Lotynų kalba parašė vieną žymiausių XVI a. lietuvių literatūros kūrinių – poemą „Radviliada“. Joje išaukštino Mikalojaus Radvilos Rudojo ir kitų Lietuvos didikų žygius, kėlė LDK savarankiškumo idėją.

Renesansas
Comment on Text
Leonardas da Vinčis (Leonardo da Vinci, 1452–1519) – universalus Renesanso epochos menininkas: dailininkas, architektas, skulptorius, muzikas, meno ir filosofijos teoretikas, inžinierius ir išradėjas. Reikšmingiausias ir žinomiausias  jo kūrinys – paveikslas „Mona Liza“. Leonardas da Vinčis įkūnijo savo epochos žmogaus idealą – įvairiapusišką, išsilavinusią asmenybę, sugebančią kurti ir rasti naujovių.

Renesansas
Comment on Text
Mikelandželas (Michelangelo, 1475–1564) – Renesanso epochos italų dailininkas, skulptorius, architektas, poetas ir inžinierius. Jo kūryba turėjo didelę įtaką Europos skulptūros ir tapybos raidai. Mikelandželo skulptūros „Pieta“, „Dovydas“, „Mozė“ ir kitos tapo Renesanso humanizmo išraiškos viršūne.

Renesansas
Comment on Text
Rafaelis (Raffaello, 1483–1520) –Renesanso epochos italų dailininkas ir architektas, įkūnijęs humanizmo idealus savo kūryboje. Rafaelio kūriniuose susipina sentimentalus dramatizmas ir filosofiniai žmogaus būties apmąstymai. Rafelis sukūrė žymių brandžiojo renesanso kūrinių: freskas „Atėnų mokykla“, „Galatėjos triumfas“, paveikslą „Siksto Madona“ ir kt.

Renesansas
Comment on Text
Johanas Gutenbergas (Johannes Gutenberg, apie 1399–1468) – vokiečių spaustuvininkas, spaudos renkamaisiais spaudmenimis išradėjas. 1456 m. išspausdino žymiausią leidinį – Bibliją. Gutenbergas išrado metalinių spaudmenų gamybos technologiją, rankines spausdinimo stakles (presą), spaustuvinius dažus. Spausdino kalendorius, lotynų kalbos vadovėlius, Bibliją ir kt.

Renesansas
Comment on Text
Džovanis Bokačas (Giovanni Boccaccio, 1313–1375) – Renesanso epochos italų rašytojas, humanistas. Svarbiausias jo kūrinys – „Dekameronas“.

Renesansas
Comment on Text
Frančeskas Petrarka (Francesco Petrarca, 1304–1374) – italų poetas, humanistinės kultūros pradininkas. Jo eilėraščių rinkinys „Dainynas“ turėjo didelę įtaką italų literatūrinės kalbos formavimuisi.

Renesansas
Comment on Text
XIV a. suklesti Šiaurės Italijos miestai ir jų ekonomika, nes per šiuos miestus eina prekybos keliai tarp Rytų ir Vakarų. Keičiasi filosofinės nuostatos, aukštinamas žmogus ir humanistinis mąstymas. Humanizmas – tai žmogaus vertę ir orumą pabrėžianti pažiūrų sistema. Techninė pažanga, geografiniai atradimai labai praplečia žmonių pasaulėžiūrą. Viduramžiais vyravusią matematinę grožio sampratą Renesanso epochoje pakeičia estetinė grožio samprata, pagrįsta jausmais ir pojūčiais. Vaizduojamasis menas ir literatūra Renesanso epochoje labiausiai suklesti Italijoje, o muzika – Nyderlanduose, kur įsigali vokalinės polifonijos stilius. XV–XVI a. Nyderlandų muzikos tradicijai susiformuoti padėjo palanki ekonominė ir politinė situacija. Burgundijos hercogams prisijungus Nyderlandų žemes šios tapo Burgundijos hercogystės dalimi. Ūkiniu centru tapo Nyderlandai. Didžiausią galybę hercogystė pasiekė valdant Pilypui Gerajam (1396–1467). Turtinga šalis pritraukė menininkų iš kitų Europos šalių – Italijos, Vokietijos, Anglijos ir ypač Šimtamečio karo nukamuotos Prancūzijos, kuri buvo nukarūnuota kaip Europos kultūros centras. Burgundijos valstybei žlugus joje gyvenę menininkai pasklido po Europą perteikdami kultūrinį paveldą ir darydami įtaką vėlesnei Europos muzikos raidai. Muzikos svarba Europoje augo. Nuo XVI a. išsilavinęs žmogus turėjo mokėti dainuoti iš gaidų ir groti bent vienu muzikos instrumentu.

Renesansas
Comment on Text
Džonas Danstablis (John Dunstable, 1380–1453) – anglų kompozitorius, kūręs tuo laikotarpiu savitu konsonansiniu stiliumi. Tuo metu vyravusiam ars nova stiliui buvo būdingos ritminės struktūros ir laisvi balsų sąskambiai, o Danstablis pirmiausia atkreipė dėmesį į balsavadą ir balsų sąskambius, kai taikomi konsonansiniai (tercijos ir sekstos) ir disonansiniai (sekundos ir septimos) intervalai. Pastarieji vartojami retai (prieš juos turi skambėti tam tikri išankstiniai sąskambiai, parengiantys perėjimą į konsonansą) ir juos kompozitorius parinkdavo pagal griežtas taisykles. Šis stilius vyravo iki pat XIX a. pabaigos.

Renesansas
Comment on Text
Madrigalas – XVI a. daugiabalsės pasaulietinės vokalinės muzikos žanras, suklestėjęs 1550–1580 m. (nepainioti su XIV a. Italijoje paplitusia to paties pavadinimo dainos forma). Muzikiniu profesionalumu madrigalai nenusileido motetams. Svarbiausi kompozitoriai: Filipas de Montė, Orlandas di Lasas, Džovanis Pjerluidžis da Palestrina ir kt. Madrigalo suklestėjimo laikotarpiu išgauta ypatingų disonansinių skambesių, kurių atonalumu žavėjosi net XX a. pradžios kompozitorius Igoris Stravinskis. Madrigalas turėjo įtakos barokinės operos ir teatrinės muzikos raidai.

Renesansas
Comment on Text
Šv. Kazimieras (1458–1484) – LDK kunigaikštis. Dėl dorovingo gyvenimo 1602 m. paskelbtas šventuoju, 1636 m. – Lietuvos globėju. Kiekvienais metais šv. Kazimiero mirties dienai – kovo ketvirtajai – artimiausią savaitgalį Vilniuje šurmuliuoja Kaziuko mugė.

Renesansas
Comment on Text
Albertas Goštautas (1480–1539) – svarbus LDK valstybės ir karo veikėjas. Vadovavo I Lietuvos Statuto (1529) parengimui. Statutas buvo parengtas remiantis teismų praktika, susiformavusia pagal paprotinius valstybės vadovų teisės aktus, kitų šalių teisės rinkinių nuostatus. Jis padėjo kurti nuoseklius teisinės valstybės pagrindus.

Renesansas
Comment on Text
Martynas Liuteris (1483–1546) – vokiečių teologas, protestantizmo pradininkas ir skleidėjas. Kad išvengtų Bažnyčios skilimo, siekė ją reformuoti. 1517 m. paskelbė garsiąsas 95 tezes, jose reikalavo pertvarkyti Bažnyčią ir ją sugrąžinti prie dvasinės sielovados.

Renesansas
Comment on Text
Mikalojus Husovianas (apie 1475 / 1485–po 1533) – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės poetas. Reikšmingiausias jo kūrinys – lotynų kalba parašyta poema „Giesmė apie stumbro išvaizdą, žiaurumą ir medžioklę“, aukštinanti Vytauto Didžiojo išmintingumą ir LDK didybę. Husovianas priskiriamas prie svarbių LDK kultūros veikėjų.

Renesansas
Comment on Text
Mikalojus Kopernikas (1473–1543) – lenkų astronomas, matematikas, ekonomistas, heliocentrinės pasaulio sistemos kūrėjas. Kopernikas paneigė iki tol gyvavusią sampratą, kad Žemė yra Visatos centras ir įrodė, kad planetos su savo palydovais skrieja aplink Saulę apskritimais.
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Barokas
Comment on Text
Siuita – ciklinis kūrinys, sudarytas iš kelių savarankiškų kontrastingo tempo, metro, ritminio piešinio dalių.

Barokas
Comment on Text
Preliudas – instrumentinės muzikos kūrinys, atsiradęs Renesanso laikais. Dažnai būdavo didesnio kūrinio ar kūrinių grupės įžanga.

Barokas
Comment on Text
Oratorija – vokalinės instrumentinės muzikos žanras; didelės apimties kūrinys solistams, chorui ir orkestrui. Oratorija, kitaip nei opera, yra ne sceninis, o koncertinis kūrinys. Skiriamos pasaulietinės ir religinės oratorijos, pats žanras kilęs iš liturginių dramų, misterijų.

Barokas
Comment on Text
Opera – muzikos žanras; sceninis muzikos veikalas, jungiantis vokalinę ir instrumentinę muziką, vaizduojamąjį meną ir šokį. Ji atsirado baroko laikotarpiu, dažniausiai būdavo statomos trijų veiksmų operos. Šios epochos operos pasižymėjo margu veiksmu, scenos puošnumu, tragiškų ir komiškų elementų siejimu. Pirmosios operos pasirodė Italijoje: Jakopo Perio ir Jakopo Korsio „Dafnė“ (1592), Džulijaus Kačinio „Euridikė“ (1602). Pirma pilnavertė opera yra Klaudijaus Monteverdžio „Orfėjas“ (1607). Lietuvoje pirmoji opera pastatyta 1636 m. Vilniaus Žemutinės pilies rūmuose. Tai pagal italų dramaturgo Virdžilijaus Pučitelio libretą sukurta opera „Elenos pagrobimas“.

Barokas
Comment on Text
Menuetas – nuo XVII a. paplitęs lėto tempo prancūzų liaudies ir rūmų šokis, šokamas poromis.

Barokas
Comment on Text
Kantata – XVII a. pradžioje atsiradęs vokalinės instrumentinės muzikos žanras; didelės apimties pasaulietinės ir bažnytinės muzikos kūrinys solistams, chorui ir orkestrui. Kantatą sudaro nuo kelių iki keliolikos dalių.

Barokas
Comment on Text
Smuikai pradėti gaminti XVI amžiuje Italijoje. Svarbiausi meistrai – Amačių šeima. Tai tikriausiai vienas iš populiariausių instrumentų Vakarų Europoje, atsiradęs iš viduramžių fidelio, rebeko ir lira da braccio. Smuikas yra mažiausias orkestro styginis instrumentas (palyginti su altu, violončele ir kontrabosu). Griežiama stryku, kartais pirštais. Garsiausi smuikų meistrai buvo Antonijus Stradivarijus (apie 1644–1737) ir Andrėja Gvarneris (apie 1626–1698). Jų pagamintų instrumentų kokybė yra aukštai vertinama ir šiais laikais, o išgaunamo skambesio subtilumo nepavyksta paaiškinti net pasitelkus modernias technologijas.

Barokas
Comment on Text
Concerto grosso (it. didysis koncertas) atsirado XVII a. viduryje Italijoje. Tai ciklinis (dažniausiai keturių dalių) kūrinys, pagrįstas solinių instrumentų grupės gretinimu (priešpriešinimu) su pagrindine orkestro grupe.

Barokas
Comment on Text
Pasija – vokalinės arba vokalinės instrumentinės muzikos žanras; oratorijos pobūdžio kūrinys apie Kristaus kančią ir mirtį. Žymiausias pasijų kūrėjas – Johanas Sebastianas Bachas.

Barokas
Comment on Text
Fuga – vėlyviausia ir tobuliausia daugiabalsės imitacinės kontrapunktinės muzikos forma; šios formos muzikos kūrinys, polifoninės muzikos išraiškos viršūnė.

Barokas
Comment on Text
Liudvikas XIV (1638–1715) – to meto klestinčios Prancūzijos karalius, vadintas Karaliumi Saule. Jo valdymo metu buvo įtvirtintas absoliutizmas, t. y. vieno žmogaus (karaliaus) vienvaldystė ir autoritetas. Karalius vienas priimdavo sprendimus, kuriems visi privalėdavo paklusti, todėl socialinis teisingumas buvo labai suvaržytas.

Barokas
Comment on Text
Alesandras Skarlatis (Alessandro Scarlatti, 1660–1725) – italų kompozitorius, vienas žymiausių Neapolio mokyklos atstovų, neapolietiškos operinės muzikos pradininkas. Neapolio mokyklos tradicija, kitaip nei Venecijos rimtos, dramatinės operos tradicija, buvo orientuota į muziką ir dainą, aukštą dainavimo kultūrą. Susiformuoja bel canto (it. gražus dainavimas) stilius, išryškėja svarbiausių veikėjų atlikėjai: prima donna (it. primadona) ir primo uomo (it. pirmasis vyras) – tikri operos virtuozai. Alesandras Skarlatis sukūrė daugiau kaip 115 operų, daugiau kaip 800 kamerinių kantatų, kitų kūrinių.

Barokas
Comment on Text
„Gerai temparuotas klavyras“ – Johano Sebastiano Bacho visų 24 tonacijų preliudų ir fugų rinkinys. Kompozitorius įtvirtino tolygų garsų derinimą. Rinkinys buvo skirtas mokytis groti klavesinu (šiuo instrumentu grojo Bacho sūnūs ir mokiniai).

Barokas
Comment on Text
Henris Perselis (Henry Purcell, 1659–1695) – žymiausias anglų baroko laikotarpio kompozitorius. Sukūrė kelis šimtus įvairių žanrų bažnytinės ir kamerinės muzikos kūrinių, daug sceninių kūrinių. Jo kūryba turėjo didelę įtaką Anglijos muzikos raidai. Kompozitorius laikomas baroko laikų anglų Mocartu.

Barokas
Comment on Text
Antonijus Vivaldis (Antonio Vivaldi, 1678–1741) – garsus Renesanso epochos smuikininkas virtuozas, vėliau išgarsėjęs kaip kompozitorius. Sukūrė daugiau kaip 700 kūrinių (apie 40 operų, daugiau kaip 400 instrumentinių koncertų). Garsiausias kūrinys – koncertų ciklas „Metų laikai“.

Barokas
Comment on Text
Žanas Filipas Ramo (Jean-Philippe Rameau, 1683–1764) – žymus vėlyvojo baroko prancūzų kompozitorius. Parašė reikšmingą teorinį veikalą „Traktatas apie harmoniją, redukuotą į jos natūraliuosius principus“ (1722) ir sukūrė klasikinės harmonijos teorijos pagrindus.

Barokas
Comment on Text
Klaudijus Monteverdis (Claudio Monteverdi, 1567–1643) – vienas garsiausių vėlyvojo Renesanso ir baroko italų kompozitorių, kūryba pralenkęs savo laiką. Monteverdis yra vienas iš operos ir baroko stiliaus stambios formos vokalinių instrumentinių kūrinių pradininkų. Jo bažnytinėje muzikoje gausu spalvingų orkestrinių intarpų ir virtuoziškų solinių numerių.

Barokas
Comment on Text
1637 m. Venecijoje atidaromas pirmas viešas operos teatras. Ligi tol operos būdavo statomos tik privačiuose teatruose ir prieinamos tik aristokratams. Kelias operas šiam teatrui sukūrė ir Klaudijus Monteverdis. Venecijos teatre pirmenybė buvo teikiama įspūdingiems reginiams, dramatiškoms, bet kartu lengvai įsimenančios melodikos arijoms. Operų siužetai būdavo paprasti, jose veikdavo daug veikėjų, tačiau dėl ekonominių priežasčių choras, baletas ir orkestras buvo nedideli.

Barokas
Comment on Text
Johanas Sebastianas Bachas (Johann Sebastian Bach, 1685–1750) – garsus vokiečių vargonininkas, kompozitorius, kūręs daugiausia bažnytinę muziką, kurią dažnai pats ir atlikdavo. Bacho kūriniai: 6 „Brandenburgo koncertai“, Iškilmingosios mišios h-moll, „Gerai temperuotas klavyras“, 5 pasijos, daugiau kaip 250 kantatų ir kt.

Barokas
Comment on Text
Georgas Frydrychas Hendelis (Georg Friedrich Händel, 1685–1759) – garsus vokiečių kompozitorius, kūręs daug sceninių, koncertinių kūrinių (operų ir oratorijų). Hendelis vienas pirmųjų pasirinko laisvo menininko kelią ir tapo pavyzdžiu vėlesniems kompozitoriams. Jis daug dirbo ir kūrė Londone, kur tuo metu muzikinis gyvenimas buvo itin aktyvus. Kompozitorius sukūrė 40 operų, 22 oratorijas, daugiau kaip 120 kantatų, kitų kūrinių.

Barokas
Comment on Text
Jėzuitų ordinas. 1540 m. įkurtas Romos katalikų ordinas, kurio pagrindinis tikslas – tikėjimo skleidimas, jaunimo ugdymas.

Barokas
Comment on Text
Galileo Galilėjus (Galileo Galilei, 1564–1642) – italų astronomas, fizikas. Atrado Veneros fazes, Jupiterio palydovus, Saulės dėmes; nustatė svyruoklės svyravimo dėsnį. Pritarė Mikalojaus Koperniko heliocentrinės pasaulio sistemos idėjoms, už tai buvo teisiamas inkvizicijos.

Barokas
Comment on Text
Peteris Paulius Rubensas (Peter Paul Rubens, 1577–1640) – flamandų tapytojas, perėmęs italų manierizmo stilių; vienas žymiausių baroko menininkų. Baroko mene išraiškos jėga sutelkiama į vieną tašką: architektūrai būdingas aplinkos ir parkų tvarkingas išdėstymas – alėjos, gatvės, vedančios į centrą (rūmus, ar bažnyčią), paveiksluose į vieną vietą sutelkiama šviesa.

Barokas
Comment on Text
Motiejus Kazimieras Sarbievijus (1595–1640) – jėzuitų vienuolis, poetas, literatūros teoretikas. Jis studijavo, vėliau profesoriavo Vilniaus universitete. Sukūrė populiarų poezijos rinkinį lotynų kalba „Lyrika“, kuriame apdainavo Lietuvą ir ragino šalies bajorus mylėti ir puoselėti savo valstybę.IV, 36. LENKIJOS IR LIETUVOS BAJORAMSAmfionas, arba Gerai tvarkoma valstybė„Venkit svetimų papročių, tebiečiai! Jūs įstatymų savo gimto krašto, Papročių dorų ir tikybos bočių Mokykit sūnus.Te lankys Dora šventyklas, o teismą – Teisingumas, te vaikštinės po kaimus Meilė ir Taika, ir Tiesa, o KaltęVykit iš miesto.“Iš lotynų kalbos vertė Rita Katinaitė

Barokas
Comment on Text
Renė Dekartas (René Descartes, 1596–1650) – prancūzų filosofas, matematikas ir fizikas, laikomas modernios filosofijos pradininku.

Barokas
Comment on Text
Džonas Lokas (John Locke, 1632–1704) – žymus anglų filosofas. Jis siekė pažinti žmogaus prigimtį, kritikavo racionalizmą, gynė prigimtinę žmogaus teisę, kūrė liberalizmo teoriją. Pagrindinis liberalizmo  principas: nedaryk kitam to, ko nenorėtum, kad jis darytų tau. Liberalai pasisakė už platesnes visuomenės laisves ir mažesnį valstybės kišimąsi į žmonių gyvenimą. Liberalizmo pagrindu susiformavo kapitalistiniai santykiai.

Barokas
Comment on Text
Izaokas Niutonas (Isaac Newton, 1643–1727) – anglų fizikas, matematikas, astronomas, filosofas. Atrado visuotinės traukos dėsnį, suformulavo klasikinės mechanikos pagrindus. Niutonas paaiškino, kodėl Žemė, skriedama aplink Saulę, su ja nesusiduria: kiekvienas kūnas traukia kitą kūną jėga, proporcinga jų masėms ir atvirkščiai proporcinga atstumo tarp jų kvadratui. Taip paaiškino dangaus kūnų judėjimą.

Barokas
Comment on Text
Fransua Kuperenas (François Couperin, 1668–1733) – žymus baroko laikotarpio prancūzų kompozitorius. Vertingiausia jo kūrybos dalis – pjesės klavesinui. Daugelis kūrinių programinio pobūdžio, tai rodo siuitų (sukūrė 27) pavadinimai („Svajotoja“, „Paslaptingieji“ ir t. t.).

Barokas
Comment on Text
Barokas (it. barocco – keistas, įmantrus, puošnus) – 1600–1750 m. kultūrinio gyvenimo epocha. Muzikos stiliaus pradžią žymi atsiradę nauji žanrai – pirmosios operos ir oratorijos. Baroko muzikos stilius formavosi Italijoje, didelę reikšmę turėjo Venecijos mokykla ir Florencijos kamerata (menininkų susivienijimas), taip pat prancūzų muzikos tradicija. Pasikeitė ir komponavimo technika – Renesanso epochoje išplėtotą polifoniją pakeitė monodija (vienbalsiškumas). Šalia melodijos labai reikšmingas harmoninis akomponimentas, išreikštas skaitmeniniu bosu (it. basso continuo). Taip pat atsirado koncertinis stilius, tad labai svarbus atlikėjo virtuoziškumas ir individualumas.
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1776 m.  pr i imama JAV neprik lausomybės dek laraci ja .

Klasicizmas
Comment on Text
1709–1711 m. išrandamas fortepijonas. Italų meistras Bartolomėjus Kristoforis pristatė naują savo instrumentą – fortepijoną, – kuris ilgainiui pakeitė klavesiną ir įsitvirtino klasicizmo epochos koncertų salėse. Fortepijonu galima išgauti įvairios dinamikos ir spalvingumo visų tonų garsus, o instrumento skambėjimo registras yra vienas plačiausių, apimantis net 88 garsus. Fortepijonu ne tik grojama koncertų salėse, kompozitoriai šį instrumentą naudoja kaip kūrybos įrankį kurdami muziką.

Klasicizmas
Comment on Text
Švietimo plėtra Europoje įneša pokyčių į dvasinį ir kultūrinį gyvenimą. XVIII a. viduryje Bažnyčia ir dvarai praranda savo įtaką, kultūrinį gyvenimą pradeda formuoti išsilavinęs buržuazijos sluoksnis, po pramonės perversmo įgavęs tvirtą ekonominį pagrindą. Vyksta sparti miestų plėtra, Anglija tampa stipriausia kolonijine imperija pasaulyje, tačiau jos muzikos plėtra nežymi. Europos socialinius pokyčius vainikuoja Prancūzijos revoliucija (1789–1794), kuri atveria kelią demokratinių vertybių sklaidai politikoje, nacionalizmo ir tautiškumo formavimuisi. Muzikoje keičiasi orkestrų ir ansamblių sudėtis, plečiasi natų leidyba, suklesti saloninis muzikavimas. Kompozitoriai priklauso jau ne nuo dvarų, o nuo naujos publikos muzikavimo skonio. Sparčiai formuojasi nauji žanrai, keičiasi komponavimo technika, atsiranda funkcinė harmonija.

Klasicizmas
Comment on Text
Harmonija – garsų jungimas į sąskambius; tų sąskambių ir jų santykių visuma. Šie sąskambiai, arba akordai, gali būti tercinės sandaros. Harmonija yra pagrįsta derme, t. y. garsų aukščio santykių sistema (pavyzdžiui, C-dur arba c-moll). Kiekvieną dermę sudaro pagrindiniai klasikinės harmonijos funkciniai akordai – tonika, subdominantė ir dominantė. Sumaišius šių akordų garsus tarpusavyje galima gauti tonikinės, subdominantinės ar dominantinės kilmės akordus, suteikiančius muzikai spalvingumo, kartais tiesiog vadinamo harmonija. Harmonijos mokslas nagrinėja šių sąskambių sudarymo, jungimo dėsnius ir pagrindines taikytinas taisykles, nurodo, kurie sąskambiai nevartotini. Kadangi harmonijos mokslas istoriškai plėtojamas, tai anksčiau nepriimtini sąskambiai kitose epochose gali tapti norma.

Klasicizmas
Comment on Text
Kristofas Vilibaldas Gliukas (Christoph Willibald Gluck, 1714–1787) – klasicizmo laikotarpio vokiečių kompozitorius, operos reformatorius, siekęs pompastiškumą pakeisti gilesniu dramatiniu turiniu. Jo įsitikinimu, sceninė muzika privalo tarnauti dramai, paklusti poezijai ir realistiškai perteikti scenines situacijas, herojų dvasinę būseną.

Klasicizmas
Comment on Text
Volfgangas Amadėjus Mocartas (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756–1791) – austrų kompozitorius, Vienos klaisikas. Per trumpą savo gyvenimą sukūrė daugiau kaip 600 kūrinių. Muzika pasižymi ypatinga formos simetrija ir darna. Mocartas buvo savojo laikotarpio novatorius, naujai pažvelgęs į operos žanrą, taip pat išsiskyrė savo paprastomis, skaidriomis ir paveikiomis orkestruotėmis. Ne veltui šio kompozitoriaus kūriniai net ir šiandien atliekami dažniausiai.

Klasicizmas
Comment on Text
Liudvigas van Bethovenas (Ludwig van Beethoven, 1770–1827) – vokiečių kompozitorius, trečias Vienos klasikas, užbaigęs klasicizmo erą. Jo vėlyvojo laikotarpio kūriniuose jau išryškėja romantizmo bruožų. Bethoveno kūrybai būdingas dramatizmas ir ryškūs kontrastai. Kompozitorius gyveno neramiais Prancūzijos revoliucijos ir Napoleono karų laikais, kuomet buvo tikima naujais laisvės ir lygybės idealais, kuriuos neretai sužlugdydavo realybė.

Klasicizmas
Comment on Text
Johanas Davidas Holandas (Johann David Holland, 1746–1827) – vokiečių kilmės kompozitorius, pianistas, dirigentas, dirbęs Lietuvoje. 1802–1825 m. Vilniaus universitete dėstė muzikos teoriją.

Klasicizmas
Comment on Text
Jozefas Haidnas (Joseph Haydn, 1732–1809) – austrų kompozitorius, pirmasis Vienos klasikas, išgryninęs pagrindines klasicizmo simfoninės ir kamerinės instrumentinės muzikos kūrinių formas ir įtvirtinęs orkestro sudėtį. Kompozitorius sukūrė 107 simfonijas, 14 mišių, daugiau kaip 80 styginių kvartetų ir kt. Žymiausi kūriniai – oratorijos „Pasaulio sukūrimas“ ir „Metų laikai“ (nepainioti su Antonijaus Vivaldžio koncertų ciklu).

Klasicizmas
Comment on Text
Kristijonas Donelaitis (1714–1780) – lietuvių poetas, evangelikų liuteronų kunigas, lietuvių grožinės literatūros pradininkas. Gyveno ir dirbo Karaliaučiuje.

Klasicizmas
Comment on Text
Volteras (Voltaire, 1694–1778) – prancūzų rašytojas ir filosofas, išryškinęs pagrindinius Apšvietos laikotarpio pasaulėžiūros idealus. Jis išaukštino žmogaus proto galią, pabrėžė, kad žmogus priklauso gamtai.

Klasicizmas
Comment on Text
Deni Didro (Denis Diderot, 1713–1784) – prancūzų filosofas, enciklopedininkas, literatūros ir meno tyrinėtojas, rašytojas. Kartu su kitais leido ir redagavo „Enciklopediją, arba Aiškinamąjį mokslų, menų ir amatų žodyną“ (1750). Šį unikalų pirmą leidinį kūrė daugiau kaip 200 enciklopedininkų, kurie pateikė įvairių sričių susistemintų žinių. Enciklopedija atspindėjo to meto politines ir socialines aktualijas, turėjo įtakos Prancūzijos revoliucijai, propagavo pažangias to meto idėjas.

Klasicizmas
Comment on Text
Imanuelis Kantas (Immanuel Kant, 1724–1804) – lietuvių kilmės vokiečių filosofas, gyvenęs Karaliaučiuje. Kantas suformulavo naują požiūrį į moralę ir žmogaus prigimtį. Jo teigimu, tik žmogaus valia padaro jį gerą, moralės principai turi būti visiems vienodi.

Klasicizmas
Comment on Text
Johanas Gotfrydas Herderis (Johann Gottfried Herder, 1744–1803) – vokiečių rašytojas, filosofas, literatūros tyrinėtojas, svarbiausias „Audros ir veržimosi“ teoretikas. Studijavo Karaliaučiaus universitete, dirbo Rygoje, kur susipažino su turtingu baltų kultūros paveldu. Herderis vertino lietuvių kalbą dėl jos brandumo, grožio ir melodingumo. Jis rinko įvairių tautų liaudies dainas, rinkinyje „Tautų balsai dainose“ paskelbtos 8 lietuvių liaudies dainos. Filosofas kvietė lietuvių inteligentiją (Adomą Mickevičių, Simoną Stanevičių, Simoną Daukantą ir kt.) aktyviai domėtis savo kultūra ir ją puoselėti.

Klasicizmas
Comment on Text
Johanas Volfgangas Gėtė (Johann Wolfgang Goethe, 1749–1832) – vokiečių rašytojas, humanistas, vienas žymiausių Apšvietos laikotarpio rašytojų.

Klasicizmas
Comment on Text
Pirmoji pasaulyje rašytinė konstitucija – 1787 m. JAV konstitucija. Ji sudaryta remiantis anglosaksų teisynais ir Prancūzijos Apšvietos filosofų idėjomis.

Klasicizmas
Comment on Text
Prancūzijos revoliucija (1789–1799) simbolizuoja dviejų epochų – absoliutinės monarchijos ir modernių laikų – sankirtą. Revoliucija ir Europos socialiniai pokyčiai turėjo įtakos nacionaliniams judėjimams, pradėjo formuotis valstybės, išryškėjo demokratinės santvarkos pagrindai.

Klasicizmas
Comment on Text
1791 m. Abiejų Tautų Respublikos Seimas priėmė Gegužės trečiosios konstituciją – pirmają konstituciją Europoje. Deja, sudėtinga politinė ir ekonominė valstybės padėtis bei nepalanki tarptautinė padėtis neleido įgyvendinti šių teisinių pakeitimų ir jų veiksmingumu praktiškai įsitikinti nepavyko. Abiejų Tautų Respublika netrukus žlugo.

Klasicizmas
Comment on Text
Napoleono kodeksas – 1804 m. priimtas civilinis kodeksas, su pakeitimais iki šiol galiojantis Prancūzijoje ir kitose šalyse. Kodeksas įtvirtino asmens laisvės, formalios piliečių lygybės, privačios nuosavybės neliečiamumo ir sutarčių laisvės principus. Napoleono kodeksas turėjo didelę įtaką kitų šalių civilinių kodeksų sudarymui.

Klasicizmas
Comment on Text

Klasicizmas
Comment on Text
1776 m. priimama JAV nepriklausomybės deklaracija, kuri paskelbė, kad nuos Didžiosios Britanijos atsiskiria trylika kolonijų ir įkuriama nepriklausoma Jungtinių Amerikos Valstijų valstybė. Septynerius metus trukęs JAV nepriklausomybės karas baigėsi 1783 m. Versalio taikos sutartimi. JAV tapo pirmąja praktiškai įtvirtinusia demokratinę santvarką valstybe pasaulyje.
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Romantizmas
Comment on Text
Fonografas – seniausias garso įrašymo ir atkūrimo aparatas. 1878 m. jį išrado Tomas Alva Edisonas. Garsas įrašomas ir atkuriamas sukant cilindrinį velenėlį, padengtą alavo folija. Šis išradimas buvo naujos eros pradžia – atsirado muzikos įrašų, taigi muzikos galima klausytis ne vien gyvai.

Romantizmas
Comment on Text
Žorž Sand (George Sand, 1804–1876) – prancūzų rašytoja, novatoriškų socialinių idėjų skleidėja. Savo kūriniuose propagavo utopinio socializmo idėjas, pasisakė už moters jausmų ir dvasios laisvę.

Romantizmas
Comment on Text
1820 m. atrandama Antarktida. Tais pačiais metais Antarktidą atrado net trijų šalių (rusų, britų ir amerikiečių) ekspedicijos, tačiau išsilaipinti Antarktidoje pavyko norvegams tik 1895 m. 1961 m. tarptautine Antarkties sutartimi Antarktida nepriklauso jokiai šaliai ir negali būti naudojama kariniais tikslais.

Romantizmas
Comment on Text
Džordžas Baironas (George Byron, 1788–1824) – žymus romantizmo epochos anglų poetas, savo kūryboje reiškiantis nusivylimą banalia tikrove. Jo herojai maištaujantys ir kenčiantys dėl neteisybės. Pats poetas rėmė italų kovas už susivienijimą ir nepriklausomybę, paskui išvyko į Graikiją padėti graikams išsivadavimo kovoje.

Romantizmas
Comment on Text
1866 m. JAV ir Europa sujungiama telegrafu. Nors keli bandymai buvo atlikti jau 1858 m., telegrafo ryšys sėkmingai sujungė kontinentus 1866 m. ir taip žymiai paspartino komunikaciją. Anksčiau pranešimai būdavo plukdomi laivais, ir tai užtrukdavo ne mažiau kaip 10 dienų.

Romantizmas
Comment on Text
1879 m. išrandama elektros lempa. Nors panašių išradimų buvo padaryta ir anksčiau, Tomas Alva Edisonas sukūrė lempą, kurios veikimo trukmė gana ilga ir kuri nenaudoja daug elektros energijos.

Romantizmas
Comment on Text
1886 m. Karlas Benzas parduoda pirmąjį automobilį. 1885 m. vokiečių išradėjas pagamino triratį automobilį su benzininiu varikliu, o 1886 m. šiam automobiliui išduotas patentas.

Romantizmas
Comment on Text
1888 m. nufilmuotas pirmasis kino filmas. Prancūzų išradėjo Luji Le Princo nufilmuota dviejų sekundžių scena sode laikoma pirmuoju išlikusiu filmu. Pirmąjį filmą išradėjas nufilmavo popierinėje juostoje. Tik vėliau pradėta naudoti celiulioidinė juosta.

Romantizmas
Comment on Text
1863–1864 m. sukilimas Lenkijoje ir Lietuvoje. Lietuvių ir lenkų tautos antrą kartą sukilo prieš okupacinį Rusijos režimą. Deja, prastai organizuotos sukilėlių pajėgos negalėjo pasipriešinti kelissyk didesnei caro kariuomenei, ir sukilimas buvo numalšintas. Viena vertus, sukilimas paskatino carą imtis didesnių reformų, antra vertus, buvo smarkiai suvaržytas kultūrinis gyvenimas, apribota Katalikų bažnyčios veikla, uždrausta spauda lietuviškais rašmenimis.

Romantizmas
Comment on Text
1861 m. Rusijoje ir Lietuvoje panaikinama baudžiava. Valstiečiams leidžiama disponuoti savo turtu, išpirkti žemę iš dvarininkų. Reforma paspartino kapitalistinių santykių raidą carinėje Rusijoje.

Romantizmas
Comment on Text
Džeimsas Vatas (James Watt, 1736–1819) – britų mokslininkas, tyrinėjęs garo savybes, 1769 m. patobulinęs garo mašiną. Mokslininkas įvedė pirmą galios matavimo sąvoką – arklio galią, o vėliau jo garbei pagal jo pavardę buvo pavadintas ir kitas galios matavimo vienetas – vatas.

Romantizmas
Comment on Text
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911) – dailininkas, kompozitorius, kultūros veikėjas. Čiurlionis laikomas ryškiausiu lietuvių kompozitoriumi, profesionaliosios muzikos pradininku. Sukūrė simfonines poemas „Miške“ ir „Jūra“, kūrinių kvartetui, kantatą, apie 200 kūrinių fortepijonui. Taip pat sukūrė apie 300 įvairių tapybos ir grafikos darbų.

Romantizmas
Comment on Text
Kasparas Davidas Frydrichas (Caspar David Friedrich, 1774–1840) – vokiečių ankstyvojo romantizmo tapytojas, grafikas. Savo kūriniuose dažnai vaizdavo vienišas, mąslias figūras gamtos fone.

Romantizmas
Comment on Text
Džozefas Malordas Viljamas Terneris (Joseph Mallord William Turner, 1775–1851) – anglų tapytojas, grafikas, vienas žymiausių XIX a. peizažistų. Išplėtojo savitą keliasluoksnio liejimo, kontrastingų potėpių techniką. Dailininkas laikomas vienu iš impresionizmo įkvėpėjų.

Romantizmas
Comment on Text
1830 m. prasidėjo geležinkelio amžius. Didžiojoje Britanijoje nutiesta pirma visuomeninė geležinkelio linija tarp Mančesterio ir Liverpulio. Nuo tada bėgių linijos pradėtos tiesti visame pasaulyje. Geležinkelis turėjo didelę įtaką žmonių gyvenimui: kelionėms, pramonei, prekybai, karybai.

Romantizmas
Comment on Text
Tomas Alva Edisonas (Thomas Alva Edison, 1847–1931) – JAV išradėjas, elektromechanikas. Patentavo daugiau kaip tūkstantį išradimų. Edisonas laikomas fonografo, diktofono, kinetoskopo, elektros kėdės ir kitų didelių pokyčių padariusių išradimų autoriumi.

Romantizmas
Comment on Text
1848 m. buvo paskelbtas Komunistų partijos manifestas. Jį sudarė vokiečių revoliucionieriai Karlas Marksas ir Frydrichas Engelsas. Manifestas laikomas vienu įtakingiausių politinių dokumentų. Jame atskleidžiamos kapitalistinės santvarkos ydos ir klasių kovos istorija, tačiau neanalizuojama, kokia komunistinė santvarka turėtų būti sudaryta.

Romantizmas
Comment on Text
1851 m. surengiama Londono tarptautinė pramonės paroda, kurioje pristatomos įvairios šalys. Ji tapo pirmąja pasauline paroda. Pasaulinės parodos su pertraukomis vyksta kas keleri metai skirtingose šalyse. Londono paroda buvo visuomenės modernėjimo apraiška ir davė pradžią verslo ir kultūros mainams. Galima teigti, kad 1851 m. pradėjo formuotis globali vartotojiška industrinė visuomenė.

Romantizmas
Comment on Text
1859 m. Čarlzas Robertas Darvinas paskelbia svarbiausią veikalą „Rūšių atradimas“. Jame teigiama, kad visi organizmai nueina ilgą evoliucijos kelią ir nuolatos kinta, o rūšys tarpusavyje yra labiau susijusios, nei manyta anksčiau. Vėlesni XX a. genetiniai tyrimai patvirtino šį teiginį.

Romantizmas
Comment on Text
1830 m. prasidėjo sukilimas Lenkijos karalystėje, o 1831 m. pradžioje ir Lietuvoje. Susidarius palankiai tarptautinei politinei situacijai Lenkijos ir Lietuvos elitas siekė atkurti Abiejų Tautų Respubliką. Prasidėjusios Rusijos valdžios represijos ir apribojimai, ketinimai siųsti Lenkijos karalystės kariuomenę Europos neramumams slopinti sukėlė nepasitenkinimą, kuris išaugo į sukilimą. Deja, sukilėliai negalėjo pasipriešinti gerai organizuotai Rusijos kariuomenei ir sukilimas buvo numalšintas. Caro valdžia įvedė griežtą cenzūrą, apribojo bajorų veiklą, uždarė Vilniaus universitetą. Tai neigiamai paveikė Lietuvos kultūrinį gyvenimą.

Romantizmas
Comment on Text
1832 m. Johanas Volfgangas Gėtė baigė rašyti žymiausią savo kūrinį – filosofinę poemą „Faustas“. Joje atskleidžiami naujųjų amžių žmogaus ieškojimai, troškimai ir praradimai. Gėtė Fausto tragediją perteikia per to meto filosofinę, psichologinę ir socialinę prizmę, parodo, kad pažinimo kelias žmogui neatveria galutinės tiesos, nepaaiškina gyvenimo prasmės. Kūrinys išlieka svarbus ir šioms dienoms.

Romantizmas
Comment on Text
Francas Šubertas (Franz Schubert, 1797–1828) – austrų kompozitorius, romantinės muzikos pradininkas. Per savo trumpą gyvenimą kompozitorius sukūrė net pusantro tūkstančio kūrinių (vertingiausia kūrybos dalis – dainos). Teigiama, kad jis taip skubėjo kurti, jog savo kūriniuose dažniausiai nieko nekeitė, nes neturėjo tam laiko.

Romantizmas
Comment on Text
Robertas Šumanas (Robert Shumann, 1810–1856) – vokiečių kompozitorius ir muzikos kritikas. Jo kūryboje svarbiausi fortepijoniniai kūriniai, taip pat dainos balsui ir fortepijonui. Šumano žmona Klara Vyk buvo jo kūrybos įkvėpėja ir atlikėja. Ji puoselėjo kompozitoriaus kūrybą ir jam esant gyvam, ir po jo mirties. Klaros Vyk ir Roberto Šumano paskatintas pirmuosius kūrybos žingsnius žengė Johanas Bramsas.

Romantizmas
Comment on Text
Feliksas Mendelsonas-Bartoldis (Felix Mendelssohn-Bartholdy, 1809–1847) – žymus vokiečių kompozitorius, dirigentas, vargonininkas ir pianistas. Savo kūryboje romantizmo tendencijas derino su klasicizmo tradicijomis. Parašė daug populiarių pjesių, keletą simfonijų ir operų. Jo dėka buvo iš naujo atrasta Johano Sebastiano Bacho muzika.

Romantizmas
Comment on Text
Frederikas Šopenas (Fryderyk Chopin, 1810–1849) – lenkų kompozitorius, pianistas, pedagogas. Garsėjo kaip savitos atlikimo manieros pianistas virtuozas, savito stiliaus kompozitorius, daugiausia kūrinių ir parašęs šiam instrumentui. Šopeno kūryba, pagrįsta ypatinga ritmika ir harmoningu skambesiu, pakerėdavusiu klausytojų širdis.

Romantizmas
Comment on Text
Nikolo Paganinis (Niccolo Paganini, 1782–1840) – italų kompozitorius, smuikininkas virtuozas, laikomas šiuolaikinės smuikavimo technikos pradininku. Teigiama, kad per koncertą nutrūkus smuiko stygoms Paganinis sugebėjęs sugroti kūrinį net su viena likusia styga.

Romantizmas
Comment on Text
Ferencas Listas (Ferenz Liszt, 1811–1886) – vengrų kompozitorius, pianistas virtuozas, pedagogas, dirigentas. Jo kūryba pagrįsta romantizmo idėjomis, susijusi su vengrų muzika. Listas išpopuliarino rapsodiją („Vengriškosios rapsodijos“), sukūrė simfoninės poemos žanrą. Kaip pianistas koncertavo daugelyje Europos šalių, buvo nusprendęs tapti tokiu pat pianistu virtuozu kaip Paganinis.

Romantizmas
Comment on Text
Stanislavas Moniuška (1819–1872) – lenkų kompozitorius, dirigentas. Savo kūryboje rėmėsi lenkų folkloru, parašė daug vokalinių ir instrumentinių kūrinių. Gyvendamas Vilniuje (1840–1858) sukūrė kūrinių lietuviška tematika: kantatas „Milda“, „Nijolė“, sceninių kūrinių.

Romantizmas
Comment on Text
Modestas Musorgskis (1839–1881) – rusų kompozitorius romantikas, savo kūryboje siekęs atspindėti rusiško tautiškumo atspalvius, praplėsti Vakarų Europos muzikinę tradiciją. Musorgskis sugebėdavo išgauti netradicinius orkestro skambesius. Vieni kritikai tai laikė talentu, kiti – nemokšiškumu. Deja, polinkis į alkoholizmą pražudė kompozitorių ir į gyvenimo pabaigą, Musorgskio kūrybiškumas prigeso.

Romantizmas
Comment on Text
Pramonės perversmas prasidėjo XVIII a. antroje pusėje Didžiojoje Britanijoje ir pamažu apėmė Prancūziją, Belgiją, Šveicariją ir Jungtines Amerikos Valstijas. Pramonės perversmas – tai rankų darbu paremto ūkio pertvarkymas į ekonomiką, paremtą daugiausia mašinine gamyba. Pastebimi demografiniai pokyčiai: mažėjo kaimo ir daugėjo miesto gyventojų, nes fabrikams reikėjo darbininkų. Išsiplėtė vartojimo prekių asortimentas, mašinų naudojimas atvėrė kelią masinei gamybai. Kartu plėtėsi ir karinė pramonė, buvo didinamos kariuomenės. Pramonės perversmas turėjo didelę įtaką visuomenės ekonominiam, kultūriniam ir socialiniam gyvenimui. 
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XX A.

Herber tas  fon K arajanas (Herber t  von K arajan,  1908–1989)

Hovardas G ardneris  (Howard G ardner,  g.  1943 m.)

1920 m.  pradeda veikt i  pirmosios  komercinės  radi jo  programos.
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XX a.
Comment on Text
Hovardas Gardneris (Howard Gardner, g. 1943 m.) – amerikiečių psichologas. Jis sukūrė septynių intelekto formų teoriją, pagal kurią žmogaus raidą lemia tam tikrų intelektinių gebėjimų ugdymas skirtingais amžiaus tarpsniais. Svarbus ne tik verbalinis ir loginis intelektas, bet ir muzikinis, erdvinis, kūno, vidinis ir tarpasmeninių santykių. Muzika atlieka reikšmingą vaidmenį žmogaus nuojautos ir emocionalumo formavimui. Muzikinis intelektas veikia kitų intelektų raidą, todėl muzika svarbi ne vien kompozitoriams ir muzikantams, bet ir visiems žmonėms.

XX a.
Comment on Text
Herbertas fon Karajanas (Herbert von Karajan, 1908–1989) – austrų muzikas, dirigentas, vienas ryškiausių XX a. antrosios pusės menininkų. Sugebėdavo išgauti ypatingą orkestro skambesį.
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