1.Pravek600000pnl-5000pnl.Starovek5000pnl-4.stor.nl,313 Milánsky edikt,476pád Ríma,6.stor-Grécky a Rímsky starov. Stredovek1492končí objavením Ameriky.
Umelecká periodizácia-Novovek-umenie prírodných národ., Antiky(Gréci,Etruskovia,Riminia),doby Byzantskej,Románs, Gotika,Renesancia,BarokRokoko,Klasicizmus,Romantizmus Impresionizmus,Expresionizmus,20.stor.
Podľa typu hud.myslenia:1štýl rytmicko-monomenodic.-jednohlas,čiastočná heterofónia(náhod.pridanie hlasu),rytm. Členená melódia.Praveké kultúry(po 5000pnl)Staroveký orientálny a grécky štýl(po 6.stor.nl)Stredoveký európsky duchovný štýl(7-10)Stredoveký európsky svetský(10-13)
2štýl polymelodický-rytmicky členení viachlas,súčasné využitie viacerých samostatných melódií,ranný európsky stred.viachlas(7-12)arsantiqua(12-13)arsnova(13-14) nizozemské renesančné školy(15)taliansky renes.štýl(16)
3melod.-harmonický-viachlas rozšírený o harmóniu,vert. znenie.barok(1550-1750)klasicizmus(1730-1790)romantizm (1800-1850)romantické syntézy(1850-1900)impresionizmus (19-20)štýly a izmy 20stor.4sonický-vertikálne hud.znenie, hlavná zložka zvuková farebnosť,farbu zrovnoprávňuje s ostatnými zložkami hudby,sonickosti sa podriaďuje hud. štruktúra-punktualizmus,timbrový štýl.
Tónové rečí-rozliš.znakom nie je dĺžka slabiky al.jej výška. Tón je konštrukčným prvkom,kt. dáva slabike sématický (gramatický)význam,zmysel.Trpoužívajú pre sématické rozlíšenie slabiky hlavných a kombinovaných tónov,ich počet kolíše podľa príslušnej reči, u väčšiny rečí Bantov sú tri hlavné a dve kombinované.Hlavné:1vysoký-stredný-  3nízky.Kombinované:1vysoko-hlboký- 2hlboko-vysoký-v. Dokladom primárnosti hudobných tónov je to,že pri doroz. Sa nemusí hovoriť.Stačí jednotlivé slová,slabiky pískať. Pískané tóny k dorozumievaniu stačia.Táto prax je bežná u kmeňa Čii aj Eve.Konštitujúci znak-tónovosť. 
Bubnové reči-pamiatky zo 16.stor.-kmeň Mandingo.2 spôs: 1slabiková bub.reč(u národov z tónovou rečou),pracuje s tónmi slabík reči 2signálová znaková reč(ostatné),vytvára znakové signály,obrady,ktoré majú svoj význam. Bub.štylizácia-sa opiera o podstatné,tónové znaky,kt.sú identické s tónovými výškami TR.Brsa dá prirovnať k písaným al.signálovým znakom a je nahrážka hovor.slova. SlabikováBR-najpouž.nástroj je šterbinový bubon.Je to vydlabaý kameň,kt. má po dĺžke štrbinu,kt.rozdeľuje plochu na dve polovice.Jedna časť vydáva tón o kvartu nižšie ako druhá polovica.Udiera sa dvoma palicami na štyroch miestach,z kt. 2a2rovnako znejú.Bubon je postavený: slabšia časť(vyššie tóny)pri buben.Silnejšia strana(nižšie)od buben.
Paleolit-rastlinný a živočíšny materiál-kosti,drevo,tráva, lastúry,jednoduché vábničky,píšťalky dierkové a bezdierk., bubny,hudobný luk,najstarší rezonátor-tekvica. Neolit-výroba keramiky,chrastítka,hrkalká.Rapkáče,píšťala panová, dvojitá,spojená s mechom-gajdy.Kovospracovateľstvo-nové tvary nástrojov.Litofńy-kamenné nástroje.Kamenný ksilofón -búchalo sa naň palicami.Kam.píšťalka.Bubon-malý hrniec pokrytý kožou.Hlinený hrniec,veľký hrncový bubon-hlboko. Padran-bubon z prirodz.vyhnitého dreva potiahnutý kožou. Rohy-kravský roh,bronzový.Bronzová hrkálna-chrotal.
Biologická hudba-maďarský ornitomuzikológ Peter Szekó-zvukové prejavy veľrýb,proces rozvíjania sa lupienkov kvetu.Ľudská-tónové a bub.rečí.Protohud.zvuk-zvuk.prej. sa dištancuje od pôvodného významového vyjadrenia.
Logogénna-strohá,úsporná,závislá na text.zložke.Výraz a interpret.je striedma,kľudná,bez emócií.Stredná hlas.podoba.
Melogénna-stredná výraz.poloha,výrazná,text zrozumiteľ. Patogénna-vnútorné vzrušenie,výraz a interpretácia nabitá krajnou expresiou,deformuje zrozumiteľnosť slov. 
Melodické:1krikové parlando-smerovo voľného priebehu, spádového,bez zámerného fixovania tónových výšok. 2malý ambit-rozpätie2-5tónové,bichordálne,trichordálne, rozvíjanie a spestrovanie melodiky,nové nástroje, desdcendenčná-klasavá,vokálne prejavy,ascendečná-logickejšia pri nástrojovej hudbeRytmické:1rubátový-uvoľnený,rytmicky neorganizovaný,viaže sa na text. 2štylizovaný-organiz,stabilná rytm.jednotka,rytm. model. 3.heterofónny-spievajú skupiny antifonický(striedavo) responzoriálny(predspev).
Chápanie hudby-1.pochádza z vesmíru,nadprirodzno 2má podstatu vo svojej prirodzenosti,bez nadprirodzena. Egypt-lutna,harba,trúby chrámové.Agón-súťaž v hre na kitharu a aulos v Grécku.Ant.hudba mala dopad:Egypt,Grécko,Rím, Sumer,Babylónia.Helen.obdobie-hudba stráca vzneš. charakter,upadá-otroci,rozpadá sa na rôzne smery. Cheironóm-dirigent v staroveku,egypt.Čína,India,Egypt, Babylónia,Asýrsko,Arabi,Židia.Múzy:Kaliopa-hrdinská pieseň.Klio-história.Euterpé-lyrika,hrá na flaute.Tália-komédia.Melpomené-tragédia.Terpsichora-uči tancovať. Ciato-ľúbostné piesne.Blyhymnia-hymny a náb.piesne Urania-hvezdárstvo.

Biskup Wulfila-german preložil SP do runového písma-4.str. Typy chorálu:1Starorímsky 2Ambroziánsky-4.str. 3Mozarabský-pyrenejský
polostrov 4Galikánska liturgia-Gália,budúca Fr.ríša.Zjednotenie
lit.na popud pp.Gregora Veľkého-7str.Kodifikácia-vytvoriť a zapísať tú podobu chorálu,kt.sa používala.Schola cant-inštitúcia,kňazi sa školili 
v kanonizovanom chorále.Europsky univerzalizmus-myšlienkové zjedn. Europy,jednotné náb.Omša:ordinárium-stále časti,Kyrie,Gloria,Credo, Sanctus,Benedictus,Agnus Dei.Proprium-premenlivé. 
Kyrie-grécky,na speve sa podielali veriaci,litánie.spev spätý nielen s kresť.,aj pri kulte cisára,6.str.-prvá zmienka,250melodií.Každé územie- iná podoba-národný,ľudová prvok.3dielna forma-3x.Gloria-oslavný spev,hymnus spätý s východným kresťanstvom,prastarý,veľa melodií sú ozdobné.Credo-vyznanie viery,Nicejský koncil325,začína spievať kňaz, pôvodne len pri krste.Karol Veľký ho začlenil do liturgie ako stálu časť. Henrich II.aby bolo prítomné aj v rímskom obrade.Sanctus-najstarší spev 4.str,zmienka až v 11.str.spievalo celé zhromaž.Agnus Dei-7.str.spievalo sa tak dlho,kým sa nepripravil chlieb,neskôr 3x.Liturgia-nepozostáva len zo spievania a recitovania,zahrňa gestá,postoje,rúcha.Rituál slávnostnej omše je z rímsko-byzantského dvorského ceremoniálu starov.
Cyklická štruktúra-viacero samostatných častí.Žalm-náboženský spev starohebr.pôvodu,prejavuje Bohu chválu,vďaku a prosby.Antifona-bohoslužobný spev spievaný striedavo kňazom a zborom,al.2zbormi. Responzorium-striedavý spev duchovného a zboru spevákov,veriacich. Hymnus-oslavná,prosebná zborová duchovná pieseň s jednoduchou chorálovou melodiou.Reperkusná melodika-opakovanie tonu v choráli.
Gregoriánsky chorál-striktný jednohlas z asket.dôvodu,upieranie sa k Bohu.Páčiťsa je zmyslová krása-pozemská vec.Viachlas je krásny.Nijaké hud.nástroje, spev po latinsky.Rytmus-podľa lat.textu,deklamácie(výrazný prednes veršov alebo štylizovanej prózy zdôrazňujúci zvukové kvality pri recitácii textu.Hudobné myslenie-východné,založené na modeloch maqaum-melodia založená na melodických celkoch.Psalmodia-asketický spev žalmov-antifonálne,responzoriálne.Mozarabský chorál jediný,kt. nezan.,Toledo.Sylabický spev-každá slabika 1 ton.Melizmatický- melodická ozdoba,rad tónov spievaných na 1 slabiku textu.Neumatický-viac slabík na 1 ton.Pôvodná podoba chorálu-melizmatická,východná.
Rozklad chorálu:Tropovanie-1trópy-pridávanie nového textového a hudobného materiálu do rámca už existujúcej liturgickej kompozície. Vkladal sa na začiatok,do stredu,na koniec spevu. 2sekvencia-nevkladá sa do rámca ale na koniec spevu aleluja,alelujatické spevy.Samostatná hudobná kompozícia súvisela s alelujatickými jubiláciami.Prvé sekvencie napísal Noctes Bábbulus-mních,Švajčiarsko,Saint Galen,9.str. Podložil slová pod dlhé netextové melizmy pre ľahšie zapamätanie.
Viachlas:Vertikalita-súčas.zneje viac hlasov v notopise 2riadky-paralel.
pohyb.Horizontalita-1notový riadok-1hlas.Stranný pohyb. Najvýzn. činiteľom rozširovania a zároveň rozkladania chorálu je polyfonia. Záznamy o viachlase sú z 900 v spise Musica Euchiriadis a Scholica Euchiriadis.Tieto spisy sa venujú aj paralelnému organu,v kt.chorálna melodia(vox principalis)je sprevádzaná druhým hlasom(vox organalis) o istý interval pod ním(oktáva,kvarta,kvinta-ako u Pytagora).Tieto spisy napísal Hucbaltus,hovorí sa im Preudohucbaltusove.
Organálny štýl-kontrapuktický(bod proti bodu,nota proti note).Dopĺňal každú notu chorálu novým organálnym tonom. Smerovo nezávislý pohyb org.hlasu-nie je závislý od toho, k čomu ho komponujeme,od témy: 1paralelný 2striedavý 3smerovo nezávislý 4melizmatické organum-florit,akvitánske.Rozvíjalo sa na juhu Fran.12.str.Organálny hlas prinášal niekoľko nôt na každú notu chorálu.Je náročný na koordináciu spevu po rytmickej stránke.Rytmus sa nevyznačoval.
Chorálny štýl-stedoveký,len tak plynie,voľný rytmus.Prvé k.pokusy-met. tropovania-melizmatic.chorálu,každá nota-melizma sa podlož.slabikou.
Noterdamská škola-prvá kompozičná škola.Organum-2-3hlasné,muselo používať rytm.notáciu,zvuková podoba je dokonalejšia než štylistický predchodcovia.Notácia pre rytmické úseky bola založená na skupinách rytm.modelov-modus,spôsob.Jeden modus sa opakoval kým ho nevystr. iný.Teoretik Anonymus IV.hovoril o 6rytmických modoch.Podľa neho mgr.Leoninus napísal cyklus Organ pre c.sviatky Magnus liber organy. Jeho nasledovník Perotina písal pre viac,než 2hlasy.Využíval štýl srtried. chorálov.Klauzuly-organálne časti.
Svetský jednohlas-Vaganti a goliardi-všestranní umelci,písali básne, hrali hudbu-o tejto hudbe málo zmienok.Goliardi-kresťanskí biskupi, neboli uznaní v cirkvi,nemali biskupstvo,stratili autoritu.Vaganti-putujúci študenti,7.str.Ministreli,Jongleuri-spájajú sa s kultúrou trubadúrov,rozprávači,artisti,akrobati.Recitovali básne,chodiace noviny. Carmina Burana-najvz.pamiatka,nájdená v benediktínskom kláštore v Bavorsku,200piesní,13.str.nie každá pieseň má zaznamenanú melodiu. Témy piesní-láska,život,víno,erotické motívy,satirické,politicko-kritické- najmä proti pp.Používali latinčinu.7slobodných umení:trivium: gramat., rétor.,logika.kvadrium(vyšší stupeň)aritmet.,astronom.,matem.,muzika.
Kurtoázna kultúra-trubadúrska,dvorská.Pestovaná vo svetskom prostredí,svetské ciele.Z juž.Fran.(trubadúri)akvitánska(12.str) na sever(trubéri)do Germánie(minnesängri).Hlavná téma bola láska k Panej,trubadúr bol vazal svojej Panej-nikdy nedosiahnuteľný objekt, pravidlá kurtoáznej lásky.Trubadúri mali aj feudálny a kráľovský pôvod (Henrich IV).Najvýznamnejší:Bernard de Ventadorn,Raimbault de Vaqueiras-pieseň Calenda moja,Bertnard de Born,Piere Vidal,Adam de la Halle,Viliam IX.,Arnaud Daniel-vynašiel sextínu.Minnisängri-Wolfgan von Eschenbach,Walter von der Vorgerweide,Neidhard.Trubadúri-štýl jednohlasný,ovlpyvnil viashl.hudbu Kantinely.Poetická štrukt-dôležitá. Eleonor Aqvitánska-dcéra Viliama IX.ochrankyňa trubadúrov.
Používajú vernakulárne-zrozumiteľné jazyky,dovtedy len latinčina.
Veršovali v provelsánčine.Ďalšie gener.-truveri minnesangri-prevzali.
Ars antiqua-stredoveká viachlasná franc.hudba1230-1320-nazývaná aj Noterdamská škola,rozklad schematickej modálnej rytmiky.Petrus de Cruse-menzuálna notácia.Franco Colinský-vydal knihu-Ars cantus mensurabilis.Hlavný hud.druh-moteto-trojhlasné, s 2hlasmi franc. a 1latinským-polytextuálne moteto,tvorili v Paríži.Adam de Halle-nasledovník trubadúrov a truvérov,skladateľ.Ars nuova-Francúzsko, Taliansko,vrcholná stredoveká hud.kultúra,1320-1420. 1320-spisy Fillippe de Vitry-Ars nova-venoval sa rytmike,notácii,novým tech.
Johan de Muriss-Izorytmické moteto-všetky hlasy sledovali rovnaký rytmický pôdorys v celej dlžke.Guillaume de Machaut-naj.skladateľ, syntéza techniky viachlasu a trubadúrskej milostnej lyriky. Kantilény:ballade,virelai,rondeau.Taliansko:trecento1300,mestá:Padova,Bologna,Florencia.Skladatelia:Giovanni da Kascia,Giovany da Bologna, Nikolo da Perugia.Odlišovali sa od Fran.:1prvotný madrigál,ale nie ten istý ako v renesancii.2Cascia-lovecký námet.Francesko Landini-slepec. 
Ars subtilior:izorytmické moteto sa stáva okázalou hudbou pri korun., sväteniach chrámov.Sústredená okolo avignonskej pp schizmy, sústreď.sa
tu umelci.Petrarca ho prirov.Babylonu-extravag.Fumeurs-fajčiari opia.
Sláčikové nástroje:trumšajt,chrota,fidula,rebec.Brnkacie:harfa, psalterium,ala,lýra,lutna.Dychové:flauta,hoboj,roh,cink,trubka,gajdy.
Mechanizované:ninera.Bicie:triangolo,tintinabulum,kotly,bubon.


