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STILU KLASIFIKĀCIJA

• 2. gs. pēc Kr. – 650 –
kristīgās baznīcas mūzikas 
veidošanās

• 650 – 850 – Gregoriskā 
korāļa monodijas stils

• 850 – 1150 – romānika

• 1150 – 1250 – gotika

• Ars antiqua-ars nova (13.-
14.gs)

• 1450 – 1600 – renesanse

• 1600 – 1750 – baroks

• 1725 – 1775 – rokoko, 
galantais stils

• 1775 – 1825 – klasicisms

• 1815 – 1900 – romantisms

• 1890 – 1915 –
postromantisms un 
impresionisms

• 1910 – 20.gs.... modernisms



VIDUSLAIKI
• VĒSTURISKI: 5. -17. gadsimtam. 

• FORMĀLI sākums – 476. gads

• FORMĀLĀS BEIGAS – 1609. gads (Holandes 
neatkarības iegūšana),  laikmets beidzas 17. gs. 
vidū, nostiprinoties buržuastisko valstu 
(Holandes, Anglijas) varai.

• Viduslaiku vēsturē ietilpst arī Renesanses 
laikmets, kas ilgst no 14. gs. (mūzikā – no 15. 
gs.) līdz 17.gs. Īpatnēju un jaunu vēsmu tas tiek 
norobežots kā patstāvīgs laikmets – tilts starp 
viduslaikiem un jaunajiem laikiem.



periodizācija

• Agrie

• Klasiskie/vidējie

• Vēlīnie



Agrie viduslaiki (5.-9.gs.)

• Azsāk 4. gs. kristietības kultūras veidošanās 

• Noslēgumu dēvē par Karolingu renesansi (8.-9.gs.). 

• Ziemeļeiropā sāka interesēties par laicīgām mākslām, 
antīko kultūru, karaļa galmā pulcināja izglītotus 
cilvēkus, pie baznīcām un klosteriem – dibināja skolas, 
kuras vēlāk pārtapa par pirmām universitātēm. 

• Attīstījās literatūra, veidojās romāņu un ģermāņu 
valodas. 

• Austrumos uzplauka Bizantijas kultūra, bet 7.gs. 
izveidojās Arābu valstis.



Vidējie/klasiskie viduslaiki 
(10.-14.gs.) 

• Sākumu sauc Otonu renesanse (10.-12.gs.), 

• 9.gs. sāka veidoties un līdz 13. gs. izplatījās 
pirmais viseiropas mākslas stils – romanika. 

• Vidējos viduslaikus noslēdz gotikas stils, kas 
sasniedz lielāko uzplaukumu (12.gs. vidus –
14.gs.).



Baznīcas ideoloģijas un 
kultūras ziedu laiki

• Līdz tam laikam vienotā kristīgā baznīca 11.gs. –
1054.gadā sadalījās Rietumu – katoļu
(vispārējā) un Austrumu pareizticīgajā (jeb 
ortodoksajā), 

• 11.-13. gs. notika Krusta kari uz Jeruzalemi, kur 
pavisam izpostīja Bizantiju. 

• 13. gs. sākās inkvizīcijas tiesas. 



Vēlie viduslaiki:

• 14.gs. vidus – 17.gs. sākums

• Mūzikas vēsturē iezīmē jaunu laikmetu – Ars 
nova (14.gs.) un Renesansi

• Parasti  tiek aplūkota atsevišķi.



Viduslaiku mūzikas 
vēsture 

• vispirmām kārtām – baznīcas mūzikas vēsture.

• sagrozītā patiesība ar viduslaiku mūziku, tās 
žanriem, formām un kompozīcijas tehniku.

• 12.-13. gs. daudzbalsīgā baznīcas mūzika (piem., 
agrīnā motete) bija reta, eksperimentālā, par 
daudz mākslīga. Tika komponēta klosteros un 
zināma tikai ļoti šauram profesionāļu lokam. 



AGRIE VIDUSLAIKI
(5.–9. gs.)

• Baznīca – profesionālās mūzikas centrs.

• Klosteru kultūras paspārnē tika radītas lielākās 
mākslas vērtības, izveidojies daudzums 
mūzikas žanru, attīstījās mūzikas teorijā, 
notācija, pedagoģika un estētika.



• ebreju psalmi un senās grieķu himnu tradīcijas.

• specifisks psalmu un citu baznīcas dziesmu 
dziedāšanas veids un forma – psalmodija.

• Plašākā izteiksmē – rečitatīva veida (uz pusi -
deklamatorisku) dziedāšanu.

• Psalmodija stingri noteica melodijas attīstību 
un diapazonu. 

• svarīgākais faktors - vārds, kas nes Sv.Rakstu 
patiesību. 



Psalmodija
• Agrīnā psalmodija cēlās no jūdu lūgšanām.

• Tai ir 2 veidi:

1. responsorā psalmodija (agrīnākais tips), kad 
pamīšus dzied solists (kantors, no latīņu – cantor -
dziedāt), intonējot psalma tekstu vai Bībeles 
fragmentu, un koris, izpildīdams refrēna funkciju; 

2. antifonā psalmodija – kad pamīšus dzied 2 kori 
(vai koru grupas). No antifonā dziedāšanas tipa 
cēlās viens no pirmajiem baznīcas mūzikas 
žanriem un formām – antifona – agrīnā baznīcas 
dziesma, kuru izpilda antifonā dziedāšanas veidā. 



Psalmodijas īpatnības

• neliela diapazona melodika: 

• vienas skaņas recitatīvs un 

• nelielās melodijas frāzes (intonācijas) teksta 
rindiņas sākumā un beigās, 

• rečitatīvā dziedāšanas maniere, 

• absolūta ritma atkarība no loģiska gramatiska 
teksta akcenta.



Gregoriskais korālis
• Gregors I (Lielais) - pāvests 590. – 604. gados. 

• Paplašināja katoļu baznīcas ietekmes sfēru. 

• Viņa valdīšanas laikā Eiropā sākās klosteru 
uzplaukums. Tie kļuva par apgaismības, mākslas, 
zinātnes centri, augošās kristietības kultūras pamats.

• Viņa valdīšanas laikā tika unificēti baznīcas dziedājumi 
visā Eiropā.

• Gregors I bija viens no cienītākajiem un 
enerģiskākajiem  pāvestiem. Leģendas vēsta, ka tieši 
Gregors I sakārtoja kanonizētu baznīcas melodiju 
krājumu – antifonāriju. Tā melodijas pēc 300 gadiem 
kopš Gregora I nāves, par godu pāvestam tika 
nosauktas par gregorisko korāli.



Gregoriskais korālis

• Romas katoļu baznīcas tradicionālā liturģiskās 
dziedāšanas melodijas, forma un veids. 

• Sarežģīta, daudzu avotu veidota un daudzu 
gadsimtu pieredzi koncentrējošā parādība. 

• Tas sāka veidoties vēl 4. gs. Romas 
dziedāšanas skolā, bet tā sistematizācija un 
unificēšana notika  3 gadsimtus. 

• Gregoriskā korāļa forma izveidojās 8. – 9. gs. 
tagadējā Francijas, Šveices, Dienvidvācijas un 
Ziemeļitālijas teritorijās. 



Gregoriskais korālis

• 3 tipu melodijas: 

sillabiskais - katrai notij vai divām ir sava zilbe, 
sillabiskās melodijas veido korāļa pamatu;

neimatiskais – vienai zilbei atbilst  2-5 skaņas

melismatiskais – skaņu skaits uz vienu zilbi nav 
noteikts.



https://www.youtube.com/watch?v=23D-23zBIio



http://gregorian-chant-hymns.com/hymns-2/asperges-me.html



http://gregorian-chant-hymns.com/hymns-2/regina-caeli-monastic.html



VIDĒJIE/KLASISKIE 
VIDUSLAIKI (10.-14.GS.)



Viduslaiku
notācija



Neima – mājiens gaisā. 

Agrīno viduslaiku sakrālās mūzikas pieraksta forma.



Gvido d’Areco (992-1033) 
roka



Solmizācijas sistēmas
avots



Hildegarde no Bingenas

Hildegard von Bingen

• viena no nozīmīgākajām sievietēm (1098 -
1179). 

• 15 gadu vecumā – mūķene, 38 gados – klostera 
priekšniece. 

• Dibināja jaunu klosteri pie Reinas. 

• Izteica sevi daudzās sfērās – pie viņas griezās 
pēc padoma. 

• Pāri pār 40 gadiem sāka komponēt. 





Hildegarde no Bingenas
Hildegard von Bingen

• Mūzikai ir subjektīvs raksturs 

– Jūsma! (izsaucieni O! Ak!) + dziļi filozofisks skatījums.

Poētiski teksti ir kvalitatīvi, visi darbi – monodijas/vienbalsīgi.

Dziedājumu diapazons ir plašāks par 2 oktāvām, lai sasniegtu 
ekstatisko stāvokli. 

Ir krājums Debešķīgas atklāsmes, vīzijas, harmonijas, simfonijas.

Visvairāk atskaņota un ierakstīta viduslaiku komponiste. 

Kompozīcijas visai izvērstas.

https://www.youtube.com/watch?v=bgeEM0QyWyk

(Responsorijs)

https://www.youtube.com/watch?v=bgeEM0QyWyk


https://www.youtube.com/watch?v=8kJmZhgsnlA

https://www.youtube.com/watch?v=8kJmZhgsnlA

