МУЗИКА АНТИЧКИХ ЦИВИЛИЗАЦИЈА
Да ли се музика изводи само у данашње време ? Да ли су људи некада
музицирали или не ? Музика је постала када и човек јос у прадавна
времена али су прве цивилизације имале своју музичку традицију.
Античке цивилизације које су неговале музичку уметност су : Стари
Египат, Стара Грчка, Месопотамија, Стара Кина и Стара Индија као и Стари
Рим. Нажалост, многи примери нису записивани у то време па је веома
мало примера сачувано.Послушаћемо музику Старог Египта, Старе Кине,
Старе Индије и Старе Грчке.
Најстарија записана мелодија :
https://www.youtube.com/watch?v=QpxN2VXPMLc

У Старом Египту се неговала инструментална музика а највише се
употребљавала харфа која је тада имала 11 жица а данашња харфа има
сетите се колико ? Свирало се фараонима и многе жене су морале да знају
да свирају намузичким инструментима.
На следећој фотографији препознајте који су се инструметни свирали :

С лева на десно : харфа, нека врста тамбуре, кастањете, двоцевна флаута,
китара.

Стара Кина је била веома богата и развијена у доба пре нове ере па се
тако неговала и музичка уметност. Имали су позоришта и свирали су
инструменте као што су гонг и гуженг.
Гуженг :
https://www.youtube.com/watch?v=k_IAH7D-vTI

У Индији се неговала такође инструментална музика па се тако свирао
ситар који и дан данас може да се чује у филмовима, серијама итд.

https://www.youtube.com/watch?v=tTbY_EeC9Wg

Стара Грчка је имала веома богат музички живот. Музика је била веома
важан део јавног живота. Први пут настаје хор који је настао за потребе
глумачких представа трагедија у амфитеатрима. Певачи су били на сцени,
имали свој текст који су певали и представљали су глас народа. Поред
разних фрула и удараљки свирале су се лира и китара. У Старој Грчкој
настају химне које су песме посвећене божанству. Химне се и данас изводе
као државна песма.

Китара :

Лира :

Послушајте звук лире, китаре
Звук лире :
https://www.youtube.com/watch?v=elERNFoEf3Y

Звук китаре :
https://www.youtube.com/watch?v=YotXBI1PHyY

Химна Немесис:
https://www.youtube.com/watch?v=YJudkrR4WHQ

Игра :
https://www.youtube.com/watch?v=d6j8-GhBwk0

Погледајте кратак филм о томе колико су Стари Грци ценили музику :

https://www.youtube.com/watch?v=FHn3P4_-d20

