
ROMANTIZMAS

Apie 1830 – 1920 m.

(kiekvienoje šalyje skirtingai)



ROMANTIZMAS PASAULYJE

• Prasidėjo apie 1750 m. Vakarų Europoje tarp menininkų, artistų, 
poetų ir filosofų.

• Tai reakcija į naują – modernų pasaulį (išradimai, gamyklos ir pan.).

• Menininkai susirūpinę natūralumo ir gamtos grožio nykimu.

• Iškeliama natūralumo ir paprasto gyvenimo svarba.

• Iškeliama liaudies – protėvių gyvenimo svarba.

• Svarbia tampa valstybių nepriklausomybė.

• „Civilizacija  yra tai, dėl ko mes sergame“

• Maištingas žmogus.

Geltona spalva – Vakarų Europa

K. D. Friedricho kūrinys „Keliautojas virš jūros ir rūko“ 1818m.



ROMANTIZMAS MENUOSE

• Pasipriešinimas griežtam, tvarkingam klasicizmo menui. 

• Jausmingumas, maištingumas.

• Menininkai įgijo laisvę (gali kurti ką nori ir kada nori, be bažnyčios ar macenatų užsakymų).

• Svarbios temos: likimas, laikas, gamta, kova.

• Žmonės ypatingai daug domisi menu.

E. Delakrua „Laisvė vedanti žmones“ 1830 m.

P. J. de Loutherbourg 
„Coalbrookdale naktyje“ 
vaizduoja fabriką ir tuometinį 
dramatizmą dėl gamtos grožio 
naikinimo. 1801 m.



• Stiliaus individualumas

• Išsilavinusio, maištingo, 
jausmingo žmogaus 
vaizdavimas

• Tautiškumas

• Egzotiškumas

• Programinė muzika

• Tembrai

• Laisvesnė garsų sandara

• Fortepijoninė muzika

KAS SVARBU ROMANTIZMO MUZIKOJE

Detalesni paaiškinimai – sekančiose skaidrėse.

Egzotiškumas dailėje. L.F. Lewis „Sustojimas dykumoje“ 1855 m.

G. Courbet „Nusivylęs žmogus“ 1845 m.



KŪRYBOS TEMOS

Romantizme svarbiu tampa išsilavinęs žmogus. 

Vaizduojamas maištingas žmogaus jausmų pasaulis, todėl 

kūryba yra spalvinga: švelni, lyrinė, svajinga ir baisi, 

nemaloni, pilna nerimo.

Ypatingai svarbi ir artima – gamtos tema.

STILIAUS INDIVIDUALUMAS

Klasicizmas buvo taisyklių ir tvarkos epocha. Tai
nepatiko Romantizmo kompozitoriams, todėl šie
ieškojo savo asmeninės originalios muzikos 
išraiškos (F. Šopenas, F. Listas, P. Čaikovskis, J. 
Bramsas ir kt.)

F. Šopenas

F. Listas

P. Čaikovskis J. Bramsas

PAKLAUSYKITE:
Svajingas R.Šumanas
https://www.youtube.com/watch?v=NOeNKaNW1eM
Ir neramus, baugus F. Šubertas 
https://www.youtube.com/watch?v=JS91p-vmSf0

PAKLAUSYKITE:

B. Smetanos kūrinio „Vltava“ 

https://www.youtube.com/watch?v=uI8iTETiSqU

(B. Smetana yra čekas, o Vltava yra Čekijos upė)

https://www.youtube.com/watch?v=NOeNKaNW1eM
https://www.youtube.com/watch?v=JS91p-vmSf0
https://www.youtube.com/watch?v=uI8iTETiSqU


TAUTIŠKUMAS

Kūryboje naudojamos liaudies dainos, šokiai, mitologija,
istorija – viskas, ką paliko protėviai.

EGZOTICIZMAS

Menininkai romantikai, nusivylę esamu gyvenimu, svajojo 
apie geresnį gyvenimą kituose kraštuose. 

Pavyzdžiui, kompozitorius G. Bizet (prancūzas) parašė ispanišką 
operą „Karmen“, N. Rimskis – Korsakovas (rusas) „Šecherezadą“ 
pagal arabų pasakų rinkinį „Tūkstantis ir viena naktis“ ir kt.

Scena iš G. Bizet operos „Carmen“

Pasakų rinkinio „Tūkstantis ir viena naktis“ iliustracija



PROGRAMINĖ MUZIKA. KAS TAI?

Seniau kūriniai neturėjo įdomių, vaizdingų pavadinimų (pvz. Sonata nr.1), bet Romantizmo epochos 

kompozitoriai ėmė kurti kūrinius, vaizduojančius jausmus, pasakojimus, gamtą, judesius ir taip juos 

vadinti. Pavyzdžiui: „Liūdesys“, „Meilė“, „Romeo ir Džiuljeta“, „Drugeliai“ ir kt.

Nuo tada kūriniai yra vadinami:

R. Schumann – „Drugeliai“ Op.2 https://www.youtube.com/watch?v=fGeKTOXhr74

Programiniai kūriniai gali būti smulkūs (pjesė) ir stambūs (simfonija, koncertas).

https://www.youtube.com/watch?v=fGeKTOXhr74


 Romantikams tembras labai svarbu, todėl jie išplėtė orkestro sudėtį iki 100 muzikantų, kad galėtų įgyvendinti visas 
savo idėjas (tembras – garsą išgaunančių šaltinių skambesio savitumas).

 Patobulintas fortepijonas, kad būtų galima išgauti daugiau spalvų.

 Karaliauja melodija.

 Prieš tai buvo nustatytos taisyklės, kaip kurti muziką ir kokius akordus, kokia sandara naudoti, bet romantikai ėmė 
naudoti laisvesnę akordo sandarą.

 Romantikai ėmė naudoti labai staigius kontrastingus perėjimus nuo labai tyliai ppp iki labai garsiai fff.

 Taip pat išnaudojami visi garsų aukščiai nuo žemiausių iki aukščiausių.

Palyginimui epochų orkestrai:

Baroko Klasicizmo Romantizmo



ROMANTIZMO MUZIKOS ŽANRAI

 Miniatiūros (smulkūs/maži) ir monumentalūs (stambūs/dideli) kūriniai.

 Atsirado simfoninės poemos žanras (F. Listas).

 Pjesės, dainos jungiamos į ciklus. 

Pavyzdžiui: F. Schuberto ciklas balsui ir fortepijonui „Žiemos kelionė“ 
https://www.youtube.com/watch?v=q9wrsXjhTa4&t=414s

F. Schubert „Žiemos kelionė“ rankraštis

https://www.youtube.com/watch?v=q9wrsXjhTa4&t=414s


NAMŲ DARBAI
1. Keliais žodžiais apibūdinkite romantizmo žmogų.

2. Kaip suprantate tautiškumo naudojimą kūryboje?

3. Nusibraižykite lentelę ir baikite pildyti:

KLASICIZMAS ROMANTIZMAS

Tvarka, simetrija.

Menininkai kuria bažnyčių, macenatų užsakymams.

Kūrinio pavadinimas, pavyzdžiui: „Sonata nr.1“

Griežta akordo sandara

Kompozitoriai: W.A. Mozart, J. Haydn, L. van Beethoven ir kt.

Visi atsakymai yra skaidrėse. ☺



ĮDOMYBĖS

• Galbūt pastebėjote, kad Romantizmas prasidėjo  1750m., o muzikoje įsitvirtino tik apie 1830m. 
Taip yra su kiekviena epocha, nes epocha – tam tikra žmonių filosofija, gyvenimo būdas tam tikru 
metu. Pirmiausia epocha įsitvirtina filosofijoje, o tik vėliau menuose.

• Romantizmo atstovai nevadino savęs „romantikais“, kaip ir J.S. Bachas nesakė „aš kuriu barokinę 
muziką“. Šie pavadinimai yra sugalvoti vėlesnių kartų. Turbūt ir mes kadanors iš savo anūkų 
gausime oficialų epochos pavadinimą.

• Kai kurie dabartiniai filosofai mano, kad šiuo metu dauguma žmonių yra romantizmo tipo: 
susirūpinę natūralumu ir gamta, maištingi, nuolat ieškantys tiesos, savo šaknų. O sakinys 
„civilizacija  yra tai, dėl ko mes sergame“  vis dar nepasikeitė.



GEROS DIENOS!


