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 Лекционният курс включва теми, проследяващи развитието на музикалното изкуство от 

древността до края на ХХ век: 
Музикалната култура на страните от Стария свят. Антична гръко-римска култура. 

Грегориански хорал. Форми на самообновяване  на грегорианиката.  Школата при Notre Dame и 
разцветът на готическия стил. Куртоазна музикално-поетична лирика. Ars nova. Ars subtilior. 
Ранен ренесанс. Школи на строгото писмо – франко-фламандска, римска и др. Еволюция на 
мадригала през XVI век. Музиката на Реформацията. Късен ренесанс. Барокът в музиката. 
Развитие на операта в Италия – школи, модели. Лиричната трагедия във Франция. “Маската” и 
операта  в Англия по време на Реставрацията. Ролята на хамбургската сцена за немския 
бароков театър. Реториката в инструменталната музика на XVII – XVIII век.  Италиански 
инструментални школи – жанрове, представители. Инструменталната култура на Франция и 
естетиката на класицизма и рококо. Английска вирджинална школа. Немски органови школи. 
Църковна музика – оратория, кантата и пасион. Бах и Хендел – исторически паралели. Новата 
естетика на Просвещението и развитието на музикалните форми и техники на композиция. 
Формиране на сонатно-симфоничния цикъл. Предкласически школи – манхаймска, ранно-
виенска и др. Симфонизъм – общи проблеми. Симфонията във виенската класическа школа. 
Оперният театър на Просвещението. Реформите на Глук и Моцарт. Бетовен и музикалният 
театър. Взаимовлияния между литургичните, оперни и симфонични форми в творчеството на 
Хайдн, Моцарт и Бетовен. Класическата соната и квартет. Инструменталният концерт на 
първата виенска школа.  

Упражненията включват обсъждане на научни съобщения по проблемите на курса, 
подготвени от студентите; подробен анализ - в съответствие с лекционните теми – на най-
значителните като проблематика и художествена концепция музикални произведения; 
рефериране на специализирана музиковедска литература по конкретни въпроси; разглеждане 
на дискутиращи тези, свързани с усвоявания материал; съпоставяне на различни 
интерпретации на идеи или произведения; историко-теоретични и музикални тестове за 
прецизиране на знанията и др. 

 
 

ОЦЕНЯВАНЕ 
 
Оценката по История на музиката І се формира въз основа на резултатите от 4 

контролни проверки (2 през първия семестър и 2 през втория семестър), участие в 
упражненията и разработване на реферати. 

 

ИСТОРИЯ НА МУЗИКАТА I 

 
 


