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КОНСПЕКТ ПО ИСТОРИЯ НА МУЗИКАТА  НАТФИЗ 

 

Втори  семестър-2017 г. 

 
Проф. Боянка Арнаудова 

ТЕМИ 

  

1.  Волфганг Амадеус Моцарт - творчески път: Залцбургски и  

Виенски период - инструментална музика ( соната, концерт, 

квартет и др.), опери, зингшпил, симфонии, Реквием. Особености 

на стила - мелодика, класицизъм - във форма, изказ, за симетрията 

в мелодиката, хармоничен стил; развитие на симфоничната форма 

в  последните три симфонии (№№№39, 40, 41) - 4 частен цикъл 

(сонатно алегро, бавна, Менует и Финал-Алегро). В 39 симфония 

влияние на Сантиментализма - начало, характер. В последната - на 

Sturm und Drank. Особености na оперния стил - синтез на сериа, 

буфо и зингшпил - примери. Особеностите на "Дон Жуан" и 

"Вълшебната флейта" 

 

2. Лудвиг ван Бетховен - творчески път - Виена (1792 -1827). 

Симфонично творчество, особености, новаторство,промяна на 

същността на симфонията - идеи - Трета, Пета, Девета, нови 

структури (Пасторална - в 5 части и програмност). Инструментална 

музика -клавирна соната, квартет, концерти. Обща 

характеристика на стила и посочване на нови пътища за развитие 

на изкуството, водещи към романтизма и модернизма на 19 и 20 век. 

Трета и Девета симфония - новите идеи, развитие на 

формата(огромни разработки, мащабност, оркестър). 

 

3.  Класицизъм - характеристика - стил, естетика, нови възгледи 

в изкуството на 18 век. нови жанрове, нови инструменти (клавесин, 

кларинети, развитие на духовите инструменти, на цигулките и пр.) 

Респективно - нови жанрове: симфония, инструментален концерт 

за соло и оркестър, квартет, соната - за соло или за два инструмента  

(най-разпространен вид за цигулка и пиано).   

Формиране на    симфоничния оркестър. части на класическата 

симфония. Що е партитура. 
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4. Романтизъм, 19 век: исторически и социални условия, 

обуславящи появата му, особености в тематиката и 

структурирането на художествените факти от епохата; нови идеи и 

теми; форми в музиката, развитие на инструменталните жанрове – 

симфония,  концерт, квартет, песен.   

 

5. Хектор Берлиоз. Творчество, характерни особености и нови 

идеи във френската музика от първата половина на века(19) – 

Фантастична симфония, Симфония "Харолд в Италия", "Траурно-

триумфална симфония", връзка с реалността - революционност, 

многочастност на симфоничния цикъл родена от      програмността, 

монотематизъм. 

  

6. Вебер и немската романтична опера – „Вълшебният стрелец”, 

образец за развитието на немската опера. Особености - битов 

реализъм и фантастика - мелодрамата "Във вълчата долина". 

Добро-зло ( черният ловец Самиел и Божественото начало) - тема в 

романтичното изкуство. 

 

7. Франц Шуберт  и песента, песенни цикли - "Хубавата 

мелничарка" и "Зимен път",  малки клавирни пиеси - Импромтю, 

валсове, симфонизъм – „Недовършена симфония” в 2 части със 

сходен характер, песенност на тематизма, връузка с виенския 

фолклор - нов тип романтичен симфония. 

 

8.  Роберт  Шуман и новите клавирни цикли съставени от 

миниатюрни пиеси - „Карнавал”, "Пеперуди", Крайслериана и др., 

симфонии, концерти.  Феликс Менделсон - симфонии: Италианска, 

Шотландска, Реформационна, симфонични увертюри - "Хебриди", 

музика към "Сън в лятна нощ", концерти за пиано, цигулка. 

 

9. Фридерик Шопен и полската национална школа на 19 век. 

Творчество, жанрове, новаторство, връзка с фолклора - мазурки, 

полонези, балади. Прелюдии за пиано, ноктюрни, сонати, валсове и 

др. 

 

 

 

10.  Росини, Белини и Доницети и италианската опера от първата 

половина на 19 век. Развитие на буфо-операта. Семи-опера - Росини 
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(Пепеляшка, Италианката в Алжир и др.). Нови характери в буфо 

жанра - сатира, ирония, актуализиране на маските от комедия дел 

арте -"Севилският" ( Монахът Базилио, активният Фигаро, 

безпомощният Граф и пр.). Реализъм в приказната опера - 

"Пепеляшка". "Дон Паскуале" от Доницети, и трагедията "Лучия 

ди Ламермур" - романтична опера. "Дъщерята на полка" - 

комедия-сатира. 

 

11. Обществено-политически живот в Италия - 19 в. 

Рисорджименто, "Млада Италия", революции. Джузепе Верди -

творчество, особености - Травиата, Трубадур, Риголето. Връзка с 

литературата и голямата драматургия - Шекспир, Ши;лер, Юго. 

Нови образи и теми, идеи. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


