
47. KЛАСА – 1. РАЗРЕД ВОЈНЕ ГИМНАЗИЈЕ   

 

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ: 1)ОДЛИКЕ РОМАНТИЗМА У МУЗИЦИ  (24.03.2020.) 

             2)КЛАВИРСКА МУЗИКА РОМАНТИЗМА (31.03.2020.) 

 

 

 

 

   ОДЛИКЕ РОМАНТИЗМА У МУЗИЦИ 

 

 

 

1) ЕПОХА РОМАНТИЗМА – ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ЕПОХЕ И ПЕРИОДИЗАЦИЈА 

2) ЗНАЧАЈ ФРАНЦУСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ НА РАЗВОЈ ДРУШТВА, ПОЛИТИКЕ, 

ЕКОНОМИЈЕ И КУЛТУРЕ У 19. ВЕКУ 

3) ТЕРМИНОЛОШКА ОДРЕДНИЦА РОМАНТИЗАМ ‘ 

4) МУЗИЧКИ ЖАНРОВИ/ВРСТЕ КОМПОЗИЦИЈА – ИНСТРУМЕНТАЛНИ, 

ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ И МУЗИЧКО-СЦЕНСКА ДЕЛА 

5) ПРЕДСТАВНИЦИ У МУЗИЦИ РОМАНТИЗМА  

 

 

1) РОМАНТИЗАМ ЈЕ КУЛТУРНА ЕПОХА КОЈА ЈЕ ТРАЈАЛА ТОКОМ 19. ВЕКА  

Током тог периода могу се пратити две фазе: рани романтизам – прва половина 19. 

века  и  позни романтизам – друга половина 19. века. 

Музику и уметност ове епохе одликује снажан емоционални набој, изразита 

субјективност, бег у свет маште или у (непознате) светове егзотике. 

 

2) ФРАНЦУСКА РЕВОУЛИЦИЈА је у времену које долази донела огромне 

промене које посебно Европу уводе у модерно доба: настаје капиталистички 

друштвени поредак (са појавом и нарочитим значајем  нове друштвене класе – 

грађанства), руше се монархије и тежи се формирању новог државног 

обликотворног модела РЕПУБЛИКЕ, у политичком систему тежи се увођењу 

ДЕМОКРАТСКИХ ПРИНЦИПА, у економији се прелази на индустријску 

производњу; ово је доба великих научних открића. Највећи број друштвених и 

природних наука се пољављује управо у овој епохи. 

 

3) Назив епохе – РОМАНТИЗАМ – настао је од речи роман, књижевно-

приповедног дела, у којима се често евоцирају теме средњовековне књижевности 

засноване на елементима фантастике. Истовремено се популаризује жанр 

колонијалног романа . 

 

4) Сем нових музичких жанрова – КЛАВИРСКЕ МИНИЈАТУРЕ и СОЛО ПЕСМЕ, 

романтичари компонују и дела наслеђена из епохе класицизма: симфонију, 

клавирску сонату, жанрове камерне музике (поред гудачког квартета појављује се 

шири спектар слободније третираних камерних композиција), солистички концерт. 

Опера доживљава значајну реформу у периоду средине 19. века (са Р.Вагнером и 



Ђ. Вердијем), као и балет (бели балет и карактерне игре). Значајан је много 

слободнији третман мелодије, ритма, хармоније, промене темпа, третман оркестра. 

 

6) Главни представници у музици романтизма су: Фредерик Шопен, Роберт 

Шуман, Франц Шуберт, Франц Лист….(рани романтизам) и Јоханес Брамс, 

Антон Брукнер, Рихард Штраус, Густав Малер, Рихард Вагнер, Ђузепе Верди 

(позни романтизам), представници националних школа  - Руска петорка, 

Бедџих Сметана, Антоњин Дворжак, Едвард Григ…код нас Стеван Ст. 

Мокрањац и многи други.  

 

                                        

 

 

                          Т-5.2  КЛАВИРСКА МУЗИКА РОМАНТИЗМА 

 

 

1) КОНСТРУКЦИЈА МОДЕРНОГ КЛАВИРА 

2) ЖАНРОВИ КЛАВИРСКЕ МУЗИКЕ 

3) ПРЕДСТАВНИЦИ КЛАВИРСКЕ МУЗИКЕ 

 

 

1) Двадесетих година 20. века усавршавају се инструменти са диркама, а 

најзначајнији помак направио је Ла Плејел у Паризу који је осмислио 

модеран клавир чији се механизам заснива на дрвеним чекићима који су 

заменили дотадашње  гавраново перо. Поред тога, он додаје и педале који 

битно мењају акустичка својства клавирског звука. Међу првима, који је 

истраживао нове техничке могућности клавира био је Фредерик Шопен, 

композитор који је направио бројне новине у клавирској техници 19. века.  

  

2)  У романтизму два најзначајнија клавирска жанра су: КЛАВИРСКА 

МИНИЈАТУРА и КЛАВИРСКА СОНАТА. 

Клавирска минијатура је настала у тренутку када се музика и културни живот 

уопште измештају у салоне. То је кратка, прегнантна композиција, базирана на 

једном мотиву без значајније мотивске разраде, а са циљем да пренесе једну 

одређену емоцију или расположење – радост, тугу, меланхолију… 

Композитори их су сврставали у збирке или циклусе (тематски повезане 

минијатуре које се изводе интегрално, у целини, за разлику од збирке).  

Делили су их, такође, на оне засноване на фолклорним мелодијама и салонске 

композиције (валцери, ноктурна); могу се срести под различитим називима – 

еклоге, етиде, баладе, валцери, ноктурна, мазурке, полонезе, прелиди…… 

Циклуси клавирских минијатура обично су носили неке програмске називе 

(Лептири, Дечје сцене, Карневал животиња – Роберт Шуман; Године 

ходочашћа – Франц Лист…) 

 

3)Најзначајнији представници клавирске музике 19. века су Фредерик Шопен и 

Франц Лист, које су савременици посматрали као антиподе (супротних 



становишта и техника). Ту су такође и бројна друга имена композитора, који су 

неретко били и одлични пијанисти, попут Роберта Шумана и Кларе Шуман, 

Феликса Менделсона, Јоханеса Брамса. 

 

 

 

 

 

     


