
RYTŲ KLASIKINĖS MUZIKOS TRADICIJOS: Indija, Kinija, Persija 

(kurso metmenys) 

 

Tikslas: supažindinti studentus su unikaliomis Rytų klasikinės muzikos tradicijomis; ugdyti šios 

muzikos supratimą, muzikinių sistemų ir muzikinės estetikos išmanymą; suteikti žinių apie 

svarbiausius Rytų vokalinės ir instrumentinės muzikos stilius, žanrus, muzikos instrumentus. Kurso 

metu demonstruojami unikalūs vaizdo ir garso įrašai. 

 

1. Įvadas: klasikinės muzikos samprata (socialinės muzikos funkcijos; imperinis muzikos 

pobūdis; sakytinės perdavos tradicija)  

2. Kinijos Tangų dinastijos (1027-221 m. pr. Kr.) muzika: ryšys su ritualu ir etika. Hanių (206 

m. pr. Kr. – 220 m. po Kr.) muzikinė kosmologija (gaidos, spalvos, pasaulio kryptys ir kt.); 

šilko kelias; vietiniai ir atvežtiniai muzikos instrumentai. 

3. Kinų klasikinės operos: Kun qu (Mingų dinastija, ) ir Beijing (Čingų dinastija). Regioniniai 

operų stiliai. 

4. Japonų klasikinė muzika (šintoistinė Kagura muzika, budistų Šomijo giedojimas; Gagaku 

rūmų muzika, No ir Kabuki teatrai; samurajai ir Šiakuhači tradicija). 

5. Indokinijos pusiasalio klasikinės muzikos tradicijos (Mianmaras, Tailandas, Kambodža, 

Laosas, Vietnamas) ir stiliaus bruožai. Siamietiška akvitoninė dermė. Instrumentai; rūmų 

baletas. 

6. Indonezijos gamelanas (Džakartos ir Jogjakartos stiliai, Balio stilius. Gong Ageng, Anklung, 

Džegog; Kečak). 

7. Indijos klasikinės muzikos ištakos. Hindų dievybės ir muzika; sakytinė vedų giedojimo 

tradicija; gandharvų muzika; Bharatos Natyašastra ir kt. senieji traktatai. Rasos teorija 

8. Indų Raga (apibrėžimas Matangos traktate Brihaddeši). Derminė ragos struktūra: odava 

(pentatonika), šadava (heksatonika) ir samūrna (heptatonika);  

9. Karnataka – Pietų Indijos klasikinė muzika. Instrumentai, stiliaus bruožai. Žymiausi kūrėjai 

(Tjagaradža, Muttusvamis Dykšitaras, Šjama Šastris). 

10. Hindusthani - Šiaurės Indijos klasikinė muzika. Dhrupadas ir Chajalis. 

11. Indijos klasikinio šokio tradicijos (Bharatanatjam, Kathakali, Mohiniattam, Kučipūdi, Orisi, 

Kathak, Manipūri). 

12. Arabų klasikinė muzika. arabų muzikos teorija: maqām (dermių sistema) ir īqā‘ (ritmo ciklai); 

Mashrik („Rytai“) ir Maghrib („Vakarai“, t. y. Andalūziškasis stilius). 



13. Persų klasikinė muzika. Achemenidų, Sasanidų, arabiškasis ir Safavidų laikotarpiai. Persų 

mistinės sūfijų poezijos tradicija ir jos ryšys su muzika. Dasthgāh ir avāz – 12-os dermių 

sistema. Instrumentai (nėjus, taras, setaras, tombakas, dafas); vokalinės ir instrumentinės 

muzikos žanrai (pišdaramad, daramad, tasnif, čaharmezrab, reng). 

14.  Regioninių stilių bruožai: Azerbaidžano mugamas, tadžikų ir uzbekų makomas (šašmakomas, 

čaharmakomas ir kt.).  

15. Turkų Osmanų klasikinės muzikos tradicija. 

16. Rytų muzikos recepcija nūdienos pasaulyje. Postkolonijinis ir feministinis naratyvai. Rytų 

muzikos įtaka nūdienos džiazo, roko ir popmuzikai. 

 

Savarankiškas darbas: kurso eigoje kiekvienas studentas pristato pasirinktą nūdienos Rytų 

vokalinės ar instrumentinės muzikos atlikėją ir pateikia trumpą (3–4 psl.) referatą. Pristatymą 

sudaro pasakojimas (iki 10 minučių) ir pasirinkto įrašo (fragmento) demonstravimas.  

Egzaminas: egzaminą sudaro testas, kuriame studentas demonstruoja muzikinių sistemų ir 

svarbiausių sąvokų išmanymą, iš klausos atpažįsta svarbiausius žanrus ir muzikos instrumentus. 

Vertinimas: 20 proc. studentų aktyvumas; 30 proc. savarankiškas darbas; 50 proc. egzaminas. 
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