mВШОТЕRA

МИХАРПІА ПЕZ"'~''''А''''

'й узичне

ТО Б ар:иство

Q

'

• (..)

3

И Ч Н И

..;ИНОВllt.l

м у
Вид.

Стри й

Муз.Тва

- . 1933

ім.

М.

Лисенка

ЛИСЬКО

t

с

u

О В ник

і м .М.Лисенка, ф ілія

в

Стр

!,

,--

'.

/

.'

.

і

І

l

...

м У З И Ч ний

.с

л 0·8 НИК.

f

!
І
!

\

!

.1

!.

t
І

І

!
І

,/

у;;::.:.:...

gJ;-Р І! Г: .

БІБЛІОТЕКА _АРХІВ

iШ.XAИ1lА 1lШ1WIСЬКОLQ

..· .,··:

А.
.

.

І

І

мУЗИ Ч НЕ

ТОВf\РИСТВО

МУЗИЧНИЙ
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ЛИСЕН КА.

СЛОВНИІ{.

-

;

'-'

"

ВидавнИцтВО Музичного ТОВ<lрнства iN. М. Лисен!{а, філія в Стрию ..
СТР И Й,

1 9 З З.

Недостача музичних Ilідручн ків jlкрг"інс.,кою МОВОЮ
є причиною

Toro,

що українська МУ ич;~?

сі ніяк не може устійtіИТИСЯ у нас
зичних іНСПlТутах

кожен

ТЄ-Р:'Їf-!О:;ЬОГіЯ

Галичині.

педагог

иробпяє

3

до

наших

г::)н"єолі

му-

свою

власну терМінольогію (про Ilриватн

Х

зати!) і прищіплює її учням; через

е трапляєт."):~ J.'~c;a; 1.l~v

учні ріЗНИХ педагогів, а

наsіп,

учителі,,:

вон'

розуміють і мусять іноді "ористуєат ,СЯ

нами. Після ЗО

с;:чого і:: ю;

чуZ!-:о::;е'·,'.-1

років ісНУ3і:ННЯ укр :"с"к;.-;х

у Галичині, .-- це явище є. гбсО.1Ю~ ю
відбивається шкідnиао не тільк;, на

-:-ерт-::

:;-.

;:j1""'~r:>I.

ёіе;.;:::;:-:·:,,:."'С""і':

YKpaї;o(~<,;;

ШК;"

і

30;-;0

"іЗ:':",":::;'v

riї, але до певної міри й на поступ

В 1931 р. видала Всеукраїн ь;.:г ,"1.r:?:;:::'-:.: ;{ау:-( .""і·
зичний терміно.'!ЬОГічниv. словн;.-;к·,

;:;.'.а- ,"; :J,.-;> • ~ ,~;'ча"! є:

s;"
'," c:;,,:-,·~
.,·,:с::..""" с'=

малопридатний з таких ~Тtрv.Ч;";і-!;
поклав головну вагу (Б;:ХО~ЯЧ;: 3 :-;
рад. Україні) на російську ~1уз_

т:о:, ~iHc.i"c,i:o : з;.<"е::;:-",ё'

досить повно. f\ле в Гі'!лич:,;ні ЦЯ

-; p~!ii-!o..'ьcгi" c;;.~,;~~: :-:~=:.

дома і галицький l'Iузика, хотячи З, сНТ\1 УКРё;НС,,;':;с;' "''':'~::'-.

не знає під якин російсьюm гac.г!O~! іі го шу:{с;и. 3г7е ":e;:>~:,.;c
льогія мов,

здебільша

ві;:10Ю:Х у

оат1нцы\хx

(тобто німецька, а в останніх рока.

МУЗ;Рі",':Х

і r.ольська). -

KO.~:::X

s ""з.с.Е:

мічному словнику подана є дуже h ПОВНО. Отже праr;-"ч,,::;
го' значіння дnя галичан аК1!Д.· сло НИК м<:!ти не ~c;,.:e_ - 2':
Як самі видавці aKaдe~l. СЛОВН;і~1!

азначу;от".

ПРОЄКТОМ, що до нього очеsкдно c~~:e жнтп!

є

"ін

тіпок;,

Енесе ще 3NЇ

ли. Беззастережна ПРИЙ~1аНН!1 fШЖ ого Tep~liHY не "e:-hiL'С.
звичайно, в інтенції самю( ЙОГО 118 орів.- З) Вре:.lпі й т:
технічна перепона. що

гюще:-1ічю: І

словник,

як

ра:,янське

видання, в Галичині дnя ШЩ)Ш'ІХ ,ол Є недоступний.

3арадити лихові взялися

!1

Музичн. Інститута ім. М. ЛасЄl1ка
р. зорганізувалася там музично
склад увійшли майже всі

-т

пеДі!ГОГН

кликані

до

цього

КРУГ;І

'Львові. На початку

1932

.ретичнз !\О~lісія, що в їі

- теоретики

них інститутів, а саме: В. Е3арвіНСI Ю!Й,

М.

наш~х музич

Колесса. др.

Б.

КУДРИІ<, дp~ З~ n~1Cbн.o. дГ'. 'C~ Люrr.,-еВНЧ 1 др .. Н. H;~1:\{HKiEC:·-

Ю1Й та Л. Сич. Вирішено в як - найкоротшому ча~і вигото
f!ИТИ українською мовою найпотрібніші музичні ~ІДРУ~.ІІИКИ
!U;!а.ф?'ЖУ. теорії. гармонії, контрапункту. форм, ІСТОРІІ, то
що) і Пl) можності всіх їх скорО надрукувати.

краше передавати д і є й м ея ник а 11 и

Ulоби одначе в цих книжках була одна термінольо
гі?, ЮЯЛ<lСЯ музично - теоретична комісія У вищеВИ'lисленому

під проводом ін(.пектора др-а Людкевича до її уста

CKJ1;,Ai.

лен;!:!, На засіданнях у

1932 і 1933 р. комісія розглянула

проєкт терМінольогії. складений др. З. Лиськом, обговорила
'всесторонньО кожну пробле~lУ, зробила свої поправки, змі-

fI>1 та ДО!ЩТI-:>1 й ухgалила поручи:rи ті ·для загального й

0-

ij-;в'юкового ВЖИТКУ !Іашнх інститутів.
Оа\!

термінольогія

й

увійшла

у

склад

tl (, Ь ГОС.1 О В ник а.

способу: Сгеsсепdо голоснішати!

наростати!

Ritardando -

У Зlіо"інні наказового

підсилювоти! (

Н"йповніше ,заступлеНі тут терміни німецькі, які ляг

тцmіно.1ЬОГ!Я

Отже в цьому СЛОЄНИКУ н'= спід AOt.:JYKYBa.,.,ic? д;:к·
ладного перекладу чуn(озе:1НИХ муз. Tep,~iHi6, бо ВР":t.;,пі РІ':ШТ
це не має практичного

значіЮіЯ.

З",е

yr:paIHcbK%i:1 муз'~r:а

знайде ТУТ досить докладно вичерпану но:~,=н;,:л?':'у~у

кожнq

му гаслі хоч

."lGHorc

коротеньку

дефініuіЮ,

або

rю?с;.;е;';Н$!

поза

ТИМ

італійська

досить

та

широко

польська.

вико

Інші

мови

Цього роду праця,
літературі і я

Ці;;

пеРШе

свідо:vJИЙ, ЩО Є ,,;й

Є іюдан",

мНи

Я/(

-

інтернаціонального

Н<Jйбїш,ше

. г"сеn

вжитку.

в гранчгстих дужках також

зБЛl1жена

до

Біля

кожного

вим О В а,

оригіналу

мож

даного

С;ЛОВ:1

Врешті звертаю увагу,

це о багап,ох випвдках

шо

гра f1 ати ч н О

муз.

паралелі,

чужоземних

теРNіни

часто не мають нічого

га

україНСf>l{і.

спільного

з

я,

'(О'·."будr. іншою .теР~1інольоrією, а зате. на думку музично
георетичної комісії. краше ~ередають суть різних

нять- На пр.: італ. Padiglione =
для

покла."lаю:

муз.

по

павільон. технічний термін

кінцевої, розширеної частини

бляшаного

інструменту.

Комісія приняла для цього УКР<JЇНСЬКИЙ термін: "розтруб".
Padiglior>e іп агіа
павільон у повітрі, тобто: "піднести
розтруб"! f\бо франц. Potpouгri' -== куховарський вислів, що
визнвчає: .всего усмак·. Поі·!яття

те,

перенесене

на

муз.

твір, по українськи краще передати словами: "всячина",
~складанка". Німець. Nachschlagender Doppelschlag
"післяударний подвійний удар· не відповідає докладно по
няттю цієї мельодійної прикраси, через те комісія ухвалила
для цього український термін: "межинотний окру,,", І бага
то де"юго іншого.

Так само усі італійські внкональні вказівки щодо
темпа, динаміки, тощо, які в італійській мові мають здебіль-

г:рr"-і11НV.-:-;"О

їнської муз. теР~lінольоrїі і стане:;;;

neAaroraM.

C7yдeHTa~1 та

Стрий.

укра'lнські

не. пер е к л а Д

·:ел. а вільно вишу«ані, самостійні
"ю

НЯ,' яке на неї

Ч;.(Т6с;із і >:,')';с."

нео;;,нс:·:у

'ні;v;ец",ких і польських, шо їх правопис і ВИ~Ю81!

н," (['рм;ляюп, гапичанам труднощів).

~;H:

1-''''::(-::;$;''.

доглядів і помилок, на я~і шаr.ОЕ:~"Х ;-О?",'''.,;,, :с:·с::с;'"'
ка ця, навіть з усіма сзо'і~1И не,:;оста';а.'1".

nриняла

~,VЗ.

8

б~~і:;()

каВ0 звернути увагу

.':узщ(ї для

,:,"'р

ного мистецтва й музv.кознавстаiJ, а крі>'> l.l..bo~(,; ;;р'"

::'·С1,і є і1Ю.~': постільки, поскільхи їх номенклятура

~,:C:'"

v.

мінольогію зукраїнськию,~ п~раЛі;;_1ЯNv. з усіх rалу"" ~lУЗ;.\Ч

~'\"r,'!J;!I'j:H,!"a. лаНlнсь!{а, англійська, еспанська, тощо) заступ

-:." "

лити).

здержувати! спе,ві.1ЬНИЛ1! і т. д.

предмету.

;,;1 г! ОСНО8У всієї праці, а
:>1(1;).1"

ша форму
Д і є при с л і в ник і в (crescendo
ростючи.
dirlJinuendo . слаБІЮЧИ, зменшуючи, ritard"ndo
здержуючи, accelerando
присг.іШУЮ'IИ, тошо),
по укрвінськ;.(

26

!{вітня
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F\bbimdono.

1\.
f\, назва тону. що відповідає'
f\ punta d'areo [іт. а пунта
сольмізаціЙНQМУ л я у романських царко]. веРШКQМ СЮ1чка.
народів. КамЕ'ртони та інструменти
F\ quattro !іт. - а кваттро, СКОр.
в оркестрі настроюють здебільша а 4.]. дЛЯ чотирьох, на 40ТИРИ.
за тоном а 1, ЯКИЙ має 435 подв.
f\ q. battute, на 4' рух.и (диколивань на секунду (т. зв. камер- ригу вати).
не а).'

'.

.

f\ ballata {'т. - а баллята], у СПІ-

лі баляди.

f\ battuta

{іт .. - о баттутаj, за

поданим тактом, докладно
у

в

такті,

'

такт.

' лоси).

F\. q. so1i, дл:;; 4. СОЛIСТI3.
F\. q. voei, H~ 4 'О:ІОС><.
~. .F\. suo arbitrio li7.
а суо ар~~Ticl~!.,;:; ~~"~~~"CHr.~.' PO:;C:-,:'ON, на

Ьепе plaeito [іт. - а бене
плячіто}, до вподоби.
,
f\ Ьоееа ehiusa lіт. а бокка
F\
к'юза], замкненими уст'ами (співати). Der.e
f\ сарре\lа [іт. - а каппс:;~.-:яJ.

f\

f\ q. тапі, на 4. руки.
f\ q. ропі, на 4 паР7П (го-

suo

Ьепе

ріасИ:о

.] ,,:С.
~

е

t\

сус

для хору без супроводу, г кгпе,l9..

l\ capficcio [іт. - а капріччьоl· ~O:-)~~!., ?К
примхливо, свавільно.

f\ commodo [іт.· - а

,

KOMMO!J.O].

вигідно, вигідливо

2·1.

на

C8:J=-:'.,'

F\. tempo

f\ due [іт. а дуе,' скор, г
Ef:!-:()~1Y) 7~~·:i:i.
а d u о, на дві, на два (голоси. ін
f\ іге [і7.
струменти), удвох.
Ні! 'ри, У7р"'ОХ'
f\ d. eorde. на ДВС;: струнах.
f\ d. тапі, на дві рую!.
f\ dur [скор. F\]. F\ :ryp, тонація з

'.

манськ.

, f\
нет F\,

1\ t battute t

:-іг.

3

:-.а

3.

?УХl..

Р;1гувг7Н).

F\. і. согсіе.
Ро I1p:~ грі на
біj грати без
[HЇN.j. К,lЯР;!
F\. t. partї.

ерунах.

хрестиками ПР!! ключі.
л я

м а ж о р.

Кlarinette. die
звучить l'1алу' теРLUЮ

від кляринету Ц.
І . f\la Musette

ннще ;10СИ).

'
[фр.

зеї]. на зразок дуди.

,

-

F\. mezza voee

[іт.

-

а ля ~IЮ'

F\. t. soH, ;::,,'" 3. со::іс7із.
F\. t. voci. Ні: З їoo,oc;~,
F\. ипа eorda
- а уна ~:о?::щ].

- а ~Ieццa на о:!ніі1 с:руні,

вочеj, піВГОЛОСОN.
f\ тоН [скор. а], а NОЛЬ. тона-

F\. vista [\т.]
?. р,і:т.а \'Їsta.
F\. voce ріепа [::.] ','" РІ. ріе:і1і'1
ція рівнобіжна із Ц дур. без клю- voce.
чевих пересувників. РОі'lанськ. .'1 я
F\. уиоіо [1т. - а ВУО1'о]. на по·

мін О р.

F\. piacere

[іт.

«

а п'ячере],

,рОЖНіЙ (вільній) струні (на С>'1I-:Ч;';Одо ВИХ ін,::трр:.).

вподоби, вільно.

f\ piaeimentC'
то]
F\ ріасеге.
F\. ріепа voee

F\.b
[іт. . а п'ячі~,ен'

іпіііо

[;;.1'.

«

ао ініціо), зпо~

ч.аТt<у~

F\.bbandonatamente [[т.. "ббан,
{їт .. а п'єна 80- AOHaтa~IN!TeJ, від:;,ано. я'к доведеться.
че], повним ГОЛОСОN, 11<1 ціЛtIЙ ГОЛОС
F\.bbandono [lт. - a66aHAoHoJ;
. f\ prima visto ііт.· а пр:;,:а в1д:шння. еоп о, .-' F\ЬЬ~пdО[1а
віста]. без ПРИГОТОВ,7НН~, :3 m,сту:
tcmente.

%"

,__~___

1'1

10

1\_.<=compagna~.~r:.~ : t""J
,і

-

!

,;1

~~~tj: "~
, :':;

W

,

і

,

~

<,;

I1ffrettando.

I\ccooiato {іт. - ",ККОП'ято], об'·' лес ТИ.
[іт." аббасса-·
I\bstossen {нім·І, віДРИВ<lТИ. КО- ; єднанО. в'язано.
:
I\dirato (іт. - аДІрато]. а d і r а'жен тон грати окремо. з п"взами. ",'
I\ccordatore [іт. - ;;:ккордатореl, t а m е n t е. гніЕ но, сердито. з сер'
кенто). зниження.
1\ д"
по з РУКИ спад-' Див. Staccato.
, 1 настроювач, направник.
,цем.
ний рух (пр~ ~~Ty~aH~i).'
I\bstrakten, die (нім., з лат.].'
I\ссогдо (іт. - аккордоl, акорд.
I\dornamento !іт. - адорнамен,
F\.. ді талі, перехрешуван-· абстракти; приладдя в органах, ·го·
1\. buono
1'1. соп:;опо.
то), прикраса, оздоба.
ня рук (при грі на фортепіяні)_
ненькі тички, що йдуть від клявішів
1\. СОП50ПО, консонантний а.,
I\dornando [іт. адорнандоІ. а1\. di уосе. з. голосу.
до вентилів. і зач~няють д~::!Плив по- '
1\. di5sono, дисонантний а. d о r n а t о, а d ') гпа t а те n t е.
I\bbellando {іт. - аббелляндоj. вітря з ПОВПРОВНІ до ~ОПIЛОК.
~
I\ccordoir (фр. - 1Іккордоар), ПРИКР,ШJаю,"и, оздоблюючи.
'
ПР:.1крашаючи.
.
і
I\b5trich, der [юм.], спаднии
КЛЮЧ дО настроювання фортепі;;;ну.
l\еliпа [:,2::.. ео.'1lн;;:]. або ЕF\.ЬЬеШтепtо (іт, - аббеЛЛlмен' 'тяг (смичком).
'1
I\ccrescendo [іт. - аккрешен' О!! е 8 а "р фа. орг"н:>sий голос.
то) 'l'Ibbellitura.
I\bwarts [H~M.}, ДОДО1!У, вниз.
'до]
Crescendo.
З дуже ВУ3f,КОЮ :·Н::НЗУРОі').
flbb€.\!itura {іт. - аббеллітура),'
1\. - auftosung, dle, спаДНе.
I\chtel, das [нім.l. вісіхка (нота).
P.equaHs [.'іат. ",,,,,,алk:]. рівн:-!Й.
прикраса. оздоба..
розв·язання. _
'.
1\. - bewegung, die, рух єі- z:;иа. Voc,,=s,
F\.bbreviamento [іт. аббрев'я1\.-fuhrung. dle. спадне ве·
сімками.
F\.еquіsоrш:; [:l1:Т.
<':г:"іЗОrcусj,
""етоl
I'Ibbrevi<Jtura.
дення_
tl~
I\chtstimmig [нім.]. восьмиго· Q;:;НОЗ3У"-. yr.;c~;~.
F\.bbreviatura {іТ. - аббрев'яту1\. -fuhrende Tonleiter, (Ле,
ЛОСНИЙ.
F\.equo апіто :.~ЗТ •• є;-:зо ані·
p'Jj. скорочення, абревіsпура.
'сладна гама.
;i~
I\chttaktig [нім.]. восьмитаки· "ioJ. с;:>:;;:1ёіё;
F\.bbreviaz:ione {іт. - аббрев'яI\bziehen {ніМ.]: стягати; при І,' вий.
f\егошеtr
11::101;<:1 I'Ibbreviatura.
грі на фортепіяні пустити КЛЯf\іш.
І\е!, der {нім.]. дія, акт.
f\'b.ductio [лат. - абду/{ціо]. аб- елястичним рухом РУКИ.
I\cuta [лат., іт. - акута] •• гостра".
Тly;.::,Й~. рО1Пlнання руки (при грі на
I\bzug, der [HiM·I. стягнен,"<.
аргановий голос. рід мікстури.
''''Н''гl''i)
див. F\.bziehen.
I\cuto (іт. - аКУТ0]. гостро. :1?О' ~гa~; наzз~ 9
~
• 'І ·P.bc·cedierzn iHi~;.l. абецеДУЕаI\ccarezzevole, {іт. - аккареН1',е·
низливо.
!::\'<:::гор'lOТ.:: 'Р-:'-·6;.
-'-:1. :lд1'.іс:"',_ СіШіЗД!В СОЛbl-!ізаціЙних. воле]. асс а ге z:z е v о І т е n t е, г()'
І\д libitum [лат. - ад .1jбіту~']'
<,п;,,,,;01 ~. б ц д ... ' 2) Das 1\., лубливо. пестливо. ніжно.
до вподоби. як хотя.
'ібtЩ~"УS'JННЯ.
'
I\cceleтando [іт. - аччелерандс],
І\д погтат [лат. - ад норма!'і]. ;::. О:.
, I1f)gesang, сіег [нім.}. доспів.
прискорено, rтриспішеНі).
за нормою, HopMa1!bHO~
I\ПаЬilе і:: F\.bschnitt, der {нім.І. уривок.
l\'Ccentando (іт. - аччентанr·Jj,
l\d una согда [іт.}
f\ una .··,··?~o) У;~ ..ЇlJ.
ФРiJ:J:J.
accentuando, accentato, г;;:corda.
I\ffanato
I\dagietto [іт. - ададжеттоJ, а
F\.bsoitlte Gеhбг, das [ні.м.], аб- сеп t u а t о. акцентовано, з наго!]:)- 1
СОЛЮПіИЙ слух. уміння без трудно· сом, наголошувати.' da 9 е Но, мале (швидче) ададжо: ,8.С'7(;;О.
щів пізнавати абсолютну висоту
I\ccento [іт. - аччентоj. нагопомаленьку, спокволу,
I\ffettato [;7 ..
г fтонів.
лос, акцент.
I\dagio [іт. - ададжьоl. пома.1У. і.:: ~ t ат е n t е,
а f
I\bsol,ute Musik, die [нім·l. абI\ccentus [лат. - акцентус]. ахзвільна. поваго~! (серед. між largo t е
,"\ffettuoso.
COIТI'JТHa муз\-!ка, яка використовує цент, церковний спів священника.
й andante}.
F\.ffettazione
чисто музичні засоби. не З'ЄДНУЮЧІ-! в протилежності до ко н цен ту
1\. assal ~O 11. тоНо.
Hf:] ..2 f\'ffetto.
їх ні з поетичним еловон, ні з яки- (співу х.орового).
1\. (di) molto, дуже.вель~,а'
F\.ffetto [і,. - ;оС::феТ7сj. "фе"'т,
ми - буд" неМУЗИЧНИ1-Ш уявами. Про1\. ecclesiastici, пцерковні
поволі.
зворушення. nрv,Оїз;-::" .1юООа. еоп
Тl1лежність до 1'1 у з. про гра м 0- акценти , підіймання та спад Гі)ЛО-'
1\. (та) поп troppo. не ду- а.
f\ffettuoso.
в о Ї.
су при церковн. співах.; речитативже повільно, не надто по~!алу.
I\ffettuoso
- аффеттуозо].
F\.bsolute Топhбhе, die [їм·І, ного характеру.
1\. (ша) поп tanto
11. а f f е t t u о s а п1 е n t е. '1ї;:;,:;сно, З50абсолютна висота тону, залежить.
I\eciaccato [іт. - аЧЧЬаккато].
поп troppo.
рушливо. манірно. виборно.
від (кількості коливань на секунду .. бурхливо. гаряче. заПекло.
I\dagissimo {іт. - ададжісСІ~Ю].
I\ffilar' il tuono [іТ .. аффі"Яр
I\Ьsргіпgеп? [НіМ.], відскочниЙ.
I\cciaccatura (іт. - аччьаккатущо-наЙГlОвол[ше. дуже ПОNалу.
іль. туоно] .::= Filar' іІ tuono.
1\. - е Leltton, der. в. увод- ра]. ачакатура, давня мельодіtiна
. I\ddolorato [іт. _ аДДО1!.ьорато].
I\fflitto [іт. - аффлітто], журно,
ний ТОН, який не розв'язується на прикраса, КОЛИ водночас із гонов"
скорботно • .QS)Jlезн~ із жалеl'l.
о!утливо. пригнічено.
тоніку. а відскакує вниз.
ним тоном за'!іпаЛl1 його нижнЮ
I\dductio лат. - аддукціо]. адI\fflizїone [іт.· аффліцЙоне].
1\.- е Wechselnote-, die в. секунду.
ду/{ція, згинання руки (при грі на C~!YTOK. прнr,,[чення. Со n а. =
замінна нота. яка з акордового тоI\ccidenti [іт. - аччідентіj
скрипці).
f\fftitto.
ну ВіЩ:какує на інтервал більший, f\kzidentalien. .
I\diaphon [з грещ,,]. адіЯфОН.
I\ffrettando [[т. - аффреттандо],
ніж секундіЗ.,
l\ccompagnamento [іт. - aKKO~!'
рід фортепіяну, що з,жіс,ь струн а f f r е t t а t о, прискор~но. З посг.\I\bsteigend Інім·l. спадниЙ' (ін- паняненто]. супрОВід. аl<ОМШllіЬЯ'
мав камертон\-!; попеr~дник ч е - XNI. поспішн.). незабарно, шам!-('.).

I'Ibbassamento
I\bhassamento

, тервм. ЗВУКОРЯД).

мент.

Rffrettoso

12
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Rkord
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Аllа

1\ffrettoso lіт. аффреттозо]
'невживана тонація з 4. звичайними
ний а.
1\1 rovescio [іт. - аль роєеШЬQ].
Rffrettando.
: та З. подвійними хрестиками. Ро1\. konsonansowy, КОІІСО- у протирусі, є розбіжному русі.
1\gevo!e [іТ. - (іджеволе]. а 9 е- \ мансь.. Л я Д і є з ,м а_ ж о ~.
': нантний а.
і
1\\ segno (іт. - аль сеньоJ, до
v о! rn е п t е, легко. невимушено,:
1\IS тоН [скор. alsl. _ак :;оль,'
1\. kwartsekstowy, кварт-, значка.
CKJ1<JJlHO.
і тонація з 7. хрестиками" РIВНОбl'~flа
сєкстакорд.
1\1 іетро [іт. - аль темпо] =
1\gevolezza [іт. - аджеволецца), . із Ціс дур. Романськ. Л я д І Є З ,
1\. kwintsekstowy, квінт- f1 [етро.
легкість невимушеність, складність. 1'1 і н ор.
' ; секста корд.
;
1\lbertis,che Basse, die [нім.},
еоп а: 'Rgevole.
, '
1\isis, аісіс. на два півтони під1\. lam:'lnY
А. агfоwапу. f1льбеР70ВЇ б"си, Сl10сі5 супроводу
1\gevo!issimo [іт, - аджеволіс- вищене а. Романськ. Л я д у б ль
1\. maJorowy, дуровиі1 а., є лівій руці постійно РОЗ;lОженими
ciMnl, без жадного примусу, як - най- Д і є з.і мажорний а..
_
акордаМ!1. (при грі на фортепіяні).
лег!€:.
,
1\кафист [з грець.l. прославний .
1\. manorowy, мольовии а.,
1\lblslphon {з грець.l, айьбізj·
1\ggiustamente [і г. аджьус- гімн на честь різних святих.
. мінорний а.
ф:;н. басова флейта, '?ку винайшов
TaM€:HTeI, точно (в Пlкті).
1\kcent [поль.], наголос. акцент.
1\. nonowy, нонакорд.
Rщ,бізі.
1\giato [іт. - аДЖhатоl, а 9 і а 1\. gt6wny, н. головний.
1\. pochodny, побічний а.
1\IЬuт, das r 1.1, альбом.
t IJ :п е n t е, вигідНо. зручно. сумир1\. poboczny, н. побічний.
1\. rozloiony, розкладен"й
11. •• blat·t, das, ;Н-К,ОК дО
f'O.
f\kkolade, die [нім.l. аколяда, . а .. р,озложений а.
1:)л"бо:·;у.
1\gile [іт. - адЖіле], а 9 і І m е п· скобкз, що з'єднує кілька 5-лінійних
1\. przejsciowy, перехід1\leluja [з жю,J, а .• v.луя. проt е, а 9 і І і t а m е п t е. жваво, рух- нотостанів в одну систему.
1ний а.
. славна пісня Гipv' кожній богос"ужб:.
)11180, спішно. борзо.
1\kkord; der (нім.), акорд.
.,
1\. sekstowy, секстакорд.
1\likwoty inO:1O,.J .. ,1:Шquоttоf\gilШI (іт. - аджілітаj, легкість,
1\•• bildung, die, будова а.
1\. sekstowy neapolitanski, пе,
жвавість, рухливіСТь. еоп
а.
1\ .• foJge, ,die, ПОС)1ідов, : неапільський секстакорд..·
PtЛquоНlilgеl, der (H;~;.i, аліRgile.
ність а., чергування а.
1\.sekundowy, секундакорд. 1-:?Cj,С'
'?)P7e:-:і:;Г', що ~·!a€ 1:8 і
,
f\gitato, [і-:-. - аджі-ато]. рвучко,
1\.- fortschreitung, die, пос'
1\. septymowy, септакорд, Be?C7B'~ СТРі;'; .:::? n:.:.с,:с,"Сза:іНЯ а·
зБУД>l<ено, схвильовано, невпинно,
a.~;;
1\. subdominantowy, суб, o1;K3:;7;-;%', ТОН;3.
1\gitazione [іт. - аджітацйоне),
1\•• gebilde, das, акордо' '! цомінантовий а.
Hliq 11ott6ne, die [н::.!. <:]1\"З:'Трі!учкіСТЬ,
ХВИ!1ювання.
неспокій. вий утвір. акордова побудова. .
1\. terckwartowy,
тер:.::- ні ;ОНИ, ш(' звуч1і~;, ca;·;Ot;v.!-!НQ
еоп а. ,= Rgitato_,
1\.-lage, die, • 1) Уклад а.. : Кїзартакорд.
водночас із ОС"'О1:.'о;'''; ;CHC~·\ і ВИЗ. 1\gntlS, dei [лат. - агнус деі]. розміст а. - 2) Положення а., пози'
. 1\. undecymowy, ундеЦЇі'I- нач?ют" ;:}ого
"Егня боже". частина латинської ція а. - Див. Lage.
J акорд.
."іІІ' antica
меш.
1\. - passage, die. акордовий
11. zasadniczy, основний а. в G",ИЧНО"lУ
1\gogik, die [нім., з грець.], а· пасаж.
'
.
.
1\kordowy [поль:]. акордовий.
1\. improvista і:-:-. - іС. імгогіКд, !ієзначні зміни темпа, яких І
1\•• іоп; der, акордовиli';
1\kt [з лат.), дія. акт.
п?с"їста]. і~lПрс!?і.зо"",.,о. 5:з приунотописі не визначують. '
тон,. який входить у склад акорду.
1\kustik, die [нім .• з грець.]. а- готавання.
'
1\gogische 1\kzent. der ]НіМ.],:
1\. - vetbindung, die. спо' і кустика, наука про слухові ЯВVlща.
1\. ongarese [і •.• а. or..apeагогічний наголос, незначне проДов- лука а.
1\kzent, der [Hi~I., з лат.]. наго- зе]. s yгopCbKO~IY СТіС;,Ї. на уїорс,,ження тону на. сильній частині так1\. - wechsel, der, зміна а. . лос, акцент.
, кий зраЗОR.
ту в кульмінаційній точці фрази.
1\kkordion [з іт.]. акордіон, ін1\kzentuation, die [HiN., з лат.!,
1\. ottava [Іт. -а. о"а8;;; .
. 1\gon [грець. aroH]. змагання струмент подібний до rармонії.·
наголошувгння, акцентуація.
октавою виш.е (гращ).
угрі на китарі, авльосі та у співі. ,
1\ko\ada [поль.], аколяда, див.
1\kzidentalien, die [НіН., з лат.].
1\. ottava aIta
n. о:tзvа.
1\grements [фр. - агреман], наз-І f\kkolade.,
'
випадкові пересувники (хрестики,
1\. ottava bassa [і.. а. отс
ва ~PI!Kpac у творах франц. кляве1\koluthia (ГРЕ:ЦЬ.], аколютія,
бемолі. відкличники). у протилеж- тава басса]. октавою нише.
СИНlСТ';І' •
приписи, ЩО управильнюють співи' ; ності до пересувниі<ів ключевих.
1\. ungarese [і •. • а. YHra~и~ЛІ кеман, турець~ий стру- східньої церкви.
:
f\kzidentien, die [HiN., з лат.]
резе]
А. опgггеsе.
новии Інструиент,' ~1еншии за віоl\kompanjament [поль.], супRkzidentalien.
1\. unisono [іт_ - а_ унїзоно).
льончелю.
ровід, акомпаньямент.
1\1 Ппе (іт. - аль фіне]. до кінця. YHiCOHO~I, ОДНОЗВУЧНО .
1\kord [поль.), акорд.
1\\ \осо [іт. - аль льоко], на
f\lla burlesca lіт. - алля бур. 1\ioden, die, айоди, співці в перед!ст?ричних часах. .
' 1\. alterowany, альтерова- . місці. як написано.
; лескаJ. у стилі бурлески. жартівли1\lr [фр. -ер), а~.IЯ. ~
Ний а. Див. FШегіегuпg.
.
1\\ ріасеге lіт. - аль п'ячере] ',-,' во, жарто~!а. розпустливо .
. ,~. а ~olr8 lераооар]. п'я·
,1\. arfowany, арфоподіБНlIЙ
f\ ріасеге.
, 1 \ . cosacca Ііт. - а. козакниць,(~ пlС~Я (ІСТОР.).
.
а., ламаний а., арпеджо.
1\1 rigore di tempo lіт. - аль' к,,], У стилі козака.
.
1\IS, аlС, на тв тону ПlДвище.
1\. dominantowy доміtlі)Н- 'рігоре ді темпо). докладно в те~1Пі.
.
1\. diretta [іт. - а. діретта).
не а. ~OMaHCbK. Л я д і є З.
ТОвий а.
'
1\\ riverso [іт. - аль ріверзо]. справно (вказівка TeNna)
1\ .. maniera solita [іт.· а
1\IS dur [скор. Ris]. f\ic ДУР,1\. d)'sonansowy, дисонант- ,на Звороті (листу).
1

I\lterato..

14
маньєрг сопіта]. звичайним спосо-

1\. assal, дуже шв}:дко.
1\. espress ivo, швидко,

апе

)
11
.
.
1\. тагсіа [іт. - а. марчьа),: виразно (по!ільніш~ вІД .а egro
1\. glusto, ВIДПОВl/1.но ШЕ.ид-.
у мгршє:вому стилі. на зразоt< мар-.
ко.
шу, маршевим темпом.
1\. modera to, помірно шr:ид1\. mente [іт.· а. менте],

бои.

без роздуми.

1\. menue tto [іт.

і ко.
1\. molto,
а. мену-;
!чим швидче.

дуже

швидко.

)
. 1\llemand~~ [фр. - альмаtlД. а·
танок у таКТІ .С.
реl. на війСькОВИЙ зразок, військо-'[ леманда •. даВ~IИ рУХ
переважно ШІС\ темп ПОМІРНИИ,
вим те14ПОМ.
.
1\. modern a [іт.- а. модер- інацятками.
,
1\Hent amente [ІТ. - алпентамен,
І
на] є :<!одернім стилі
I\lIenta ndo..
=
те]
і
.
полякка)
а.
[іТ.
1\. роlасса
I\lIenta ndo [ІТ. аллентандоl.
у ПОIlьонезовому стилі, на зразок 1
І а I1 е n ta to, стримано, зд,ерж?но,'
.,
;1!)льонезу.
уга мо1\. pulcine lla [іт. ·а. пуль-, сповільнювати, загаювати,
,
.
•
вувати.
о.
потворн
чінелляl. t<арикатурно.
I\II0nta nandos l [п. - аЛЛЬОНП1f\1 'rjverso_
1\. riverso [іт.]
ПоріВ!I.
віддалюючися.
1\. sісiliашj [іт. - а. січіль- нандоЗіl,
.
.
Lontano
и.
сицилі~н
СТИІ!і
У
ЯН'-'l.
I\lphor n, das [Нlм·1, f\ І р. е п 1\. stretta [іт. - а стрепа),
альпійський ріг, примпю'
п.
r
о
h
стисло.
ння,
проведе
у стиліСТИСJiОГО
ент ?льПі~СЬК. чабанів _
інструм
ний
,
тедескаІ
а.
/1.. tedesca [іт.
I\tt. der {НІм.], альт, НИЗЬЮ~,1
'
у саті 7едссни.
f\. tU.rca [іт. - а. турка], в ТУ- жіночий голос.
1\. - flбtе, die, альтова флеі:рещ.r.(,:'іУ спmі.
Г, звучить квартою НІ'строю
в
та,
,
цінгара)
а.
(іт.
1\. zingara
. . ще від фл.' звичайної. '
s цv.rаНСhКОМУ стv.лі.
f\. • hoboe, die,' альтовий
1\. Іорра [іт. - а. цоппа}.
Corno inglese.
Див.
гобой.
чи.
кульгаю
ючись,
спотика
1\. • horn, das, - 1) f\m,I\llabre ve tiT. - аллябреве]. а~ 1)
який рахують не това вальторня (строї 1\, Б).
такт
етто\ у стилі мену ета.

•

1\. mШtаге [іт. - а .. міліта-:

яябреве,

Ч.вертками. а половинами.
1\. • takt, der [нім.], такт алябреве.

I\lIarga ndo

[іт.

-

алляргандо],

поширяти (темп).

dапtе).

das, альТQ'
вий Саксів ріг. крипівка франц. ти[іт. - аллегріссімо), пу в строю Ес (або Ф).

дуже швндко, як

-

найшвидче, май-

1\. - saxoph on, der, аль,о-

вий саксофон, у стро,Ю Ф, або Ес,
же як prest o."
найбільш уживаний рід саксофоніВ.
цца].
аллегре
[іт.
fШеgгеzzа
веселість.

швидкість.

tuвидко. хутко.

Со па.,

I\lIegro [іт. - аллегРоl, .весе-

ло~, швидко.

о. любо, :.'ріЙно.
альтеровании акорд, в якому один. люб'язн

I\moro so [ї:. - а:..-:орозоj . .- "-,-),)8або t<ілька то!"ів є альтеровані.
1\. - rlerte Топ, der, альте- но, ирійно, ніжно, з :;:::;-(ОУ.~r"і"~-:.
рований тон.

I\lterie rung, die

1:згк?уза.

f\nakru sis [гре::.:.:,.].
f\uftakt.

[НіМ.], альте- затгкт. дИВ.

f\параst [rpe~b.J, а Har:<.:cT, хет'рування, альтерація, хроматична змі'.
рична стопа, що склаn"стьсs> з :;.з6х
на деяких ступенів гами.

.
I\lterna mente [ЇТ: - альтерна- коротких і однеї ::tсз;(;'ї ,",ас·;;,.;;.'
:
з::\'з
['-'i'~l,
сі:::;
eloch,
I\nblas
; ментеІ. навпереміну.
.
I\lterna tivo [іт. - аЛі:>тернатіво],' ний опір, B~YB!-'a .::.:?;<,:':;: i;::c_i~i-1)
·
І\псіа [ї:.. анч""l, ,,3.-,,<: ", ;,ИЗ.
f\ ль
чавпереміну, алЬтернатієо.
частина.

ітерн ативна

· ~1e,

те са-

тр і о (в танках).
flItiero [іт. - дльтієр01, а І t і е

шо

Zuпgе.

,'.:Є ;'?,:;,

I\ncora [іт. I\ndam ento

-

1) На зразок со;.;.::ан"'". Н:С;:О
- 2) Назва меж;.;гру, у
Hndan te !іт.
1) F\льт,'
2) F\ль- xCJ.c::, від апdаге "'С ,,':

гордо, гордовито, гор'
r а m е п t е,
довливо, згорда, зарозуміло.

-І

I\lto

[іт.

-

альто],

'низький жіночий голос,
тівка, віоля, альтова скрипка.

рух:з

на

:--1іН.).

Р j L;

і.:.,

:.:;;'(;
і::;
:':;";''::-:';';; .

I\It6wk a [поль.J, альтівка, віОI1Я. {<\ е r: о а" not--:ал;'.ilЕ'.
х
1\ltri [іт.- альтрі]. решта (ГО-І\.соп moto, ;;;;:,:,::':;.>.'::-;'::0
,
i1CS,,;":h C":, Х.
grave,
1\..
лосів). .
1\. marcia le, ~·a;:::.:JeEQ':;' Х.
I\ltro [іт. - альтро], поза тим,
~.
1\. mode rato,'
:
врешті.
Х.
';)
РУХ.Т:З;]
mosso.
1\.
агрець,],
.•
I\lumin ophon [лат
.'
f\льтова крилівка.
1\.sost enuto; 1\. поп troppo,
ент.
1\.- klarine tte,' die. альт()- Люмінофон, ударний інструм
.
1НБ~};О, тихс~ ::.
поздерж.
Ону.
ксильоф
до
й
подібни
цілком
вий l.<Ляринет. у строю Ф .звучить
Н. УІУО. і1ес,,::.;.;Уlуасе,
R.
нто].
альцаме
[іт.
nto,
I\lzame
квінтою НИЩе від звичайного І<ЛЯРН'
,ною, жвазою х.
,піднесення. ,
кету Ц.
I\ndant ino liт_ - ан'.ант:ноі, неп. руки, піднос- '
тапо,
di
1\.
hobce.
1\.
=
die
1\. - оЬое,
'ПереклаZlна здріб;-;іЛіСТь, шsидче Bi.:l
ні.
тактуван
при
РУХ
ний
й
1\. - posaun e, die, альтови
1\. di уосе, п. голосу. під-' F\пdапt~.
тромбон. найвищий член клясиЧНО'

f\llegra mente [іТ.- аллеграмен·
теІ. веселенько, хутенько, те саме,
що allegro ПlОdегаtо.
I\lIegre tto [іт. - аллегреттоl. го тро~бонового тріо.
1\. - sachsh orn,
швид~нько (серед. між allegro й апI\lIegri ssimo

__f\пg_е.I.!,<:~

• ~ite~z.!?~e_____ _ . ______"____-.!5____ ____ __.__.
I\mbitu s [лат. - амбітусj. обсяг.
нений, - но, альтерований, . но.
1\lteraz ione [іт. альтерацйо- об'єм.
I\mbro sianisc he Gesal1g. der
не], зміна, Відміна, альтерація, альd~r. ,,~;bpof\. С fl О r г І
'[нім.),
.
ня.
· теруван
(uе;:;і'ЩН-Н-:Й
xOPG\i1
спів,
й
сійськи
цца],
аЛhтере
.
[ІТ.
I\lterez za
- \т 8.1.
IV
церкв:,:
ї
західньо
стиль
.
а.
п
; гордість, :::.арозумілість. СО
1\тоге [іт. - аморе), люГ;,:;з. "0:
· F\lti ero. ..
1\lterle ren [НІм.], альтерувати, . хання. Со па. -' I\moros o.
І\тогеуоlе [іт. - a~o?",:?:;,.,'OJ.
1\. - !ierte f\kkord , der,

1\. - schliiss el, der. альто·

вий ключ, ключ Ц на третій лінії.

і

силення голосу.

І\пеllа' [іт, -гне;,7іЯ], с:<уляри,

.під· ПРИ!1а;JJl.'! на дереsля-ннх iCTP\.'~\. шо

. 1\lzand o [іт. - альцандо],
. за ОДЮ-lМ ПРИП1С!(О~\ зzчиН'яє' дза
носячи". підіймати (вгору).
1\таЬilе [іт. - амабіле]. ласка- отвори.
I\nemo chord [з грець.], анемово, любо.
але
I\mabil ita [іт. - а~\абілітаJ, лас-, ХОРД. похожий на фортепіgн,
каві,СТЬ, ласка, ніжність. Со п

F\mabile.

а. с.с= ,дО звучання
; повіт!)я.

~~a!eyole [іт.· дмареволе], гір-

I\lterac ja [поль.] . -. F\lterierung. ко,j;'101l!.З_~
f\Jterat o [іт. - альтерато], змі· . 1\mare zza
КІСТь.

Со п

а.

{іт.

!1рНВОЩ-!тЬСЯ

CTPYl"IOM

.

flненайка, стародавня мельод.

: фОР~lула церковного співу (а - не- амареццаJ, гір-. не. або не - не - на).
f\ngelic a [лат. - анrеліка) "ЯНF\marevole.

1
і

!

I\ppogg io

16_, ___.____~______ _~el?~~~!<:!~:
• 1) Рі лютні з діятоніч' '
I\ntrak t [поль.) "Entr'a cte.
гольська ,
д
.
_ 2)'
I\ntrop oglossa [з грець. - анна
настроєними струна~,и.
с по
V о х а янгольський галос', ор-: тропогльосса ), арганое~и~ голо,
_, _____ .

~.'1glais

I\~glais [фр _ англес). англез,

назва

різних

англійських

у ШЕИДI<JМ темпі.

е саме, що

.
dJE'

І\пtгорорhошk,.

на біблійні тексти.
і храматичний півтон, у протилежf\nticip atio [тн. - антіціпаціО) і насті да півтону діятонічного,
що
І називався

л і м м ё.

І\лtірагаllеlе, die [нім., з лат.],'
I\ppass ionato [іт. - аппассйопротибіжна паралеля, Див. Q u j п- нато), пристрасно,
жагуче, схвильоt е n - а,. О k t а У. - а. ,
вано, роздратовано.

.

а.,

,начення, пристасування

пальців

~

]

l

,:
.'

упереджувати.

. !'\ppog giato [іт.

і

t
~

~

~

у СШВІ те саме, що

Portam cnto.

вогонь.

j

еоп

а.,

з запалом, пал-

;.:сі;;,

обрабЮ:J.

.
J
l\rs antiqua [лат, - aFc асі,;,,I\retini sche Silben, die [нім,]. а- ,ва] •.ёCiJBH<: мистецтво", '"!ззаа
c-z'
ретинські склади, див. Solmisa tion. : нал:,;сога
стилю ХІ! ХШ 9. У !'"іС';:)I\rfa [поль.), арфа,
: ТИЛЕ:'{насті до а r s r; с v ?;
1\. pedalo wa. nецалева а.
ае ~:',). мадрига:юво,о СТ'!."ІЮ у
I\rgom ento [іт. - аргаменто]. G~H";, франц.• ЕСП':;ri. ,," A"~_i.
літературний вступ перед оперою.'
ars поуа [лат.]. ;::..;~. ?rs с:--::'(XVII- XVIII в.).
.
qцз,
. .
I\rhytm ik, die [ніМ., з греиь.],
Hrsis [грець, оDзіс], арза, ле~аритміка, аритмія. безритмів'я.

1\гіа [іт .• ар'я], арія,

I\rietta

[іт.· ар' пта],

к[!

'~астина,

в

,т е з.~

I1DO,H:1er.-;ностід"

(thesis). чаёТ"!м!1 _aar.{~QЇ_ Сеарієта, peAHt>(;s.KOBi метри",;, ос},;е,а, к"зз~
, переплутали.
.
аріозо., ,
P,rticol ando [11' • • арїіКСПЯНДСJ,
арією.' а r t і с о І а t О,
вираз.но.
розбірно,

~

мала арІя, .аріЙКIІ".

:І
~

серед. між речитативом та
1\ р і о з ний сти Л ь, мельодкчна чітко, ЗРОЗУNіло.

(у

апподн<ьа10],

I\rpegg iando [ІТ. - арпеджьана r ре 9 9 і а t о
F\ r р е g.
I\rpegg io [іт. - арпеджьо!, ар-

і
l\rpegg ione [іт. - арпеджьоне],
1\. рег а., тяг за тягом, мі-' арпеджон, смичкавий інструм
ент,
НІІТИ СМИЧОК.
,
! подібний до гамби.
I\rdent e [іт. - арденте], палко,
І\греі [поль.) = f\rpeggi o.
бадьоро.
,
:
F\rpico rdo '[іт. с:рп:кор;::,о), арi\rditis sirno [іт. - ардітіссімо), пікорд. рід клявіuим6а!!ів.
дуже сміливо, дуже бадьоро.
Iiгpin~lIa
[іт. - арпіне:1Ляj _7.~
I\rdito [іт. ардіто], сміливо, f\rpar.e tta.
.
бадьоро.
Rrrang ernent IФр.-арргн:;,~а;ч.
I\rdore [іт. - ардоре). запал,. аранжування, YK"er::, оr;ргЩіОsг
ко.

тону раніш, перед вступом цілого' Р")' дорга передно
тка, перестаріла
акорду,
мельоД, прикргса.~1

I\rtizip ieren [Нім.], заскакувати, І

giu

до].
[а. ін джьу), спад- , 9 і о,

ний тяг СМИЧКОМ.

,
апподжьату

СМИЧКОМ.
1\. іп

фанета. мала арфа .• арфочка".

СО 11'

НИЙ тяг смичком.
;
1\. іп su [а. ін су), піднос-. педжа, арфОПОдібно, ла,-ІаНI1Й акорд.

1\. - bewegu ng, die, пратиI\ppena to [іт. - аппенато], І<ЛО- 1
. паралельний рух.
пітливо, CTpa~{ДeHHa, загарливо..
.~
, f\ntJphon [грець.}, антифон,
l\pplau dlssem ent
tФр." ап.. ,1
Н<1,пере~Jігl!'I"Й церкаєний спів.
пльадісман], аплески.
~
P,ntiph onarium [грець" лат.],
f\pplau so [іт, - апплявзо], оп- ~
а n t і Р 11 о n а r і u s;
а n t і Р h а r. а- лески,
~
" І е, ,:штифонар, Кг'іига З аБРЯД08И~
I\pplik atur, die [нім., з іт.), визI\ntizip ation, die [нім" з лат.)" грі на інструментах}.
заскак, упередження, рух одного'
1\ppog iatura [іт. -

І\гсо [іт.- арко). смичак.

на.

-

1\гра [іт. - арпа], арфа.
I\rpane tta [іт. - арпанетта). ар-

ва лютня.

бін<но

ми церковн. піснями.

гармонійний,

ший розмір. На пр. l\ r с і І і u t о
(арчільюто"j, архілютня. велика басо-

танків з грець.]:, антрапофоН!ка, наука про

JIT. -

,= f\пtіzіраtіоп,

вами інструментів визначає їх біль-

[ .
НІм.,

людськии голос..
')'
I\ngosc ioso [іт, - ангошьс>зо],
I\ntwor t, dle .. IНlМ.,
а n 9 о. s с і о s а m е n t е, боязко, то; І товариш (ГОЛОВНОІ теми ВІДповідь,
фуги). Те
ропко закрадл}!во.
: саме, що Comes,
l\'nima [іт. - аніма). 1) Душа"
I\nulat or [лат.), ~~улятор, .пепідстаВl<а (у скрипці), 2} Со п; рерива; різних фУЮЩIИ при репста., tl<3.'!.1,r!(;HHO, дкв. f\nimato .'
. руванНІ на органах.
v
I\nimat o [іт. - аніматаІ, а n іAolisch [НіМ.], еольськии.
m а n d о, а n і m о s о, надхненно,
А. _ е Kirchen ton,
der, е.
піДНf:СЕ:НО, ожквлено. жвава.
: церковний' лад. мав півтони між
f\nsatz. der [нІм,l. 1) Уставлен-' 2 _ З і 5 -, б ступ. (ц д ес Ф
г ас б
НіІ ГУI1 (npK грі на дух, інстр.),
ц).
,.'
2) Успшлення голосоваго апарату:
А. _ е Schluss , der, е. за(при співі).
.
'кінчення, е. каденція; дамінантові
, I\nschl ag, der ]НlМ.) 1) удар. - акорди (НІ, V і V/I ст.) не
мають у2) Подьі;;jна переднатка. f\ n s с h І а-, водного. тону.
'
gend<: Doppe lschla g, dег,на-:
А. _ е Tonart, die. е. лад.
ІІОТНИЙ о!<рут. див., Dop~erschl~g.
: в античній грецькій муз. теорії: pt
I\l1spra che, dle [НІМ,], ВІДзив' r ц д е Ф r а (те саме, ЩО
гіпо·
(СТРУНИ)'.
дорійський лад).'
I!ntece dente
антечедентеj, і
I\perto [іт. - аперта], відкритий.
ПРО!;lНfН1Н. п~ршии голос у канон!., _ то, відчинений,
- но.
.
. f\лtеIUdlU~ [лат. - антелюДJ- і
I\phoni e, die [нім., з грець.),
юмІ
Prae!udlUm.
і афонія, безголосся, хвороба голо'hl\nthem, [анг .. - ё~тисеМ'азнгллаJ'И';': COBOl\ro апарату. [
)
antl ymnus, давНІ CrllB в
-:
potoma
грець. - апотома ,
ській церКВі

f\s dur.

lіт. - апподжьо], о·, піяно, спроба фортепіяну, в
jlKOMY
пертя тону на надих (у співі).
: можна було спец. механіЗмом проI\rcato (іт, • аркато]. смичком_ давжувати тони.
І\гсі [іт. - арчіj, сполучене з назI\rmon ioso [іт. - армоньйозо],

I\ppog glo

-

гановю1' регістр, дуже ніжний, 8', '. дібний до л!С'дськ
ого.
або 4'
: УОХ humana ,
.
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I\rioso

[іт.· арЙозо).

деклямація, переплітана коратюmи
I\rtikul ation. die (Hi~!., з лат.}.
мельод. уривками,
'артикуляція, спосіб послідовности
I\riston [з грець.]. арістон, окре:-:IИХ тонів у фраЗі (в'язано
. уригральний автомат.'
; вано. СМИЧКОN, УЩИПКОМ, тощо).

I\rithm etische

Т eilung,

die'

. I\rtili:u lieren [Hi~1.]. арти;:уюо-

[нім.}, аритметичний поділ, поділ то- вати.
народів на протилежне дур і NОЛЬ.·
I\rtism us

[з їт.

апе], аРТИЗ~1,

[поль,], арія.
,nосконале муз. уNЇИНЯ.
І\ркан, гуцульський чоловічий
I\s, ас, на пів тону знижене а.
танок.
Романсь.
Л я бе м о ль,

I\rja

I\rmge ige, die [нік], альтівка,

віоля.

I\s dur [скор. - f\s), f\c дур, то·
4, бемолями при ключі. Ро-

нація з

. 1\гrnопіеріапо (з іт.]. армоні- ~1aHCb.

Ля

бе м о ль

м а ж о р.

,

ri

J.1

j

____--.--:1.:::.8_--,-_ _ _ _ _ _ _ _ _F\ulos~ W
F\s Юагіпеttе
._- I\s Кlarї~ette, die [нім.], lUIяри-' тямко~ий nv.coHaHc, який ефеКТИ2~0 "
нет Р.с, звучить на сексту вище від' КОНСО!іУ.Е:, але дивлячись на ;РУНКЦlИ'
unnринету U, уживається в бляша- не знаЧІННЯ. тя;~имо, щО ВІН дисо- і;
~~; I\s
ансамблях.
.
нує. . _1\. - nant, "[ямково - дисо, ~'..,.
тоll [скор. - as], ас моль,.
тонація рівнобіжна із Uec дур, має. нантнии.
,
при lUIючі 7 бемолів. Романсь. Л я і
I\ufhaltung, die [нім.].- VorhaIt. ;,
бе м о ЛЬ мін О р.
І
І\uflбsеп (sich) [ніМ.], роз в'язуI\sas, асас, на два півтони зни-: вати (ся). Р. u f 9 е І о s t е К-а по п, ,
жене а Романсь. Л я д у б л ь б е- ! der, розв'язаний канон, в проти- "
МО ЛI\Ь'
.
\л еЖНО С1'j до канону загадкового. .,.1
сос ра, стародавня ЖИДІвська:
ив.
iitse аПОI1·1
труба.
І
I\uflosung, die [ніМ.], розв'язан- і
I\spiratio [пат. . аспірацїо] - І ня, льогічний поступ дисонантних "

д R 1k

1) Коретка переднотка, мельоД. при- тонів, або акордів.
краса. - 2) р'спірація, аспірування,
1\. - s - zeichen, das, касів!\.

вада у співі, непотрібне вставлю- ник, відIUIИЧНИК; нотописнийзнак,
вання .г', коли один склад розтя-! що

гається на

касує

:4

тональний.

f\tопаlшit, die
атональність, безтональний спосіб догори, уверх..

муз. композиції.

1\. - auf!osung, die,

піднос-

~.
11

н:м. ,KP~~- : ні лади простягалися від квінти до

у багатогощ>СНlИ КОМПОЗИЦІІ.

f\ - е.
1\• • е Schluss, der, а. за-

:

~ I\ussertonal~ [нім.]. позатональ-, кінчення, а. каденція, сполука акор-

нии, нетональнии.

I\usterzen {нім.]

: дів домінантового з тонічним.
1) Протер-'
I\utomatische Pedal, das [нім.].

меnьодію рівно- автоматична педаля, механізм у :>:0-

2) Р.. das, про- дерних органах, де педалеві регістри
. автоматично ПРИСТОСОВУЮТі>СЯ до
I\ustonen [HiN.), прозвучати. . Nануа:1ЬНИХ.
I\usweicbung. die [нім.),- ухил,
fI. уе t:~;;~
о'. ~~.~; ..M:~".i_'''T!
вибочення..
Див.
Vorubergehende "З110рова,. '''t-' .... С •. J'..:_'-,.... ."_
Моdulаtіоп.
ДО uepKoBHV;X пkе:·.,.
Rшуги, народиі вірменські коб- .
Rzione sacra
зарі.
: ра], "священна
~;::"7.J;;:".

-

терцування.

....["'.

:;

В.
В, на

романськ.

/1

квінти; на пр. дорійс"кий плягаль

голос, наинищи~ І наивищи~ голос. ний (гіподорійський) від

цувати, доповнити

або металевий резонатор при язич- ;;t
і.

повний такт на початку ·композиu\'.
I\ufwarts [ніМ.], вгору, нагор",
[нім., з грець.],

~ssens lt~me, a,,~

1\ ss:re Stl~~e, 9Ie[lIIf1J. НІИ

біжними терціями.

кілька тонів (ма га гати і або зниження тону.
~
1\. ~ s - ton, der, розв'язаP.sprezza [іт. - аспрецца], на- ний тон.
~
хабство, грубіСТЬ. СО па., нахабI\ufsatz, der [нім.], деревляний.

І
I\uthentisch [нім., з грець.],
'. автентичний. головний, властивий .
і
1\• • е Kirchenton, der. а.
: церковний лад; в середньовіччі на•зивали так церковний лад, що про

I\ussprache, die (нім.}, вимова.' стягався від OCHoB~~ro Д~ основно:
I\ussprechen [нім.]. вимовляти. го тону, на пр. Д.ОРІИСЬКИИ ВІД дод .
1\
t'
'. [' ]
- ' в протилежносТІ до цього плягаль-

;j

попереДНЕ:' підвищення,

f\ssai [іт. - ассай], дуже, зна '1- кових сопілках в органах.
но.
I\ufschlag, der [нім.], підносни;і
I\ssoluto [іт. - ассолюто), абсо- рух (при тактуванні).
лютно, нев'язано.
I\ufsteigen [нім.], підійматися.
flsthetik, die' [ніМ.], естетика.
.'
1\ • • d, підносний.
f\tem, der [нім.], вдихання, відI\ufstrich, der [нім.], підносни:l
тяг (смичком).
дих.
..
I\uftakt, der [нім.], затакт, не
I\tonal [нім.], атональний, без-

з подвійним язичком).
I\umentando [іт. - авментандоl,
збільшено.
.
I\usdruck, der {нім.], вияв.
I\usdrucken (нім.l, виявляти.

,)

МОГО>!, замість: мати моя).

но. грубо.

~~me_n_ta_n_d_o__________________1~9~__________________~B~a~d~j~n~ag~e.

пів

Сі

тону

знижене

бе моль.

Г,'6;::

'.,

-);!

ь

1"1 і н О р.

а mоllе [mн~ - Б ~

,'''":~

В cancellatum [лаї. - Б К1:м- Е", " середноєіч. !';!:'ЗZ;; :И-і,,;.;:е',;ус;
целлятум], ,гранчасте Б", що пер- 7. -::--Уі1: ТО,1Оряду 61:;. Li. ((:-:0,0)1.

вісно вживалося як знак підвищен-

ня.

8 quadratum [.~aT. - с. 1(3:;':;і:',,durum_
.
В rotundum [:1,,'1'. - :3 рщу;;-

'Т\і1·1і ,~ в

.
В dur, [скор. 6]. Б дур, тона- .
f\ttacca [іт. - аттакка] "сполучи ! не розв'язання.
ція з 2. бемолями при lUIючі. Ро- l2.,,;J
В тоllе. о
Н. - ffihrung, die, підносне
вступи '", без перерви, зараз далі
ведення.
. ~1 манськ. Сі бемоль мажор. . . _~~ Trompete, сіє [;;ім.], труба Б.
(виконувати}.
.
. В durum {лат. - Б 'цYPY~I]. n твер- : Н1НЮі,lЬШ уживана д.:~ ,1ег!<Их І звуч
1\. - Піhгепdе Tonleiter, die,
. 1\. іІ seguente, зараз сліду
; 1 . де БП, в середновіч. назва незни-' них високих П?ЗИU!fі. Звучить се
ЮЧУ частину, без перерви наступ підносна гама.
I\ugmentatio [лат. - авгмента- j
женого 7. ступ. тоноряду від U.· кундою нище ВІД н."тканого.
ний уступ.
(сьогод. Г).
"
в Tuf:a, dle [;П~I.]. правильно:
1\. subitoil seguente, без ціо), авгментація, збільшення абсо.
ett
d'
['
]
і басова туоа Б, звучить, Яl< написаперерви негайно слідуючу час.тину лютної довготи нот.
В Кl a~~~ е, lе НlМ._, IUIЯРИ-: но.
.
I\ugmentieren [нім.), aBГ~leHTY(грати, співати) ..
нет Б, наиоlЛЬШ уживании з кля-;
Bacchett . ['
б'
] б'вати, збільшувати.
.
ринетів зв чи
і
.
а !Т. - аккетта,
ИJlЬ'
I\tto [іт'. - атто], дія, акт.
від
lUIя'.
,ь
ц
лим
тоном
нище:
це.
пал~чка,
що
вживається
при уI\ugmentiert [ніМ.], авгменто
f\ubade (фр. - обад], ранкова
р
.
ідарних IHTpYNeHTax.
пісня, протилежність до серенади. ваний, збільшений.
~ В ~ornett. der lНlM.}. корн,:т Б, і
В. di spugna [6. ді спуня).
I\utetik, die [нім.], авлетика.
f\udacia [іт. - а вдаЧ1Xlj, відвага,
наичаспше уж~ванни. звучить Ц!ЛИN . бильце з губкою. Со п Ь. d і s р .•
сміливіСть. Со п а.,·відважно; смі сольова гра на авльосі.
тоном нище, НІЖ написано.
: бильцем з губкою (грати).
I\ulodie, die [нім.]. а вльоД!я,
ливо, безстрашно.
В тоН [скор. Ь], б моль, тоBadinage [фр. - бадінаж), наз-.
спів
із
супроводом
авльоса.
I\uditorium [лат. - авдіторіум],
нація з 5. беМОЛЯ~1И при lUIючі, рів- ва скерцоподібних частин у цикліч
: I\ulos [грець.], авльос, античний
авдиторіSl,слухачі.
нобіжна з Дес дур. Романськ. С і них творах ХVІІІ в.
інструмент
(шальмай
l\uffassungsdissonanz,die[HiM.), грецький

r

J

Barkaro!e.

Badinerie

--------

----

Badinerie [фр. - бадінрі] "'.' Ва ЩИПКОВИЙ інс.трумент, східнього по
ходження. Складові частини: 1) І{ у
dinage.
Bagatelle, die (нім.], дрібничка. з о в о, овальна резонансова скринь,

:J
j

І

ка, покрита

багателя.

зверху

ВагоССО

Балабайка, укр.

fj е р х н Я ком

чок, яким порушують ,міхи

гою

ручкою,

уживається

в

Вагга [іт. - барра], тактова рис·, сичногЬ трdмбонового тріо. Порівн.

Ballematia

- баллята]

=

Ва!lасіе.
[їт.· баллематія],

Barїton,

1)

Чоловічий голос, серед. між те

нором і басом. 2) СМИЧКОВІ-1Й
Balletto [іт. - баллетто], балет: інструмент, басова відміна V і о! - і
В. concertato, концертовий d' а m о r е (історич.). - З) БЛЯШl1-

танкова пісня.

б., танкова композиція для со.llьових

І-<ИЙ інструмент, званий також

інструментів.

фон і юм;

'

ВаПіstіа [їт. - баллістія]

належить

до

е в·

грома

Ва!- ди крилівок, уживається в духових

lematia.
Banda

оркестрах.

на група, також оркестра на сцені.
,
В. muпісіраlе, назва гро-

новий ют;:(ринет, див. f\ltklaгinette.
В. - saxophon, der, барито·
новий саксофон, будується в строю

В. - horn. das, баритон, те
[іт.], банда.
1) Муз.
ансамбль, особливо духовий. - 2) саме, що Вагіtоп З).
,
В. - klarinette, сііе, барито·
Вітал. оркестра)( бляшана та удар

мадських (сільських) оркесгр.
Bandola [есп.], бандоля, щип
КОВИЙ інструмент, подібний до бан
дури.- Відміни: Ьапdоlоп, bandora,
bandura, рапсіога, тапсіига, тощо.
Bandonium [з лат.], бандоніюм,
удосконалений рід розтяжної гар
MQHiї, уживаний в джез - бенді.
Бандура,

українсы<йй

Baryphonus [з грець.], барифон,
В. - ton, der, басових тсн.
див. Pipe~гob.
'В. - trompete, сіе, баr::оаа
Bas (поль.], бас.
трубі:1, а строях Ф, U. абс Б,

вар·

der, [нім.], баритон.

басовий
Б, зву
ТСН) ни-

басозг.;:j
клЮЧ, ключ Ф на четвертій л:нії.

кова б.

В.

cyfrowany, цифрований чить сктааою ннще в;д
Bassbezifferung.
них труб звичаЙЮ1Х.
B.stafy,b. uporczywy, впе;:>В. - tuba, die, б;;::.::.зс.
тий б., остінатний б., див. Basso os- Порівн. Tuba.
tinato;'
ВаSSЗ t [iT~ .. б~ссг]t басоз~. У
Baskische Тгоmтеl, die [HiN.], СПО;1уці з 8, сбс В-у а (т05їо o:~c,':a

варський; по варварському, дико.

Barbiton (грець.], барбітон, ста
" , Ballad - орега [анг. - балляд опера], пісенна опера, що в вели родавній грецький струновйй інстру
кій мірі використовує народ. пісні. мент.
Bard, бард. народ. кеЛЬТСЬ,ки::і
F\нальогічна З німець. Sіпgsрїе!-ом.
Ballade, die [нім.], баляда. - кобзар.
Bardone [іт. - бардоне], пер(;
І) В давнішій музиці
та нко В а
пі с н я. 2) Сьогодні анаЛЬОГЇчна кручена італ. назва для б ари т ('.
и а. дИВ. Вагіtоп З).
з поетичною б.
Взllаtа [іт.

; Posaune.
Barte, сііе [нім.], .бороди", вис- ,
В. - saxophon, deг,
тули на лябіяльних сопілках в ор-, саксофон, у строю U, або
ганах, що удосконалюють звук.
',. чить на 2 октави с+ цілий
Barwa [поль.], барва.
'ще від написаного.
В. diwiliku, б. звука, звуВ. - schlfissel, der,

джез·

Ьа
ВаЩIЬilе [іт. - баллябіле], ба човникова пісня, баркароля.
Barbaro (іт. - барбаро],
лябіле, сценічна форма балету, де

виcr.Упають великі ансамблі.

ка.

Bansuli [інд.} індійська сопілка.
Barcarola
[іт. - баркароля].
r с а r u о І а, пісня італ. веслярів.

ворга·

кляринетів,

Barpfeife, сііе (нім.], .ведмежа І ня, поріВА. Laute.

бенді.

'

нах.,

з

сопілка·, органовий голос із групи'
В. - posaune, die, басовий,
язичкових.
: тромбон, найвиразніший член кля

Бандурист, грач на бандурі.
Бандурник, виробник бандур.
Balancement [фр. - балянсман],
Banjo [амер. здебільша чита·
манера виконання на клявіхорді,
подібна до вібрата на смичкових ють: беньо], банжо, тамбурин з дов

'
Balg, der [нім J, міх (в органах).
В. - klavis, der, вдимач, дрю

найнищий

тон, широко меНЗурований бляша· СКРИПI<ОВОМУ ключі на велику НаНУ
ний інструм.,
уживався в австр.' нище від написаного.
військ. оркестрах.
і
В. - laute, die, басова лют-

росіЙського. інструменту балалайки.

інструм.

В. - Кlarinette, die, басовий
'кляринет,

Baroxyton (з грець.], барокси- здебільша в строю Б, звучить у

народ. та скількість не однакові).

назва

Basso.

[іт. - барокко], прим-

хливо, вередливо. чудно.

Baglama, багляма, - 1) f\рабсь (д е й кою),. що має в середині
отвір
(г о ІІ осн и к). 2)
кий інструмент з 4. - б. металеви КРУГЛИЙ
ми струнами. '
2) Сербський ін Руч к а з неєеликим загибом, та
струмент з 3. струнами (.баглама~). кілочками. З) б стр У н (бунтів)
Bagpipe [анг. - бегпейп], дуда. та б при стр У н к і в (їх стрій

,

21

Barocco

6.,

див.

баскійський

барабан,

таl-lбурин; Ь.) аизначає н:ожню cx;г;;~·.

шкура натягнена тільки з одного'

'

боку, в обручі вправлені малі
талеві тарілки.~

Bass, der [нім.]. бас.

..

1) Най- Н',,1 з Фаготом.
2) Нгй-'
Bassarea, басаре~, iH:;:;':;:;C':>Xi-!Й

нищий людсы<йй голос. -

нищий голос у ко~!Позиції.

Bassanello Їіт. -

~1e-. бссанеля, сьогодні 5:-«е
. ДЗСЯЗИ4КОS·ИЙ ЇHC7pYI~cг.1'1 -:rivp;,:~e""

-

З) Та- і:-!струмент, подіо"ий до дзю5!{СЕ:оі

кож назва контрабаса, віольончеп:, GJj;еЙти.

тощо.

.

Basse danse

В. - bezifferung, сііе. циф-' СТ1:ро.:rавніЙ
рування баса, цифрований бас; но· п а в ани.
топис, в ЯКОМУ не пишуть усіх

го-

[фр. - бас дaH::~.

'танок.

ПО.:lібниЙ

Basse fondamentale

лосів, а до мельодії баса додають фондаманта,lьj,

[фр.

::щ
бас

басоаий, основний

Ф, або Ес, звучить на дуодеціМУ
(або терцдеціму) нище від написа

умовні цифри. на підставі ЯКИХ тре- тон акорду (теорія Рамо).
ба відтворювати акорди.
'Bassethorn, das [нім.], басетВ. - f1бtе. сііе, басова флей- гор!,!, басетовий ріг .. 1) Відміна
та. - 1) Див. f\lbisiphon. - 2) Див. : альтового кляр~нету. 2) Орга
f\!tflOte.
'новий ГОЛОС, ЗВУКО~І ПОдібний дО
В. - f\Ugelhorn. das. басова О;:;'НОЙ~lенного ЇHCTpY~1eHTY.
крилівка, в строю U, або Б, УЖИBassetto [ії. - бассетто], .ма
ва ється в духових оркестрах в ро- тІЙ бас'. басок. басет. 1) Назва

ного.

лі "тенора".

В.

- schlfissel, der, барито'

новий ключ, ключ Ф на третій
нії.

лі·

Barkarole, die [нім., з іт.}. б~lР'

народ. кароля, човникова пісня.

В •• guitarre.
тара. Днв. аиііагге.
В.

- horn, das.

інструментів,

сповняють

рО."lЮ

басовий ріг,' ГОі10сів.

відміна серпенту, ужив,шся на почат. ХІХ В.

що

die, баСОВі1 гі· тенора (Віольончеля, тощо). '2) НаЙНIІЩI1Й голос у хорі високих
Basso [іт. - бассоJ; бас.
В. ЬиПо, комічний б.; ясний,

Bellicoso.

Basso.
комічних

ха-:

Beantwortung, die [нім.]. відпо·
руr.ливиИ
~~лос для
:: в'IДь, товариш'• у фудзі те саме, що
ракт. парпи.
,
В. continuo, ПОСТlиний б.,: F\ntwort, co:nes.
.
.
цифрований б. Див. Bassbezifferung.:
. Bearbeltung, dle [НІМ.]. обро·
В. generale [б. дженерале).: бітка, обробка, опрацювання, уклад.
генералбас,
цифрований б. Див.: аранжування ..
Bassbezifferung.
!
ВеЬеп [НІМ.), коливатиСя. дриВ. ostinato, впертий б .•
жати, хвилювати.

0-:

стінатнии б.; постійне повторюван-:
ня ТЕ':ми в басовому голосі з ріЗНО-'

манітним контраПУНl<iуванням реш-

.

ти ГОЛОСІВ.

б. Див.

13.

рагіітепіо, цифрований

Bassbezifferung.
В. profundo, найнищий
б. профУндо.
.

В(феп [пол~.], баеабав, бубон.
В. т?lу,. малии б:..

~. "':Ielkl. велик~и б: J б
BeblSatlO [лат. - бебlзацlO,
)
. еб~~ація. про:кт (1628 р. СОЛЬМІЗ:-

ЦІИlіИХ назв. ля, бе. це. де, ме. Ф
б., ге, замість. а, б~ ц. l!-' е, ф, г.

,Bebung, . dle [нІМ.] -

,

1) Копи-

В. гіріепо, підсильний б., вання, дрижання, хвилювання (зву'
гуртовий б., (протилежність до ба- кового тіла). 2) Див. Ваlапсе-

са сольового).·
~ ..
В. seguente, .слідуючии _б. ,

ment.•
Bec?rre

[фр.

-

бекар]. відклич-

басова ~tельодія; складена з наини- ник, каСIВНИ~.

ших тонів кількох перехресних голосів.'

Вессо [по

- бекко).

губник, час

,тина духового інструменту, яка сти-

Basson [фD. - бассон]. фагот, кається з губами. .
.
ДИВ. Fagott.
'.
І
Becher, der [НІм.). резонатор,
Bathyphon [з грець.], батифон. j розтруб. Див .. Sch~IItГlchte.r.
віДТ4іна кляринету, вживався .іноді і
B.ecken, dle [НІМ.], тарІЛКИ, див.
у військових оркестрах.
І Сте!!l.
.
~
Battere соН' агсо [іт. - батте- І
Bedeckt [НІМ.]. закритии.
ре коль аркоІ' ударяти смичком!. І .
в. - e~ Pauken, dle, закриBatterie фр. - баттрі]. батеРІЯ.! ТІ, приглушеНI КС?ТЛИ (тимпани).
~ 1) Назва акордової фігурації. -І
- Bee,das [НІМ.]. бемоль, !lере·
2) Група ударних інструментів.
\ сувник, що знижує звук на шв тоBattimento [іт., баТТіменто],.1 ну.
•'
.
перестаріла прикраса, триль мало-І
Beglelten [НІМ.], супроводити,
ю нижньою секундою.
І акомпаньк;вати.
..
.
Battuta [іт. - баттута). удар. І
Begleltung, d!e [НІМ.]. супровІД.
рух диригентською паличкою. Ре г; акомпанья:,:нт.
.
І а Ь., пдля тактування" , назва ПО':,
Be.9lel~II'~strument, das [НІМ.].
ГОЛОСника, призначеного для гра: і супров1ДН~И I!'ICTpYMe~T.
.
ча. що на ВідПОВідному інструменТІ і
Begleltstlmme, dle [НІМ.], супзаповнював гармонії (генералбас) ровідНl'!Й голос.
.
і для диригента. Див. також F\ Ь.,
Belsser, der [НІМ.] = Mordent.
F\ d u е Ь. F\ t r е Ь., F\ q u а іВеl canto [іт. - бель канто],
t r о Ь.
'
"гарний спів", італійський спосіб
Battuto соП' arco [іт. - батту- співання, що головну вагу кладе

.

.' ~
~~
і':

J
J

j'

!,;
;,1
~t
~; І

i.j

;1
;. ~

то коль арк о], ударяти смичком!
на красу звука та в'язану, мельоВаuегпflбtе, die [нім.]. "селянсь- дійну лінію (кантилену).
ка
флейта",
педалевий
регістр
Belederung, die .Інім.], пок,?ит.
в органах, з широкою

мензtрою.

. Bavorak, баворак, давніи чесь-

І<ИЙ

танок,

, таl<тами.

тя шкур~ю мол?точюв ~ фортешяНl.

ВеПIСОSО [\Т. беЛЛlкозоJ. Ь е 1швидкий; з мінливими І j со s а m е n t е, войовничо, бойово, битливо.

Ветоl

2з

бемоль, див.! комплет (струн для одного інструм.).
.
І
Віапса {іт. - б'янка!, біла (ноВ. роdwбjпу, подвійний б.' Тд), тобто півнота.
Див. Doppelbe!':.
,!
Bibelregal, das [НіМ.], біблійний
Веп, Ьепе [іт. - бен, бене), доб-: регаль, маленькі органи, що скларе, дуже, міцно.
: далися неначе книжка (XV! - ХVІ!! в.).
В. cantando, дуже співуче. :
Bichromatisch IНіМ. з грець.],
в. marcato, сильно наголо- . біхроматичниЙ. чвертьтонов~Й. В - е
шувати, вельми відзначати.
: Топ І е j t е г.
die, біхромати "Іна.
В placito ,,= f\ Ьепе рlасі- ~ чвертьтонова гама.
to.
.
..!
Вісіпіит (лат. - біці;;іуиj. - 1)
В. pronunziato, добре ви-' Двоголосний твір. - 2) Назва щ::в,

Вее.

Ветоl

Iполь.J,

мовно. дуже виразно.

н!х збірників двоюл. композицій.

ти.

перехідний п"саж.

. В. tenuto, добре видержа' •

Biegnik [поль.], "етюча фігура,

Benedictus [лат. - бенеціктус],
Вilапсіа pneumatica [іт. - 6ї"благословен". частина латинської. лянчьа пнеа~!~тік;з], повіТРО;·lїР. аелітургії.' .
.
і рометр (в органах).
Berceuse [фр. - берсезJ, І<ОЛИС- .
Ві!сіеп [нім.!. брува'1':1, TBOpV.кова пісня.
: ти, ут::юрюв.ати.
Bergamasca [іт. - бергамаска]. '
e:!1ung, die [ні:>!.].

стародавній італ. танок, мабуть гу- Н51, БУ.'1УЗі::ННЯ, БУ':lOва.

.
утвір. ПQбудова.
.
_ .
Iнім·І. пастуша .
Bindebogen, der [1-:::<.;. "" ;-'3::':1пісня.
. ва дужка, яка зв'язує те"",
Bergkreyen [НіМ.), В е r 9 r е і- ВИССГ-1 (ле;-ато). Порі"",.
"
;,:"'-.
Bindung, die i"i::.j, ,,~: '
9 е п. первісно танкові німець. пісмористичн. характеру.

Bergerie,

ні, в

XV\

die

в. підкладали під них Цер- ;-",;,',:'0.

ковні тексти.
ESiphara [з .'''T.j. C"'::'~~(. ;- ;,_
Береза, заспівач в українсью~:\ ",,;::й го;:ос. xap~-{7e?:.>.' .:;;,~ ,'.'
народ. хорах.

'.:J,;~!тіННЯ"'l.

Bes, бес. на два півтони зни·'

. Biquadro [іТ.
жене Г; частіше назнзають Гесес. 1-::1""Н;К, касівн;н(.
романсь!{.

Сі дубль бемоль.
Вігпе, d~e [;;;"1.), гру!.:;;.:" . .::lЗЮ. Betont [нім.], Ні'\голошеннЙ.
ОО;':. rу5ни!<оза чаС-Кr!.? Кг'С'::;;',-:е:у.
В.· е Quartsextakkord. der.
8is [ла,. біс]. ;J.sit;i, Є;:T~:; ,;, :J.:e;
наголошений, каденціяльннй ll<iH8iscro,ma [': .. біС;<ро';," j.t:;:c.

цевий) квартсекстакорд,

В. - е Taktteil,

,нацят!<а (нота).

der, наго-

Bisogna
В.

Ь е 11

[ії.
а

бізоня],

лошена. сильна часткна такту.

слід.

rtі сuІ

лосів).

ність. ДsОтональнlcть.

а

r е.

Треба.
тре-

Betonung, die (Hi~l.], наголос. ба добре аИ~ЮВ,15ПИ. наїо;;ошуват;;.
Bettlerleier, die [НіМ.)
Orga.
Bitonal !Hi~l., з лат.}. бітона,lЬnistrucn, ліра.
. ний. двотональний.
. Bewegung, die (нін·І. рух (гоBitOnalitat. сіе [Hi~l.). бітонаш,.

Bezfunkcyjnosc [поль.]. безBiwa, біва, ?:Jонсы<йй інструм.,
функційніСть. тобто атОНі\льність.
подіБНl~Й цО ЛЮТtjі, або NаЮ.О.'1іни.
Beziffern [HiN.), ЦIlФрУватн.
Bizzarro [іт. - біццарро], Ь j zBezifferte Bass, der. цнф- z а r га!11 е n t е. дивно. чудно. 0РОВі1НИЙ бас. днв. Bassbezifferung. соб.'шво. внгадливо, XI1~lepHO.
Bezifferung, die [HiN.], цифру_.
8lasinstrument. das [нік]. ду_

вання.

'ховнй інструмент.

Bezug, der [HЇN.]. натяг. добір,:

Blasensamble [нім. - фр.]. ду_

Вratsche.
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Blatt
ховиА ансамбль.

В! і!І s q

U

а r t е t t,! Перший б. в Почаєві

Bravo

1805 р.

Blechinstrument,

das

'лежить до

родини

[нім.].; рованих тубі має

бляшаний інструмент.

військових

широко

4-5

оркестрах

І<оналий, здаТIІИЙ; ВИ;;(В ПОхвали.

мензу-

вентилів.

У

уживається

Вlосhflбtе, die(HiM.J. "флейта звичайно в строях Ес і низ.ькому
- колода", називана так задля сво- Б (останній наЗивають також кон
єї форми, була досить розповсюджена в ХУ! в.
Blues (анг. - блюс), модерний
сальоннии танець у
повільному

трабасовою тубою). Бувають іноді
строї Ф і низький Ц. - '2) Оргаі новий голос, ЯЗИЧКОІ;ІИЙ. З повним,
і м'яким звуком. З) СтародавніЙ

темпі.
'
І двоязичковии інс,трумент із родини
Bobisatio [лат. бобізаціо], ,бо· шальмай.
'
біза[~ія, називання нот іншими наз-

ВоmЬіх

[І-рець.],

бомбі кс, ан

вами, ніж при сольмізації. порівн.1 тичний грецький духовий інструмент.

Bocedisatio, Bebisatio, DaВоmЬо (їт. - бомб0). тремтіння,
е n і s а t і о.
тремольо.
Восса [їт. - бокка], уста, рот.
Bomhart [перекруч.з фр. дИВ. f\ Ь., с h і us і!І.
bombarde]
Bombardon З).
Bocchino [іт. - боккїно], губ- --Bordone [їт. - бордоне] = Вогник. Див. Mundstuck.
duп.
Bocedisatio [лат. - боцедізацїс],
Bordun [перекруч. з фр. - bourбоцедизація,
сольмізаційні назви don), бордун.
1) В давніх інстру

m

=

б0, це, ді, га,

льо.

Мд.

ні,

замість ментах сопілки, або струни, що ви

ц, д, е. ф, г, а, г (проєкт 1550 р.). давали постійні тони (домінанту , .' Bockstriller, der [нім.), цапи- тоніку). - 2) ·К р и ті ре r іст Р и

ний триль. неправильний, що по-І (в органах).
.
лягає на штовханні од н о r о то- і
Boston [амер. - бостн], бостон,

ну,

замість

пливкого

чергування І танець подібний до вальса. Любу-

двох.'
І ється в захованих синкопах.
Boden, der [нім.], спідняк, дно І
Bottone [іт. - боттоне],
n

струнового інструменту.

Bogen, der (нім.], - 1) Смичок. і
Дужка. Порівн.
В і п d е Ь 09 е п, Н а І t е Ь о 9 е п.
В. - fliigel, der, СМИЧКОВИЙ

-

"гу-

і дзик , регістрова ручка (в органах).

2)

Bourdon

[фр.

-

бурдон],

.джміль·, тесаме, що Вогduп.

Bourree (фр. - бурре],

буре,

стародавній франц. танок, веселого
фортепіян. спроба СМИЧl<ові інстру- характеру.
менти з'єднати з клявіятурою.
Boutade (фр. - бутад], малий
В. «fiihrung, die, ведення імпровізований
балет,
або
ін-

смичка.

струм. фантазія. '
- instrument, das, СМИЧВгассіо [їт. - браччьо], рука.
ковии . інструмент.
.
і рамено. V і о І а d а Ь., ручна віоля.
В.- strich, der, тяг смичком. І
Вгапlе [фр .. бранльJ, Ь r а n s і е,
Вбhmflоtе, die [нім.1. флейта бранль. старофранц. танець із суп-

В.

11

системи Т. Бема

.

РОВОДОМ співу З рефреном.

(1847).

Богогласиик, збірка релігійних І.

ПІСень для

позацерковного

вжитку.

Bra.tsche, die [Нім., з Іт.], аль

ТІвка,

ВІОЛЯ.

Виоп

огауо {іт. - БРшщl. брu8ИЙ, дос· Щ) ;,авніх фр",нц. любовних пісе-

das, дух. квартет. о І а s q u і п t е t t,!
Bolero, (есп. - болеро), еСПдНСЬ
das, дух. квінтет, і т. д.
!к~й TaHO~ із _супрово~ом кастаньєBlatt, das [нім.]. - 1) Лист (нот-' ТІВ. ПеРВIСНИИ темп оув maestoso,
ний). 2) Язичок, тростяна пл ас- тепер швидчиЙ.
тинка в губниках кляринету, гобоя,
Bombardon (фр. - бонбардон],
~ ін.
І ь о m Ь а r d е, бомбардон. - 1) Бавlесhыlsіпstгumепt,' das (нім.),! совий бляшаний інструмент. що набляшаний духовий інструмент.
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,)

""ОК.

, Вгауоиг [фр .. бра8УР І
8,,,Brusco [іт. - бруско], Ь r u svura. f\ 11 е 9 r о сіє Ь., браВУРfl!: С'! П1!: n t е, твердо, шорстко. при.
аЛ!~.гро.
У.а І s е d е Ь., бравур. КрО.
нии вальс, І т. д.
Brust, сііе [нім.], груди.
В. - агіе, сііе [фр. - ні;'..],
В. _ positiv, das, переДній
бравурна арія.
позитив. нг.зва нім. постійних оргаВ. - stUck. das. бравурний нів, ПрИ ~!<их opraHiCT сидів потвір.
вернений обли'-!чя~< до інструменту.
~ravura .Іlт. -. бравура], браву- Протилежн. RtiсkроsШv.
ра, ВІДвага. РІШУ"ІСТЬ, досконалість
В .• register, dcs, .рудниЙ
ЗДдТНість'. S О n а t а d і Ь., бра' регістр (людського голосу).
вурна соната.
Со n
Ь., з браву.,
рою, бравурно.
В. - stimme, сі:е, грудюн";\
голос
Brustregister.
В гесh uпg, d іе [
нім.,
] лг.мання
(акорду), арпеджо.
В .• werk, das, передній реBreviarium [лат. _ бревіаріум). гістр, ГРУ!1а оргаНО8ИХ сопілок, шо

бревіяр, літургічна книга з молит- нахо.1ЯТЬС:; по сере,::шні інс:тру:?енваr-~и священника.
ту.
Br;',mienie . [поль.]. зауqас:ня,
,
Brevis [лат. бревіс), .корот- заук. ::.. l.' k о s n е, супере'"!;..:е rJка», 6ревіс, подвійна ціла нота. Наз
ва

ПQХОДИТЬ

рального

із

середньов.

мензу

нотопису.

Brillante [їт. - бріллянте], блис
куче, блискотливо. технічно доско-

;:осовеJ:t;:НЯ.

В

диз.
Quers::::r:d.
r z m і:: с, заучатн. брені7Х.
Buccina [.lат. - бvu.uінаJ,

на, Р;"~::;СЬt<и::1 г.г.с.;10s.;:~ iHC7PY":-:::-:-;:

нало.

' пов~~ '.,3 із с о ~ n lз.
Brille, die [нім.]. ОКУЛЯРИ. 1)
B;JCCO[iT. - бу;(";:,), .:1;PK~.
і'\пеlIа.
2) Жартівна назва .::!ля
Бudоwа [поль.}.

басового голосу, який можна напи- ;:o?;~, побудова. В.сати скорочено півнотами з попеBuffa [іт. буфф.':]. ;ка?,".

=

речкою
В. - n Ь її S S е,
лярні баси.

no-

die, ОкУ- рі,,;.:. Opera Ь.
Buffo [їт. - буффо]. 8:се:п.;Й.
ВгШо [іт. - брілльоj, радощі.
л·). «о~!ічнхй, - но. о!!щну,~, - ;':0.
веселощі, радісний ГO~liH. Со n Ь.,
Basso Ь.
радісно, весело. на радощах.
8uffonescareente Рт. - 0",t60Вгіпdіsі [іт. - брінnізі). • тост· неска:'lенте]. весело. :ка?ТіЗ:1н'sо.
п'яницька пісня (в іт. операх).

пустовПі1ВО, конічно.

Вгіо [їт. - бріо], жвавість, во-

гонь, Запал. Со n
із запалом, жваво.

Brioso

[іт.

-

Ь.,

Bi:igelhorn, das [Hi~~.]. гаслоsий

з BOЇHe~l, ріг. ~Вf1чайна віЙс;,\{. труба (ПРI1
ПlХОТl). Має ззичаі'НQ СТDій Б

бріозо]. жваво.

прудко, буйно, з запаЛО~I.

Biihne,

die

[Hї~!:I,

~!.;eHa.

В. -п - rn u s ї k. сііе. (цеНЇ'іна ~!\·з;jю~.

Вгummеіsеп, das [Hi~l.l, 'API1~!Bunde, die [Hi~I.], поріж\{~. 110ба, колись понажний муз. інстру- роги (на ручках лютні, гітари, ~laH
мент: залізна підківка з язичком. :J.олlни, тощо).
при грі вкладаєп,ся до уст.
Brummer. сіег [нім.]. дум.

коза. рі.

Бунти, басові струни в банду-

_ ВІ:!ОП [їт. буон, СКОр. З buono).
Brummstimme, сііе [HiN.). спів, доарШі. В. асс о r d о, доброзвучза~!кненнми уста~1И.
' ЧЯ, консонанс, В. - а по t а, добBrunette [фр. - брюнет], наз- ра нота. важка Н., н;;:голошеl-!а Н.

СатЬіаlа

СаrnЬіаге
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Burla

Cambiata [іт. - камб'ята). замін·
Wechselnote_
Camera [іт. - камера!, комора,
кімната. М u s і с а d ас., камерна музика. S о n а t а d а с., каM~pHa соната. С а m е r а е m u s іс а [лат. - камере музіка}. камер-

3цгlа (іт. - бурля). жарт..
! lesca.
Burlando [іТ. - бурляндо]. жар-:
Busina, біблійна .єрИХОнська
TiBm~!:.O, жартома. розпустливо.
і, труба", попереншщя сучасн. труби
Burlesca [ІТ.]. бур.1еска, наз- і трОNбона.
.

ва 'У:1орас"'. ,,:юрів з грубоваТИf-1,
УХ'~JlОМ.

.
Burlesco [іт. - бурлеско].
1е s с а п1 е n t е
ВuгІапdо.
Burletta [17., бурлетт?]

Ь u г-

,S

а

на нота, див.

. Bussando [ІТ. - бусса!lдоl. Ь u s·
t о, твердо, вистукуючи.
Bussolotto [ІТ .• БУссольоттоl.

-~,

с.

Cantus.

дИВ. Blatt~,

Calando [і.т.

каляндс:]. щораз
;тихіше і пома~lше, б~ЗСИЛlТI1 (здер'жувати темп ! динаМІКУ).
:
Calandrone [іт. - t<аляндроtiе!.

'

.,

С тоll [скор. с], ц моль, тона-, с о І

ція з 'З. оеГ1QЛЯМИ при ключі,
нобі>кна із Ес дур. Романськ.
мін О p~
-

~
1

Calascione
а s с і о n е,

[іт. - каляшьонеJ.

іт.

народн.

щипко·

рів- І вий інструмент, подібний до мандо'
До, ліни.
і
Calata [іт. - калята], танець ХV!

С Trompete. сііе [нім.]. труба Ц, І в., мабуть тотожний з паваною.
звучить, як написано."
Cal~~nt [з лат. - калькант], н"·
, С Tuba,die [Ні:1_], туба U (ба-' дувач МІХІВ в органах.
сов?). ,
'
Caldamente [іт. - капьдаменте).
.
Cabaletta [іт.,_ - кабалетта, пе- гаряче, палк.о, щиро.
.v
реl(РУЧ. з cavatinettaj, Ka.oa;;eT~, ма,Саlта [!Т. - кальма], споюи, зг·
ла каватина, блища до П!сНl, НІж до ТИШОК. Со n с.·сс·. Calmando.
арії.
'
Calmando
[іт. - t<альмандо].
Cachucha [есп. качуча], танок с а І m а t о, спокійно, погід.но. зау помірному русі, такт 3,'4'
тишно.
Сассіа lіт.
каччьаl, .лови·,
Саlоге [іт.· кальоре], тепло.
улюблена контрапунктична форма палкість, пристрасть. Со n с.
фльорентійсь~'ої artis поуае.
Са1ОГ050.
Cadence [фр ... каданс], каденCaloroso [іт. - кальорозо]. палція, закі'l'!ення.

ція,

ності).
Сатрапеllа [іт. - каr1ПанеЛl1Я].
СатрапеНа

С Юагіпеttе, сііе [нім.], кляри-. флейтоподібний інструмент італіЙСI>
нет U СІ,оголні мало вживаний; зву- " ких селян. з 2. кляпами.
.

чит;:'. ~I{ Нl1Писано.

1<0, гаряче, з ентузіязмом.,

Cadenza [іт. - каденца], каденСаlу [поль] цілий
N u t ас., закінчеНнЯ. Див. Kadenz.
ц. нота. Та k t' ~ .• ц. T~КТ. Топ с.. ,.
С. d'inganno
Trugschluss. ц. тон.
С. di bravura, бравурна к;
Calotonowy [поль.], цілотоно- ~
С. ·fiorita, к. прикрашена вий. S 1. е r е 9 ,С.,
ц. звукоряд.

фіоритурами.

СатЬіаге [іт. камб'яре], переС.
І' а r с О,
перемінити
пинка, перепочивОК, цезура.
тяг смичком (на одній ноті). С. m о (.
Cake • walk [амер. - І<ейк - УОКІ, t о І' а r с о. часто переміняти сми'!'
і<екзоt<, Т<lнець америк.
муринсь- ковий тяг (також на одній н.).

Caesura [лат.• цезура], пере- міняти.

рег

diminutionem,

К. У протирусі, протирухов;':Й К.
Див. Капоп іп der Gegenbewegung.
рег

t0l10S,

коловий

с.

к .•

ad infi-

nitum.
Сапопе [іт. - кан оне!. канон.
С. scio!to [К. ll.ibO.1bTOj. єіm-,ний к.

[іт .. кампанетта}

GlockenspieI.
.
Сатро aperto [іт. к<:;·:по апер
то!, .відкрите поле",
топис, що

к.

НУОВі.:ниЙ К •• прискорений к.
С. рег motum contrarium,

С.

дзвіНОt<. дзвіночок.

С,
1) Ц, назва тону, що від- кого походження, такт ','~ al!egro.
повід;)є сольмізаційному Д о у роС.аlато [іт.
калямо], ЯЗІ"ЧОК.'

2) -

С.

зменшеними доеЖЮіами нот, дімі

Сатрапа [іт. - кампана}, І}, К. через усі тонації.
дзвін.' - 2) с.
і n а r і а !,
під-'
С. perpetuus

8ur- і

С dur [скор. СІ, Ц дур, тонація
без ніЯКI4)( ключевих пересувників.
!JoMaHo,K. дом а ж О р.
С. f.
Cantus firmus.

ментований К., сповільнений х.

на музика.

резонатор, розтруб.

нести розтруби! (дnя кращої звуч

Mar·C~jK. нзродjв~

Cantiones saua~
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heBl-lОви;1 но

[ії.. !<онтг51nе], спі

Cantabile
вуче, спіє но,
:1ельод!ю.

.

аиразно,

підхреслитv

Cantambancc liт.. У.г:"гв~:б,,!-:·

ко], ~УПУ.~Н~~~ спіз~?<.
старо
Cantando Рт.~~Gн:а~.j::с:-1.

невживав ше ліній.

Canarie
давн. франц.
ний З жігою.

Сапсап

[фр.

T"Hot<,

t(ангрі},
N<:йже тотож

[фр.

канкан}.

t а -: с,.

~;1;Sіче~

Саі1tзгеllа
улюб- срунг .;:" на

с з r:~

спІ8Н'~,

[17.

лений танок у часах фр. революuіТ
Cantata [і;.(1830 р.).
та, диа. Капtаtе.
Cancricat [нат. - KaHKpiK<I.J.
С. da сатега.
i{B:1"';:;~ ~
с а n сгі z а t,
nрачкує", іде назад' (CBfL:;"~a) К.
як рак (голос у каноні). С ап сгіС. da chiesa. '.:-:-::":·:З",, у.
с а n S, ракохідпиі1 {канон. іNітгt.:.ія).
СаntаtПlа [~T~ ~".~Candido [іт. - квнді",о]. с J п- .ї': ;::;":уаТ2:.
d і d а m е n t е. чисто, просто, Щ;I
Cantatore [іт. ро, від щирого серця.

Canerizante [i'f .. f(aHepl;';'<JHTej.
C:antatrice [ї:-.
с а г. е r і і а п1 е n t е,
3ВОРО7ПО. на C::'~~'i;:;:;.
Canterellando
зворот (зворотно - і~lітаujі1Н:lЙ рух
- 1) Шf:.бе7w;}-~SО.
голосу).
.
ilpO себ~ нгС!1і"J"-::'Ч;;.
Саіща [іт. - юзннzl. сопілка.
Cantico [17.
Сг.r;· '
Сапоп [з греиь.], f(oHOH, див.
t!CU:ri.
Капоп.
Canticum [ії. - ;;з,,:іі<у:v.l. :-:ро
С. ad infinitum, б~зк6ке'і
ний к., нескінченн;:і1 К. ДИВ Uпепd с..1г.зна П~СНЯ ;;И:·::::;:-':.Jl uеР:<ЕИ-, :-':2:
Ter:.C"7B здебі_1ыli8 з HOSOr-С запозіlicher Капоп.
9 r~ d u um
Gг..:duз!е.
С. apertus,
ві;J.КР;ПИХ
Х., ту_ ,,~_
Cantifractus [:::'!7. - KaHTi~pi!;';
розв'язаний к. дИВ. f\ufgeloster к,,
тус], .ла~,ання, роз::ріб:н~ннs ~1e;;bO
поп.
.J,їi";
:-шбуть
найдаsніша
(1326)
С. cancricans,
к. Див.

Krebskanon.

фОР~1а варі;щі;1.

СапtШаtо [17.
С. enigmaticus, загадковий
вуче. сп і SНО.
к. Див. RіНsеlkі1ПОI1.
СапШепа [іт.
с. асі іпfiпі·
С. infinitus

- К:;!іті."1МПО]. спі

- !>:3Н7іпена}, кан
cnisy<.J3 меnьо~ія.
. Cantiones sacrae [лат. - кан
С. рег atlgmentationem. К.
збіЛЬШеним!! ДОВЖННJ~ІІ! нот, авг- ціонес са!>:реІ. СS;lЩенні співи; в ХV tum.

типена,
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Cai1to
Х\/!:! СТ. ТС;ТО}Ені з мотетами.

с..

f: і.

Canzonetta

[іт.

с.,·;,-:-". дю"-rти,мент, аб::; C~P,:HCJAZ,

- канцонетта),

-

С. а сарреllа,

ХОРОВИЙ

б"з супроводу.

С. пісень.

.

Canzoniere

ток.

D ас.,

lіт. - канцоньєре),

гексахорц був

Еіддалений хоровий;

сьогодні

ХОРОВИЙ.

ЯІ{ОЇ

решта

голосів. ха.· хи;v.ера,

іНІЙ

с.;

ритмічний

ност.ї до

давнішо,о,

менш

примхливо.

З,Щіl:;,Jа снсема (Х· ХV в.). де ниж-' ливо, ніжно.
ній гексахорд. був віддалений від:
Caricato

[іт.

трипів,

-

хо),

с;:!

k

тожна з .піснею без слів").
С. а ballo, танкова П.
С. da sonar, с. р е г

І"

па Г,'

гральна

п.,

тобто

пісНЯ

афоризм.
Cavatit1a

для співу. а для інструменту.

Cassa [іт. - касса}. барабан (ве-

С. francese, французька п. ЛИКИЙ).
Від ХVІ ст. вv.значала твір для. інС.

гадкового

[іт.

агтопіса,

С.
С.
С.

sacra, побожна п.
sonata
С. da sonar.
villanesca
Villanella.

бан.

Cassazione

резонансова

cr:c,;P."!c~·J,

бара-

[іт. - кассацЙоне).

кас"ція, циклічний твір,

ніби

мала

Ce~ то!і

[іт..-

~"
со е l е

Со n

Кі:":':ОС:?.
.

с.

,

. чеЛllЬО).

,-\;р:іеС7::J:-':.

t;c·

не:2.Ь,

,.

CJ<OPOC;.

VioloncellQ.
d'amour [фр. - се..-:ба .• "

даму;:,], 8ідміна К.'lявіхор;J.У, шо стру

роздіЛt'Ні

CharJe5~on

;.і6-

нуалі.

[іт,

кобиm.:оіО на ;:si
(1'0-

роч.Clа\'ісеl!1Ь~!О.

Cento [іт. . чеігсJ.

с ", е
що

( !\. !
.~-

-;-г
Тё:':'Т

,,",сх?::::,

р v s :; і Ь і
~10Гд

a?-;~J~~~~,

C~~:--:KO-IOE~~?.

Ch:asos.rah
Che [і-:-. !

як. ще . . ?: а n о
як Mo~a тихо,

7v.x'.).

Cheironomia [з <Р;;:1.:-..], хеиро
n?;'-::"'l~t(и

оБОВ:Я3У5~~.Н
НЬОБіЧ~

1) Збір-

Dіssопзn-

_-о ~

~1c::.e?:-::·~~

fIo1e:;~o.:.!~

ноt-',ія,

ПОЛО13ИНІ<.

Cembalo [іТ. - Ч~~lб~льоl.

С
.

~-:i3_

zen.

.:ly-

орrаНОЕУЙ ре,істр.
другій. або тре7іі1

СеJlо

-

O~3

Charakt,"ristisch~

чеnес·

Celestina [і,. - ",,:1<;:,-:же ніжни:1
ходиться 13

~З:..;,]

Сh~nsоп

L::5";:-

і1іСНЯ

[іт. - '-!елеста].

Celesta

- a~

~р·rкnявішеsиИ інструмент; :3ё~~iC::T"
"Струн ~1aє t>1e-;;... ~'i-~1J\.-:5',i<~'-:-

і'

~i:);~.~

Chaconn:=

?::;:~~::-:Y5C;;

кість,
пру.з.кість.
Cel~re.

j

Ce.zura

з

характеру.

Celerita -(іт. - че::"'Fj~г.J,

Н .... ~аБ

великий

~: г i+~ ~ ~~

;:аза·

-

арія,

Caviglia

СетЬаl

струм. ансамблю, тотожна із cOha-· скринька.
тою.
С. grande,

O~"1::'-

r.1істить в с06! !l~='~;~v.

тина, ліРI-:чна

співного голосу. су

не каската.

:.

r

ШЛЯХ<":~hО.

чУ.тативv, шо

милосер-

'назва ходових танків, хороводів.
Cascata [іт .• KacKaTaj, ,;водоs 0- пад', блискучий гамовий пасаж,

і;, •

~~-:_ .:ry?

Cavata [іт. Hanv.c". Nельодійне

витворнС'.

до мадригалів ... - З) Сьогодні наз-: проводженого іншими ,олосами.
ва твору співного характеру (то- І
CiU'oJe [з лат.], кареле, давня

":'.'

v а 11 е r е s с а m е n t <":.

Лl-НЮ, чеNНО,

CanzClne [іт. - канЦоне]. пісня.: ність, почуття, ніжність_ Со n С.,
1) Назва любовних та ін. пісень; чутливо, з серця.
трубадурів.
2) ВідХVI ст. багато,о-:
Сагтеп [лат.
каР1'1ен].· в XIV·
назва

б

r-;г::lО =:~~И~QНЕ; "'апг.u!~

Кі:9а.'1.'1-;;70}, ко

:{О. без \"іІИГf'l/.

лос. '~вори а капеля, в протилежн.: ХV ст.

хата·

Cavalleresco [і •. - "а"а.''';;О;;:

карікато], кар,:-

Carita [іт. - каріта],

'

Ll о
Ces dur (::::<ОР.

"

C~valleto [іт.
бt~~"'Р"_:~. :'..1-:9. S:eg.

прот.илежності! що наслідують дзвінки.

.

Ко;!а. нін- и, романсьУ..

Іі'7 ..... !<aEa."'!~~Gj

Cavaletta

ритмізований

в

Сегсіапа [І::':іі. - Cl::9.::aHг]

C;:!balett.~.

(у ерун. інструм.).
Сеlеге [їт. - че.;"ер~J,

С.,

Її. ві

трv.льовv.И

-- 2)

внщого на пів тону (натяк на мо-. каТУРН0, пересадно.
льовість).
.
І
СагЮоп [фр. - К<'JріЙон]. 1) ~
С. planus, широкий С., не- !Glockenspiel.
2) Назва творів.

до пізнішого С. mensuralis.

3

аівк;'І,

кареццандо].
голубливо, пест·

І е,

Лі!!ЩЮГ

y.CJ. хвосп~х (н.:ни).

Carezzando [іт.

r е 'І z е v о

Порівн.

Kcttentrilter.
пьонськиі" тано:<.
СЩldа ('1;'!т. - кавда!. -- 1) Н:жCes, и~c, на пів 'Щ'У 3!іиж<::nе

рнтміч-, ви,адливо, свавільно.

;1ОГО с. рlапus.
.
С. mollis, м'який с., сольмі-: с а

Компілятие

·ланцюг. Ди?

вередування, каприз.

с. в протилеж-' вередливо,

2)

праця.

напер~д інтонуваТІА тон, Яf<v.~
прv.ХОllИ'ЬСЯ а:+: на ~аступю~v скла::
!<о"ена ді (л~rко Щ~;ИЦl~:ваТИі'

Catena di trilli [іl.
тріл!:!],

або

контрапунктує.
! Capriccioso lіт .• капріччьозо].
С. mensuralis, .~!еrJзураль-: с ар гіс с і о s а mе n t е,
химерно.

Сrюрід!,н::ю~;::;

Сассі">.

від попереднього на пів тону (на- мішаний з інструм., або Й сам.а
тяк на дуровість).
оркестра. Порівн. f\ сарреl!а.
С. firmus, послиний С.• , даСаргіссіо (іт. - капріччьо), прим·
на ;"Е:щ,дія. ДО

-

' Pasticcio.

ного характеру.

зпочатку.

Capotasto
[іт.
капотасто),
C.recitativo, ре'!итативниЙс ... ГОЛОВНИЙ поріг", каподастер. - 1)
С. spianato, вирівняний с. Горішній кінець притискової дощеч
Canto! (лат. - кантор), співак,: ки (у струнових інструм.). _. 2)
сГ!івец", (церковНf~Й).
Приладдя, яке скорочує 'струни (о·
.. Cantus (лат. - кантусІ, спів.
собл. BriTapi) на пів тону.
С. durus, твердиЙс., соль-.
CappelJa [іт.· каппелля), кап~с1іЗдuіина система (Х - ХV в.), де' ля, первісно ансамбль виключно
верхній

збірка.

неСіІмостійна

, Casur, die [нім. з лат.]
СаеCentone [і-:-. - чентонеj
Passur,1.
ticcio.
Catch I~HГ .. кеч], ·rvr-cОD~С"ИЧ·
Cercar. lа nota [іт. - '-!~pKap ля
ннй хор.)в"Й тt:ir. КО!ітрапункти u : нотаІ. "шукот!-' HOH~"; умінн" У cnf-

С. іегто
Cantus firmus.· збірка пісень, співаник.
С. fjgurato, меліЗ~jатичний с.
Саро [іт. - капо], голова, поча·

С. naturale, природн:й с.

ВИН твір.

"ас· НIІ,

-р,.Т, eP,'~YX.

давня улюблена форма італ. народ.

Ю.

[іт. - КilС1ра т оі.

Castrato

r: ОНТО]. спів. С о І. пісенька, мала саПІопе.
із cniaOt4, з головною мельодієС. а battello, веслярська ""

Canto

s

;lv.ри;ува~ня~

аНіИЧН.

;3

шо

cepe.:t-

:1001.

Chelys [греu:-. - xe'l1cJ ... "ере-:;а-

зо

Chiamata
ха'. ри. --

.Chromatisch

1) Давня назва мітичної лі
2) В середньовіччі назва ба

сової вiQлі.

Chiamata
к'ямата (а/mя

(аllа сассіа) [іТ.
каччьа)J, Відтрублен рал,

ня ЛОF:lів; характер. форма у венець'
кій опері.

(llromatisch

'С.

ml'(ski, чоловічий х .. '
С. mieszany, міші'НSИЙ х.
С. zenski, 'жіночий х,
'
Choral der {НіМ .. з грець.), 'хо
літургічний

спів

перехідна нота.

С. Fortschreitung, die. х.

поступ.

Chiaroscuro [іт. - к'яроскуро).
(місця

з

супроводить

на.

.Chiave [іт. ' к'яве),
С. transpqrtate
te.

ми

уривком

ключ.

хоралу,

витворе-

.
- kanon. der. хоральнv.Й
Tel'1a взята з хоралу.
С. - kantate, die. хоральна
С.

Chiavet-

канон;

Chiavette' [іт .• !('Явєтте). клю~ кантата. У ній різними способ<::NЙ

'Jики;. Д09ільне пересування КЛЮЧІВ проводиться певний хорал.
!-fa різні ліві'і, щоби уникнути бага. С. - notation, die, хоральтьох ключевих пересувників.
. ний нотопис, система. щ'о' почала

~:

ти

-

КРсС,'

звуків

. словах

-О,

ь,

ЯК

о,

.СОГР-SШИХОМ1>·,

новаХОМ1>." останні
ляли

-

е;

х о м о,

4

на

пр.

у

.

беззако-

звідси й сама наз-

місце

для

Хоро.

болгарський

танок

дзюБОt<.

СітЬг.lо

Ци~;5і1Л;~.

оргаНІВ,

при-

ня і

тилежність:
щиЙ). .

Kammerton (стрій нl1-

.
. Ch6r [riоль·І,хор.

ний.

СТРУНОВI!I'і'

із

' .

C~ Durchgangsnote•. die. х.

.:: :.::.:.,:.{;.. ~

:-с:; о 0::,

;:lагаЬ",;і·з
::'::i:\':~1.

[іТ. - с;;,акона). Ч~'~\~Н3.

[іТ.

-

Сlагіп [пі:.; .. ~-

,-,,,::;

Clarinetto

[:,.

:-.:","1~picH-:eT, духоа ..{:"1 .:.~ре3~1Яі-іJ.1?! інсцlбу·лІ~:-:а).
"6\;~·""~ :,:~~,'i иy.:::;-:.::'):~-p.a:o.

~,-,-..~~.7,-~.-~."·~ю;'~т:;~~,~~-о~!:Е":::D;;,
'~1.XX.·.
O?Ke(:p~
_
_ _" _
[\ '-'

губ:шх, _.~

чіNбальо}. -

2)' Cemb",lo. -

Clarin~

1) Труба

3)

[і7.

. .K_"!;;p'."r,j. -- 1)
- 2; М:звг. ЗВУ-

1 готоа.

кового регїс,ру на ;.<11;:р','нет1. оо-

3)

iHCTpYi'leHT,

npoToTHn

гіпр. ЗВУ,,0;-'1 ПО.'1ібнн;і

.:;\::J

труби.

фортепіян\',
Clarone [іт. - !С'1яроне]. велкСіпеЩ {іт. - чін<!:ллі), таріЛК!і, Юlіі к.,яринет (альтоsий !{Щір .. басет
ударний бії"UldНIIЙ iHcгpY"H~HT у фор- ropli. басовий кляр.}.

мі тарїЛ(,!...
-.
-Clausula [лат. - R,ПЯЄЗУ!1яl, заCis, li.;':, на пів ТОН" піДВl!ще' кінчення. 1{(Jденція. С. f'i n зІ Js.
не Н. PPi'I.:Cbl<. Дод f є з.
octaTO'-іне закінчення, !{інцева ка-

знижування діятонічних ЗВУI(ів

Chromatisch {нім.}, хроматич'

;:"~.' .1""1. яс~:..':'\

Сіпеlli. - 4)
Т;зmЬuгіп.
Віт. паР'ИГірах с",о:-сдні часто нгзСішЬаlоп (Ц;"lбзльОн). с:.;:Nбаnи, f-a !(лярнне,у.
4) Ор~аноsий ре· .

оу С. - t~n. d~:, хоров.ии тон, хроматика, хромаТI1ЗМ, підвишуван'
СТРIИ

::0

;;.:;:::с ii:.~1

СТ~Р()Д.1~ніЙ
чеський танок.
Cigogna [іт ... чігоня).

У

зна'Jених для супроводу ХОРУ. Про-· гами.

"Р"ПИСI<.

остіна-:НИN баСОl\--і~
СіЬu!іёkа
[че-с~. .

Chor, .der [нім.], хор.
супроводом СПІВУ.
С. - buch, das, давня парChroma [грец:,. -хрома). "бар'
.титура для органів, з якої міг спі- ва". - 1) В середньов. те саме, що
вати і хор.
фігурація. - 2) Див. Chromatik.
С. - lied, das, хорова упісня.
Chromatik. die [нім., з грець.),
даВН11'!. високии

по:rібн:::

"[[Зір. шс скнадається 3 варІ,Щ:;'

церкві.

ва:

подвійний

Сіасопа

прапо-

хористів

грі,

Chwyt [поль.!, пр".!!;:.: : '-"2
iHCTpYM€:HTax). С. р о о о:: 6 і'

П у,

ровий співа!{.

Хори,

фОР'~П'

1)

,,?"-

T,.)rHf.

Chorist, der [нім.]. хорист. хо-

літери ви мов-

3i~~:;:'"':г.:-;~CTь..

C:,:e::..;::~J.

:':·РУіЮВ.

.то, приглушений.
но.
XVI в. назва танкової пісні. особ·
~ Хомовийспів,
х о м О н і я, ливо алеманди та павани.
~

[поль.).

у

:<':::7~:~~~-:~.

;':,8ГОЇ переднотки.

Chorea [з грець.l, хореа. в XIV·

співання У церковних текстах (XVICh'orl'(giewka
XVIII в.) старослов'янських 'глухих рець (при ноті).

маловян,-вана Ha3B~ Т2ГС:-С'\.:!РУ

Chrotta [хропа!
Сг:, th
Chute !фр. - шют). да,'"',,

струн.

" Chiuso [іт. - к'юзо), ~акритий,

р.

\. ;e·"'pOH01-:а).

Chiesa .[іТ, - к'єзаl, церква.
розвиватися .замість не в м (сапChiesastico [іт. - к'єзастіко), tus planus).
uеРКО9НИЙ.
:
С. - noten, die, хоральні
Chiroplast [з грець.], хіропляст, 'ноти, див. С. - notation.
спроба ",парат)' ДЛЯ правильного
Choraliter [лат.. хораЛіТер]о
положення руки при грі фортеп.
. в хоральному стилі ..
Chitarra [іт. - кітарраІ, гітара.
Choral [поль.], ._- Choral.
Chordometer [з грець.), хордо. Chitarron.e [іт. кітарроне), гітарон, " стародавня велика басова метр, приладдя для міряння грубосmoтн~.

Instrument,

струменr,'З якого можна

церкви.

невиразним з я!{ого сама тема і була

С.

. мін ор.
Cisis; Шсіс, нг два "івтони ЗНИ. жене и. Романськ. До r. у б ль

das, х. ін- д і є з.
8идобуТи
Cistole [іт .• чісто.1еj, в XVI.
.,;6 півтони.
XVII В.' шv.пкоаиЙ ін<:ТруиеrП, пеС. Modulation, die .. х. 110· рехідний тип між гітарою й лют.
дуляція, див. ,"'\odulation.
нею.
С. Топ, der, х. тон, діятонічCistre [фр. - сістрl
Cistole.
ний тон га~:и. змінений хреСТИК0!4, (Не плутати ІЗ ;l;;:"ньоєгипет. Sis •
абl) беиолен.
trum 1).
С. Tonleiter, . die. х. гама,
. Citara [іт . . чпараj.
1) Пта·
ряд 12. півюнів у межах оцнеї окта- ра. ~ 2) иЕтра. -- З)
CistoJ€:.
8И.
Cithara [.1 ат. - цітара), 3.16';.ІНС. Ver5nderung, die, :1.. ЗNі- шена назва IlaaHbJrp€:u,bKOЇ !<ИП>рЕ.
НЬ. яка повстає через хроман:чне
. Civettando {іт. - Чівепанлоl,
ЛlДВ~\Utення, або ,зниження деяких с і v.e t t а t о. 'в;,:шую~но. !<Со!<етно.
TNI!B в. <JKqpni, меЛ!'О!:ЇI, TOUlO.
граючись. бр"v.пv.зо.
.
Chronometer [з ,реи".]. :l.pO!-'О·
Civetteria (:-". у-о-

христі~нсь.

о С. - figuration, die, фігуру
[іт.
к'ярецца), про вання х - 'у. оплетення хораЛL,:roї
глsщнkть. чистота. певність;
СО n мольодїі іншими ГОЛОС"~1И. які пr,о'
с.
СЬіаго.
вадять певний мотив.
. С. - fuge, die. хоральна фу.
Chiaro. [іт. - к·яро).с Ьі а r а
m е 11 t е, чітко, виразисто.
га, що в розробці кожну,появу те·

.

Clavicembalo

----~-~~----:-----

Chiarezza

ясно - темно
тонородом).

31

'~

.

Cis dur. {СК9Р. Osl. Ціс дур. денці". '
.
РОС:,lСЬ!{..
Clavecin [фр. - кляв'сен), кляД о А і Є:'!, м аж о р.
. веСІ!Н. те ca~y;;, шо Clavicembalo.
Cis moil [с!{ор. c1s1. tlic "lОЛЬ.·
Clavicembalo [іт. - І-:лявічембаТОнація із 4. ХРl?сти!{аlml, ріВНОQIЖ- л.ьоj, клявlЦ\l~lб<lЛИ. перехідна фор
Н,1 з Е .дур. Раl'!ансьК. Дод і є з' ~la фортепіяну (91.'1 ХІV в.). Для
тонація із 7.хРести!{ащ{,

Clavicordio

Contralto

кожного ТОНУ мав

окрему

струну,: пасажами, рулядами, тощо.

різної довготи. яку до звучання при- '
водили кисточками. перами. або' с..

Соlро [іт_ - кольпоJ. удар. D і
зразу, зараз далі (
attacci\).

металевими гачиками.

С.

d'arco. удар смичком.
С. di lingua. трепіт. трепо-

Clavicordio [іт __ клявікордіо).·
клявіхорд,

попередник фортепіяну тіння яз~,ка.

(від ХІV 6.). Струни були напоперек. .
всі O.;J.HaKOBO довгі і настроєні на 0- •
дин ТОН. Звуки З них добували l'1е-

талевими

язичками

(тангентами),

Соте [іт. - коме], як.
С. 'all' inizio. так як на (з)

початку; як зпочатку.

С. da lontano, так як зда-

прикріпленими ДО !<Лявішів. Висота: лека.

ТОНУ залежала

від того, в якому'.

~1ЇCцj дотикався тангент до струни.

С. prima, так як перше, як

І п~рше.

Clavicylinder [з лат.], клявіци-..

С. retro, як

і

раніщ як

лінд"р, клявішевий інструмент, в я- ,І перше.

кому сталеві струни ПРИВОДИВ до

звучання ротаційний

шкляний

ЛОК.·

.

ва-

Clavicytherium [лат .• клявіці-

С. sopra, так як вище. як

перше.

С.

st<;l.

як написано_

С. un есо, так як луна,нібн

,~.:;>iY~1I. відміна клявіцимбаліВ (стру- ехо. Comes [лат. _ комес), товариш.
НІ-! ,ертикально. як у піяніно).

супровідник.

тема,

що

виступ,'<:

Clavichord, клявіхорд = Clа- вдруге у фудзі, каноні. Див. F\nt\vort.
vicc-rdio.
Соmісо [іт. - коміко). ком·іЧНі ::",
Clavis [лат. - клявіс). ключ, пі- - H::J, смішний, - но.
дойма (З6ідси назви клявіша, !<ЛЯСотта [з грець .• комма), к(;віятури, тощо).

Coda

[іт.

-

ма. риска. Див. Котта.

кода), кінцівка, ко-

да.

[іт.

Cod.etta

-

Commodo [іт. коммодо], СО :1"
то d а m е n t е,
спокійно, ЗРУЧН:',
кодетта]. мала, вигідливо, догідно, без поспіху.
Commodo [іт. - КОММОД0] вигі;:~·
ливість, догідність. спокій. Со n с.

коротка кода, кінцівка.

.
Cogli [іт. - колі] = соп gll, з.
Со n
Cogli stromenti, або cogl' спокійно. зручно, догідно.
т о І t о С., дуже вигідливо, дуж;:
і n s t r u m е n t і, з інструментами.
догідно.
.
Соі Ііт. - коі) ==~ сол і, з,
Commosso [іт.-коммоссо], сх-,Н
Соl lіт. - коль) = соп іІ, З.
льовано, невпокіЙно .
. СоН', Соllа [іт. - І<ОЛЛЬ, колля]
Compiacevole [іт. - комл'яче~Ф-
= еоп la, З.
ле), любо, привабно. принадно.
Collera lіТ. - колл ера), скаже
Compiacimento lіт. - комп'яч;'
ніСть, злість, злоба, rHiB. Со n с.,
мент;:» r.'o Compiacevole.
із скаженістю, скаженіючи, злобно,
Completorium [лат. КО~1Пле
злісливо, злобливо.

С.оlоСопіа
живиця,

-

якою

Тіт.

~

торіум),

сьома,

остання

частина

кольоФонія), церКОБН. часів у бревіярі.
Componista [іт. - компоніста],

натирають. смичок.

Color [лат. - кольорІ, "барва". компоніст,комлозитор.
1).в середньовічн. системах спо
Compositore {іт. композіторе],

сіб прикрашувати голос другим го = Componista.
лосом.
2) В мензуральному но
Composizione lіт.
тописі лисання нот різними краска не), комлозиція.
МИ.

Coloratura {іт.], кольоратура,
збагачення

мельодїі

прикрасами.

- комлозіц110-

COmPO!'ito [іт. - компосто], ви·
рівняно, гладко, спокійно.

Соп [іт. - KOHJ, з, із.

Concento [іт .. КОН'1ент()]. -

1)' не], конклюзія, у XVIII ст. назва І<ін

Суголос, протилежність до арпеджо.' цевої теми в сонаті.
2) - Збірка пісень, співаник.
.
Concordanza [іт.

Concentus

[лат.

- конкордан- концентус],' цаІ, конкорданс, у Штумпфа назва

концент, церковний спів, виконува- консонантноГ() трИЗВУК".

ний хором.

Concordante [їт. - КОНКОРДё.нте].
Concertante [іт. - кончертантеj, баритон, баритоновий голос
концертанта, твір ДЛЯ двох сольоConductor [а>іГ. • конд;,:ктр].
вих інструментів із супроводом

ін- диригент.

ших.

Conductus [пат. - /{OHAYKTYcl.
Concertato [іт. - кончертато), кондукт. гомофонічна форма в добі
1<0нцертовиЙ. 1) Додаток дс наз- ars antiqua.
ви творів сольових і ансамблевих.
Conseguente [іТ. - кон,єгвен,
що мають концертовий характер.' те],
1) Послїдувач У KaHo~i. а особливо до сольових ансамблів(на 2) Товариш у ФУ.::J.зі.
пр. S о n а t а с о л еег t а t а, конConseguenza [іт. - консегвенцертова соната. S і л f о n і а с.. к. ца], !(анон.
симфонія). 2) В XV!! ст. назва
Conservatorio lіт .. консер"а-·
сольового хору (сого

самблю

сольових

с.),

або

ан- торйоj, консерваторія.

інструментів,

у

Conso!ante

[!т.

- консолянте),

протилежності до гіріепі (tutti).
еоп s о І а t е m е n t е,
заСГ!Сі-СО'ОЮ'
Concertina [іт. - ко!'!чертіна], ЧУ-, с;-токіfiно. з;;агїд.'И?О. СУ:·';?НО,
концертіна, концертова

гаРNонія.

Concertino [іт.
!(ончертіноj,
концертіно. - 1) Малий концерт. 2) F\нсамбль сольових інструментів.
Див. Concerto j:!rosso.
.
Concerto [іт. - І<ончерто], ,змагання", концерт. 1) Твір У циклічній сонатовій формі для O;:J.HOrO,
або й кількох

сольових

тів із супроводом.

2)

iHCTpY~leH-

Істор.

зична форма, в якійз~!агалися
ні I'1УЗ.

барви

ментові). -

(вокальні- й

тихострунно

Contadinesco [:т.
,,0,,7а::,НеСкоІ, по сіЛЬСЬНО~1У,
Contano [1т. - !<OH~aHoJ ..~:'-!)'-Гk!
ра"увг,и! (тактозі павзи}.
C:ontemplativo [i~. - ~OH"'e~,l";:5iТ130]. 9ДУі'1чиао, ЗJ.Х~1ЛО::.!О.
Continuando
со і1

tі nuаt

(с.-

о.

му- ;';0, завжди.

різ-

Continuo [іт. - ~oнтiHyol, ТРИ
В а s s о с.
Contr' агсо [і:. - контр арно),

!нстру- вz1ли;1. прот"жниЙ. l1'1B.

З) Прилюдне виконання

муз. творів.

хибннй смичок.

С. da camera, /{а~!ерний К.,

Contra [іт. - нонтра]. проти.
Ь а t t u t а.
проти
та"ту. не
С. da chiesa, церковний к. 2). в такт. Див. також Коп t r а:
С. gr0550, великий К., пов-'
Contrabasso [іт. - ко;,{трабассо].

свіцький к.

став у

XVII

сольових

2).

С.

в., складався з анса~!блю: контрабас, найбільший і ;.;аНнищиі1

(cor1certino)

інструментів.

і супровідних СШІЧКОВ. інструмент. 3іЗУ'НіТЬ октавою нище, ніж написано.

[іт.·- кончітаненContradanza [іт .. контраданца],
то], схвилювання, зворушення, роз- контраданс, танок' анг"ійського по
чуленн\!.
Со n С.:·'" Concitato.
. ходженн>!, в ЯКО~IУ napfi стояли наConcitato [іт.- кончітато), со п- проти себе (те ca~le, що fгащ:аіsе.
сі t а m е n t е. схвильовано, ЗВОРУ-' кадриль).
.
шено.
розворушено,
розчулено,
Contrafagotto [іт. - контрафабурхливо, вихрювато. .
готто], контрафагот; є на октаву
Concitazione [іт.
кончітацйо- НIIЩИЙ від звич. фагОту.
не] = Cc,ncitamento.
;
Contralto [іт. • контральто],
Conclusione [іт. !(ОНКЛЮЗЙО-; контральт. дуже. НІ-ІЗЬКИЙ жіночий

Concitamento,

j

j

>>;'::""'0:

>. -'4

-:0<.;0<з ~,~_'~~:Д>';I~O~:~-Г~:';; "ОРО~~~ф~;~";;:-:БР~"~I;' _,о, 'Р'ш,",е ешре«~::~:

СопtгаРРUlпtо [іт .. котраппун- струнник. до ЯКОГО прикріплюють
ТО), конорапУНI;<Т. див, KOl1trapunkt. ;.щжГ'і кінці струн.

С. alla і mente, :мпровізова·

ни;; к.

С. аllа zcppa, '.кулявий·.

Cornamusa

[іт. - корнамузаJ.

,дуда. коза.

Cornet а pistons !фр. с корне

:і

,.
f.'
!

СИl1коп()оаний Ік.

: апістон), вентилевий корнет. ДИВ.
С. obbHgato. об.,ігатниЙ к .• Сorпеttо 1).
с.s:псбраtо,СИ НК ОПОl:lаВI1ЙК. :
Cornetto [іт,: KopHeT~O.l, кор·

С. sopra іІ 50ggetto, к.

1-1

пану тему.

. ОЗДОО!1ИИ К.

С. ina~qualis,. нерівний к.

Corrente

,мент, наименших рОЗМІРІВ, _звичай·

Cou~ante.

. контрапункт."

di rinforza,

Cotillon [фр.

,.
';
{

підсилы1a ~
І'

[фр. "КОНТР'поен!, РОЕЮГО звуку).
. ,.
.
C~ inglese, англійський рі. t~

~
Conve~sllo [лат: - конверзlO), о· жок, дух. інструмент із родини го.
оернення (нперваЛlВ). .
боїв. у строю Ф. Пишеться як для

СорегсЬіо [іт.. «ОПСРі<ЙО]. верх- гобоя, звучить квінтою нище від

няк, верхня дошка, віко інструмен. нього.

[іт. . корренте]

.

кий ЩЮ1КОВИЙ, а потім смичковий
інструмент.

котійон). 1{().Сиро [іт, . КУП0]. темГ!о, тае·1·

тильон, жвавий франц. танець.

'но.

вальторня (для скріплення оркест'

на матнчниЙ.

мушено. натужно. насильно.

ТИf>ННI1,

Co[)tradam;a.
Contrep<ilint

насаджують

Correpetitore [іт.
коррепеті·
Csardas, [ма.а.]. ч>.:рдаш, ду.
тор.::}. корепетитор.
же жвавий. 1-1айже ДИКИЙ мад"р.
Cosacca [іт . . козвкка]. козак, танець, в napv.cTO~!y такті. Склаи.озачок, український танець, ШВI1Д' дається зви'!айно з 2. частин: по·
кий, Т!ІКТ 2,!"
•
вільної (lassu.
lassan) і швv.ДКОЇ
Costretto [іт. - костретто), ви· (friska).

і звучить квінтою нище, ніж наШка-

нор, СД;~~гЯе~:~:: fф~~~8~~~т~~:~~j : horn. С.

яку

деякі бляшані інструменти для зниCrwtn [крютс?J. с r о w d. с го u t,
ження строю.
с r е w t h,
стародавній
брv.тансь·

а , нет. -- 1)_Духовии БЛЯUJа~ии IНСТРу-

C,?ntrarї,! [il·.· КО}lТрар йо l, про..
С. cromatico, хромаТИЧНI\Й
протилежнии.
Мо to
с., : ріг (вальторня з вентилями).
протирух; ро~біжне . голосоведення. :
С. (di) bassetto, басетгорн,
Contratempo [ІТ.. КОI-Ітратем- і альтовий кляринет, див. f\ltklarineE'
nol. контратемп. Загальна назва' te~
СИГlкоп, дуол~, тріоль. тощо.
С. di сассіа, ловецький ріг
Соntгаtепог [лат.!, контрате· (Еальторня без вентилів). Див. Jagd·

Corpo [іт. . коРпоl. тіло. ан· чвертьнота.
Croma [іт. крома). 8ici~~Ka.
С. di ricambio, голосова
Cromatico [їт .. крот'!атіко], хро·

самбль.

дуга, вкладка.

ContrapuFlctus [лат. ~ контра': Н? в с:трою Б. - 2} Органовии голос,
ПУНК;ї С ). контрапункт.
,РІД М!К<:ТУРИ, дуже ш~роко мензу'
С aeq' al'
:
,ровании. 3} ДаВНІше те саме
• d . ;и. IS,
РIВНI1И
К',
:
, що Zink.
.
С · ,.m!.IПU t us, ОЗд.О б НИИ- к ... "
Согпо [іт. _ корно] ••,ріг", валь'
f
t us, Ф Ігуровании- : торня; духовий бляшаний інстру.
С
~. "Igura
К., 03ДОQНИlі ~"
'мент з 3. вентилями
найчастіше
~
flqridu5, квітчастий к.,' в строю .Ф. У скрип~овому ключі

<:.

нотописний значок. що Продовжує щораз більше виразу (допаватv.).
ноту. або павзу ДОВПОД·:Jби.
Crocheta. (лат. - крохета).

ту.
. , .
Cornone [іт. . корноне], кор_ CoPC:tO:JIT.• копе~то!, закри' нон. сполука вальторніз крилівко.
ти~. Q и! n tl С,? ре r t І, заховані ю; басовий інструмент, звичайно
КВІНТИ. ТІ m rP в n [ СО Р е r t ї, при· в строю Ф.
."
глушен'Ї кіТл~ (закриті сукном).
Cornu [лат.
корну], аНТИЧНl1Й;'
Copla Jecn. - копля) == Couplet. ріг ловецький
пастуший. Див.
Copula [;;ат.· копуля], ЗЛУчнНк, 8иссіпа.
~."', ,:
див. KoppeJ.:
Coro lіт .• І<ОРО], хор.
і.
Corale lі Т •• корале]. - 1) Ха·
С. cOl1certato, концертоlЗИЙ ,:
ровиЙ. - 2); Хорал. див. Choral.
Х., див. Concertato 2).
Ccrda (п, .. КОР, даJ, струна.
С. ріепо, ПОВНИЙ х.
С• f '\ І 53, нечиста с.
С. ripieno, повний х., капеС. vestita, обвивана с.
ля.
'.
С. vuota, порожня с.
С. spezzato, розділений х. j
Cordiale [іт. - корд'яле], сер·' (подвійний, потрійний, тощо).
дешно.
:
Corona, [іт. - корова], со r О·

но. З;Сt',у'!ено

Coulis5e [фр. - ку.1іс), ;.:улісг,
Сша [іт. - кура!. дбаЙ.'Н~8jс:!о..
рухома частина цівки' деяких б.іЯ· :/~a;-a. еоп с .. Jlб~;{nI1ЕО. д6а:1О.
Lilаних інструментів. яну NOn<Ha ;:~I' !"а;;;с!·).
сувати і. таКИ~1 чино"! знижуваНІ
Cursus [."!ат.-курзусj
1~ 8 ;~aT.
тони (розсувний ТРОі'1бон).
t:,epK3: порядо« різн;,;.(. СБЯ; і 0:;Couplet [фР . . куплеj, ,<уплет. ~сс,~':.;{БОЕ~)( спіs1з. 2) =. Re-- 1) Проста строфічна ііісеНЬ"і:. pe~":ssa.
- 2) 8 переДі<ЛЯСИЧНО~1У рондо Custos [;;а"-.]. ?!усто.:, .C;O?O>!-(~.

~~:a:Ka між повтореННЯ~lИ головне; ~~:~'1~:р~:йі<і;~~ ~~~~~;:~:~ ~~c~;~~
Courante [фр .. курант], кура,;· .юГ0.

та, старофранuузь!<нй танець. -;-e~1!','
1
щвидкий, такт непаристий..
Cwierc [по.']ь.,. с::о:е?:і<а \;;ота}.

Credo [лат . . кредо] ,.вірую·.
СуmЬаl [U3Уба;,:о. з 'реи" .. К:і'!складова частина лат. літургії.
ба;,ьснJ. Ц;'INба."1У!.
1) .'1нт;<.:.;
Crembalum [лат. - кре~lбалюі'!] грєL:.'оКНЙ У:11~РrН1Й

іНСТ?V~'ен-. по·
2) 'Сє?е::;-,;:,оCre5cendo [іт.
крешен;:J.О,· віч. дзsінки, Щ,S. G!ockenSDiel. Скор. cresc.); .. наростати W , дужчати, З)
СіmЬаlоп. - 4) Орї~ноаи;'1 го·
голоснішат!!. зміцнювати. пjцсилю- лос, найснпьнішиfi :> ~liKCТYP·
вати.
Czakan [цгвн. . '!есь.! 'іакан.
С. аl forte, пїдси.1юватн до' народ. iHCTpy~\eHT. рі:: сі'"еЙти.

= 8rummeisen.

дїБН;іЙ до Tapi.~o!{. -

голосна.

у формі пашщі.

С. molto, дуже ГО!10снішzтн,
Ci",sc [поль.]. частина.
С. rotativo, неХ(1ніЗі'1 а .. ОРCzterodi.wi",k [попь.J. 'іотира'
Гёнах (вал<'ць). S{І{ИЙ авто~нпично звук;
приводить ;\() звучання нозі голоо\
С
[
J
і Такин ЧИНОN підсилює звук.
zteroglosowosc
ПО;1Ь.. ч<::
тнроголосся: С. . w у, Ч.· голоснии.
С. subito. Р(1ПТО~1 піДСI!ЛЮвати.
Czterotakt [попь.], чотиротакт
С. " zug, der [Hir-J.J - Cres- (фраза, р;:чення).
cendo rotativo.
Czynele [поль .• ·з іт.], тарілки,
Соп crescente espressione. Д;ІВ. Сіпеlli.

D

Decem ' ..

37

. Des
-----

перШИЙ ВИСТУП.

. d е І і Ь е r а m е n t е рішуче, певнО,
Decem (лат .. децем)
Decima. з певністю.
Dechan t (..рр. дешан)
Dls, . . -Delica tezza lіт. - деЛікатецца).
cantus.
:.делікатність, ніжність. Со n d.·'
Decima [лат. деціма). деціма, Delicato.
_ 1) Складний інтервал (октава.+
Delicat o (іт. д~лікато),? е І і·
терція, IНl пр. ц. е'). 2) Назва с а t а m е n t е.
деЛІкатно,
НІжно,
nONi'IHOfO ОРІгнового голосу. Т. / . гарно. із смаком.
терція.
Delicio so [іт. - делічьозо!.
Decimo la [іТ. - дечіиоля). Д€;- riAHO. ніжно. розкішно. любо. лацімОЛЯ, непраВИі1ЬНИЙ п')діп на 10
Delizia [іт. - деліц'яJ, ніжність,

D.
д. назва тону, що відповід!)є: ковниЙ. у

D,

(o,;,.r-.іЗ<JціЙному

Hapoдi~.

Реу

церковному стилі.

por.1aHcbK. І
Da lопtалапzа lіт. - да льон: тананЦа]. здалека. далеко, неначе

D. с.
Da саро.
! здалека.
D dur [скор. D!. Д дур. тона·.
Da lontano [іт .. да льонтано]
ція з 2. хрестика~1И при ключі. Ро· ·..~.c Da
lontana nza.
мано,1{.
Рем а ж о р.
Da ргіІОа [іт.. да прі~lа]. D f/Qte, сііе [нім.]. флейта д. Вперше, уперше. - 2) Зпочатк 1)
у.
Н(:[lравнльна
назва
звичайної
Daktyl ion (грець.], дактиліон,
флейти.
. ' приладдя подібне до хіРОПl1яста,
D K/ari:1e tte, di(' Інім.}. кляри-. що корегує положення руки
при

нет д, в ~И~1фоніч.

opKeCT~i

від кляринету Ес.

чапИН такого ке;ричного
що правиш,но діnиться н':І

.

Daktyl us

біЖі!а

із

Ф

мін О р.

[грець.]. дактиль, мет

,рична стопа, що складаєтьс!'! з од·

дур.

Романськ.

.
D TroIOp ete, die

Ре: від.

і
D.
[H!~1.I, труба' торити).
д. мала сопранова труба, що зву-:
D.
чить цілнм тоном

саного.

.У

вище

від

Da [їт. - да}, від, з, на

стилі.

напи-

segno,
segno

від значка (поваl

ка до значка.

зразон, значка

D. segno

до кінця.

segno, від знач-

+-

аl

fine, від

. Damen isatio

Ілат], даNенізація.
Da camera lіт. - да камера]. ка- називання npl1 співі стуПЕ'ні
в гами
·мерниЙ. в камерному стилі. .
складами: да, Ne, ні, по. ту. ля, бе
Da саро [іт. - да капоl, зпочатку' (п ропозиція равна 1750 р.).
(повторити).
Dampf er,der [нім.), глушник.

r

с.

. D.

до кінця.

D.

с.

аl

агіа,

fine,

зпочатку див.

повто~на

арія;.

Sordino .
Dampf ung, die Інім.).
1) Глушник,
Dampfe r. - 2) ПРI1Г.'1~'ШУ

=

мала тр!,щільну форму А6А, l'обто ванн ня.

перща частина на кінці повторю-:
DarIOs aite, die [нім.), кишкова
валася (від кінця XVII в.).
\ струна.

.

е

D.

рої

lа

значка
кінцівка.

.

.

с.
fin' аl segno -;-:
Daume naufsat z, der [НіМ.], по·
сода, зпочатку аж до' ложення великого
'пальця (при грі
(повторити),
а потім: на віольо!-!челі).

'Daum enkla pper, der [HiN.)
. Kastagn etten.
Debile (іт. - дебіле} C~ Debole.
Debole lі·с • - деболе). d е Ь 01m е n t е, безсило, недолужно, слаб·
D. с. sіл' аl segno, рої ко. D е Ь о І і s S і m о, до краю
зне
segue lа coda, зпочащу аж до силено.
значка, [Іотім наступає кінцівка.
,
DeboJe zza [іт. - деболеццаJ.
Da cappell a [іт. - да каппелляJ.· безсилля, млявіСть. Со n
д., з без
D~ с
senza repetiz ione,
зпочатку без повторювання.
D. с. sin' аl . fine, зпочатку
аж до кінця.

у хоровому

стилі

без

супроводу. силлям. мляво, недолужно.

Da chiesa [іт. - да к'єза], цер- і

Debut

[фр.

• дебюJ, деб;от.

Со

О..

n

з насолодою,

Deliran do [іт. • дедірандо!,
Deciso [іт. - дечізо]. сі е с і s ':І" нестя~.но, безпа:1'ятно. палко,
дико.
т" n t е, певно. рішуче. еНЕ:ргіЙно.
Delizio so [іт.
де.'1іці:::озо] '-'..
Decke, die [НіГ,;,], верхня!{. го· De!icioso.
ріШНЯ дошка iHCTpy~"eнтy. ПоріВ;,;.
Dell', del!a, delle, сіеllо [і'·І.

Де:іка.

ІОоl! [скор. d]. д моль, то- ~ неї довгої та двох
КОРОТКИХ частин.
нація з 1. бемолем О1ри ключі, рівно-:
Dal [іт. - даль, стягн . • da Н'],

.D

УРИВ!{1J. насо"ода.
Виз- роз!-;ішно_

8.

начуєтьСЯ дужкою і цифрою 10.

~жи~: грі на Фортепіяні.

ваЄТhСЯ рідКО; тон трохи лапдНlU1ИИ:

mo/!

і

І

І

t

np~:

Decken
співі),

[ні,"']'

заокруr~l~'.'І"'('f~

-труватн, дати ніби
в.:~~ННЯ

"р_IТИ (,олое

Я,СНИї·і

30"H.a.:1Z:v.

Declam ando

Deman che

~~,~:",::,,:,;';'~- з!''',:нс. !lСЗ:-',uП

7e>:H:(~e .З?,')1.і~J~
.:~: ::(~c::t~:'~x

Рі·сістрах.

d е с І а rn а t о,

стягнен,"я сії lа.· оі !е, оі

Нт

.

де~Л"і:.\у:,аr,j'

т"I{СїУ виразно пі.:;,с)ес.~И:-~\

[ф?

{г.p~

Dе m а n (

10.
г:а C!'-H~~K03.

! е r е: Е ІФР·,,,,

::~з~-;t1;:.').·
..:l~NЁстаениЙ спіа~

3~:i,::

~ ~ ~'i <:: ':-

~ '51::~~e
}-:~';:-i, ,~::;'1bHO С;{С?і~С~·<~1Sб~.;'~;':

Decres cendo [і7.

;.:.:z:3(:~

СіёJО:ТИ J ослабгти, CT'~~xг T;:~ Т;", xiil.:~~-:·:-,

7ихшгтv., притихатн.

:! .Ї6;{И

.::..;~..,,:,:,,;:~,

3 y~,')-:,,:-:~;~:o-:

9-::':~:l:::'::.

E.ip:YQz':":::::i:':~

:?У:;-;::,::'..!-:;З.{

~;::;:-''::~:'i~;

:.;;!;~I.:.~~.

D'. mol"to• .J.V~\~ :1p:.';:;~:J..E\i::::: .:,:. 7~>":":';-,'\ до С,::?L..:з;r:
D. rotativ' o, :-:о[:>ізн' С:'",,';. у ";і;.:::; \уі а ..
cendo rotatiyo .
ДемеСГ6ЯНХі-(, . .:1;:;.:,,,,<:, v. "
,

D. subito,

ЗР~3)/ (Tr1W1'~~':"';!, .2'::~'~-=C"7~~"-(,

Decres, ciuto [іт. - :J:et-:реШЬУ70)

D~Ci~SC~l',~d,J~
Ded'ica {іТ. -

,J.eHilisL(a, їУL:У';:::'С"'''.

......

Iнсру'

:,озп:}1 Не 50 U~!"' зі,:,:;,~:н,:; ссП?С3ЯТ~t rz!;i:{}:. ЇО!--!И й .2f~;<J,~
:=:~ ~c
:':':Ml,.

..1er..1"a1.

Ф'n Ь о яр \,..
Dedica tio [.їат. - де.::.іка",;о]. .
Depres sio
ДОДаТОК. np~ln;lc(J.o твору). посвята. nPiITD,iCe"s", С;;е:;с".н~з';~~:'
~:гн~а~:~~ене
Dedica to Ііт. ;;.t:J.і;;:поj. пр;;.,
свяченні1.
д. Po~:aHCbX. Реб e~! v":: ь.
Dedica zione [іт.. ;J,еп!хзшI0не
Des dur [еко;::. DesJ, Пес :J.yp.
Dedica.
. танація з 5. бе~;о.ї:;,:" при !СЮ4і.
Deficie ndo [іт. - дефіч·єю.о). РО:-1:::!НСЬХ. Ре бе NO л Ь
~! а:і{ О р.
8'ГишуваТI1 (С!lЛ} і Ш6Iіш,ісп.. ). По·.
Des flбtе, сііе IHi~~·I. флейта
рівн
присвята.

Саl;щdо.

Дес. iV\ап.о ф. Дес

3ВУЧЮЬ

на,їою

Dei [іт. - дe~. стягн. di і]. італ. ноною ВЕще. а вели;{а ф.
Дес маРОДОВliі
ї BiД~IIHOX i':.IO:i{IH ill.

л,1Ю се.к\,ндою внще від написанО-

ro. Об\'.~ві 6:і{нзаЮтьСЯ виключно
6 а н ду р '!.
S дvхоsнх оркестрах.
.
Del [іт. - деІн,1
di іІ.
. Des тоП [сс;ор. liesJ, лес МОЛЬ.
Deliber ato lіт. .' ;~еЛі6",·~!Тоl. !'.€В;t(ИВJ.НJ. ТОН1Щія з 1. подвійНІ;
;"!

Дейна·,

стороні

Ні\СтіЛКі1

Сі.,

.верх;.;!>!
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D-=5cendendo

та 6. звичаИНХМ;1 бемолями, рівно-' О.
біжна із Фес дур. Романсьн. Ре'
б е ~~ О" Ь

мін О р.

ЩО виходить З такої TOHOBO'~ сисDignita [Іт. - дінітсl. аажність,
темИ. яка ОСНОВУЄТЬСЯ на зву!<оряді, велиЧЧя. Со n д .. важ,nиьо. достойно,

Пl а

Di

зу, зараз

без

Descendendo [іт. - дешендендо\ дібно як attacca).
Decrescendo.
Di grado [іт .. ді гр:.що]. поDeses, Десес, на два півтони . ступнево.
.
знижене д. Романськ. Ре ;з.у бл ь
Di marcia {іт. - ді м<)рчьа!,.
бе м о Л ь.

маршем. на зразок маршу.

Desiderio [іт. - дезідерv.о!. туга,

Со
і

прагнення,

n

жаГ<l,

n t е n s о,

з

великою

ще раз.

а'"

quattro battute [іт.]
Deslnvoltura [іт. - дезінвош,ту- F\ quattro battute.
ра], вільність, невимушеність. Со n
Di .solito {іт. ді соліт,?], 3!J:;·
сі., вільно, У-ВОЛЮ, ·невимуше:но.
. чайним способом, як звичаино.
Dessus (фр. - д'ссю). давня'
Di tre battute {іт.]
F\ [,е
назва сопрана, дисканта. О. d е: battutЄo.
v і о І о п, первісна скрипка.
;
Diabolus іп musica . [лат.
. Destinto [іт. - дестінтоІ, d е 5-' діаболюс ін музіка]. nчорт у NУЗ;J
t j n t а m е n t е. розбірно, виразно.; ці",' давня назва. яку середньовіч:-:і
Desto [іт. - десто}, mщсько;, музики давали тритонові (збіЛl.баДhОРИСТО.
: шеній кварті).
. Destra . [іт. " дестра]. права
Dialog, сіег {нім., з грець.! ді·
(тобто рука). Со!! а
сі., правою яльог. В ХVІ! в. часто назив?п::
(рукою грати).
так твори на два, або й більш"
. Detache [фр. - деташе}. спосіб' вокальних гопосів ..
гри на смичКов. iHCTpYM~HTax, який
Dialogo, [іт. діалього] ... Dialvg
полягає на Tj1'1. що кожен тон граDiapason [з грець.}, діяпазон.

ється окремим. тягом

С~lИчна, а:л~~

зложеноr1У із

1) Октава. --.2) Обсяг лloдсы''·

в'язано, без павз.

чергування l\ілих

півтоніВ У певному ПОі->ЯДКУ.

т"

величаво.'

Про·

Diktat, das [ні,-1.і.

ДИі<Т~IТ,

по-

тилежність: х р о ~1 ати К а.
лягає на записуванні за С'nУХОМ
Diatonisch [нім.l. діятонічний. невеликих музичних уривків і та
D. - е Durchgangsnote, die, ки:.; чином Рf)ззиа~є :"уз. слух.

д. перехідна нота.

inizio,

Оі

.

І.'..'

льодія.

D. п. come

d.

жагою,: знову як ЗПОЧд~КУ.

дуже благально.

':::;',

Di nuovo [;т. ді нуоео]. знову.

б.'1агання.

сі. з жагою, тужно. Со n

.. ______D.._iri9~r.e~

з9

Diatonisch.

DlIettant. сіег [H;~".), дилетант,
D. - е Melodie. сііе, д. ;.се· a:1~70p :1ИСТС:ЦТВ". дуже часто
'. 8живаСhС?'. ХО" Н'=ПРё:;;И.1ЬНО, у знаD. - е Modulation, сііе. д. чінні ::'J,aHO,G. H€:Ky:н.7ypHoгo му·

МО:1уляція,

ходах

пристосовує

при

пере-

зикантс;

ВИКЛЮЧНО ладові (тонаційНі)
Diligenza [:7.'
д:;:;дженца),
акордИ.
'..
. дбаЛіС ,ь. увага. Со n д., ;::.бгЙливо.
D. - е Tonle;ter. dli.:. д. га;·:а. пи.1ЬНО, уааж"иво.·
Diaulia (грець . . діавпі:;;). назва'
Di!udium [.1а-:-. .::і.їЮ;ЙУМ!. дкса>10СТIЙНОЇ

межигри Нп
авльосі t ! людія, !';ежУ.rра, астаака, ''Те
поr'1іж двома частинаГ':11, ЯКІ співс.'И що ін,ерлюдія.

іЗ'-УПР080ДОМ авльоса.

Diaulos [грець. - діазльос],

~;';;10TOH08Y

теорії

наз::".::n,;

прамежку

і'-1іЖ

:,,:;,n~,

;:;.и-

",о:·:'с.)' і;!:::·::,. ',:'

Diazeuxis [грець. .

старогрець.

без-

Diluendo

'1(}'.

д:.іЙна сопілка давніх <рекіа.
у

са:-:е,

,ак

двCJ:':,г:·

о ~\н;:;г:овиm!

TeTpex.0p<la:.Hi.
Didymische Котта •. C:cs

Л\~Иі'-1іЙСЬf{а
кома;
ріЗниц9.
г:іїагореЙською.і прироДньою

D;It:п;апd:.> ,.
--~ .... -~".
-'.
~. "' ..... "'.: ", '...

;::;;"'''';:.
С"';'{::.

-

.::ііт.;

;,:;.er:t<::iicio~

.::::~~;~ye::-i~O.
"r..:~-:-;.':("'''',

], я:.; ~~:,esce;o:'.

~.:;,;.r~
т::р:

цією. Відношення їх коливань

.,
Diesare [іт. - д'єзареl! г.!ДS~·L:.f.У-!

О .. IТlo1to~ -=~~.~ :'C,;:~::.J~-:-{~
D. sujit:).
;-:;::'::-:")і.G;~'.

Dim1nu1cr.:f' .
;,T~, 3~!-=~~!1i:·=-E',":-~:.

.:J,""-

)....'..

з. D:m i -

. ; го, або інструментового голосу.
. Determinato [іт. - детериіна:-о! •. з} Обсяг органового голосу
рішуче, певно, без вагання.
(регістр). 4) У франції також:
Detonazione [іт. детонацйоне],! камертон.
детонування, див. Detonierer'i.
Diapente [грець. - діапенте).
Detonieren [нім.},
1} Дето- інтер'вал квінти.
нувати, .недотягати", подавати неDiaphonia [грець. - діафонJа].
докладну В,КОТУ
тону.
Порізн. діяфонія.
1) У старогреЦ'ькіfї
Distonieren.
2) О. даз (нім.І. теорії назва . дисонансу.
2)

вати на пів тону

детонування.
Detto [іт.
(що Й раніш).

вою (енгаР~1ОніЧН;IЙ чверт!:>їон).
.
Dioxia
Dietro 1а зсепа [і;.
а'про. Dia!Jente .
. Diretta fl1T • -.
"р;;ля шенаl, за сценою.
.
d
Diff.erencias [есп.], Нд3ВЗ ва· 611.'1ьна, спраБ,"а. дИВ.
І! а і'
ріяцій в лютневій та O;~Гi1HOBiii
Dirge [;;нг. .::..єр.::..жj, Ж~;l:5нз,
літературі в Еспанії в Х'/!. в.
похоронна п;сня.
.
Differenztone, die [Hi~\.!
Dirigent. еег [ні:-!.). дчр"гент.
Dirigieren [н1:-1.], ._- 1) ..1v.риКОшЬіп" :іL)пstОпе.
DifficHe [іт .. діффічі.'1Є). тяж- гуВl1 ТН. 0РУiJ.уsаП1 оркестрою, Х-:;і->ОМ,

В ХІ - ХІІ в. назва приміТ}1ВНОГО
те саме двоголосся (те саме, що орг а нум) ..
. Diastema [з грець.I, давня
лат. - дев- назва інтервалу. Д і я с тем ати 'І І; е

- детто}.

Deuterus [грець.
терус) "другий", фригійський
ковнии лад. Див.

Phrygischer

цер- пи с ь м О, Кіг- що

докладно

це

такий

передає

нотопнс,

окремі

ін-

chenton.
терзали.
Devoto [іт. - девото] d е v оDiastolik, сіїє [з грець.1, діясто·
t а m е n t е, набожно, святобливо, .піка, давня (аж до ХVІІІ в.) назва
покірно.
"фразування".
.
Devozione [іт. - девоцйоне1,
Diatessaron [грець. - діl1тес·
побожність, ПОl<ора. Со n д. = сарон]. інтервал кварти.
. D.evoto.
Diatonik. сііе [з грець.І, діятоDextra [лат. -дєкстра}, права. ніка,діятоніЗм; композиційний стиль,

Diese.

[фр.

-

("хреСТ>1КУБ,,:~і"\
дієзj. д'їєз. x.peC;i~:-~.

підвишннк.
Diesi [іт.

- д'оі)
Diese.
Diesis [грець. _., діеЗIС].

i)imїnutio
ЗУD:,::Ьг.о~:у

!) ::ZР70Сї>1 НОТ у Зі'іа~інr-:; нгс:;::;:-с
Т. ЗВ. пітагореЙСЬКflі"і півтон. ili:-I~la.
2} 5 K()HT;;a;;yr.,,:~:''''H]'\
2) Сьогодні е.Н гар NO н і 'І ни:-:' твора" (фр.Зі. Кё"-'-!:) ;;. є: ;,е;?;:с:
д. називаlOТЬ різl-НЩЮ Nіж третьо'О н.: з~;енше,.,,.,я

великою терціЄЮ і

КИЙ.

}{О
Dіgіtаtша

ЗН.14f!ТЬ не

[іт.

-:-e~:;:

"ер;;:з

скоро·

простою оюа· ~ення lі нот.

тіль:.;;!

. діджітатур,l) жест<'І~Н1 й німіk<)Ю

тактуваТІі.

апе

ДОl-10ГШСЯ

д;:;ного анс,1Nблю ·спрааного

від

виг:о·

fi"gcrsat=.
Digitazione [іг .. J\іджіТдIJ.1іонеj нМ!НЯ.· 2) О. das [НіМ.). Д~іРИГу
ванн>!, ОРУ;,\а
fingers<'Itz.
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.. _. __ ...__._40_. ____._ ...____ .. _. Di550nieren
Dirigierstimme, die [Hil'1.].
голосн%к, з

ЯКОГО

l'1ає

по·

Desinvollura.
Disis, Дісіс,

диригувати.

диригент.

,вищене

мінна

д. Романськ.

Ре

при КЛЮЧІ.

Романськ.

.
: як
моль,:

сучасна

МІНОР.

'ключ.

Disper~zione

,[іт.·

[іт.

діщьольто].

[іт. -

Дlскордато]. злучників. взагалі цілу ЇХ механік':.
перес;роєно. Порів!;. S:ordatura.
Dissolutio [лат. - діССОЛЮl\I~:
. Dlscordo {ІТ. - ДІСКОРДО} .~: розклад, розв'язання, переведенн:l,
Dlscor.di.Jnza. .
альтерованого тону до первісног,:)
.
.DJ~cretezza[iT .. · діскретецца], стану.
,П?МIРНIСТЬ, стримаНІСТЬ. Со n d.
Dissonant [нім.]. дисонантНlй
Dlscreto.
Див. Dissonanz.
. , Discreto (іт .• дlcкрето]. d і 5D. - е J\kkord, der. д. ~KOpд.
С r е t а m е n te, дис!{ретно, скромно.
D. - е Intervall, das. д. ін.
стримз~о, погоджувати з головною і тервал.
меЛЬО~:!lЄЮ. •

.
.
у
Dissonanz, die [нім.); дисонанс.
!?lscrezlOГle [п. - ДIСI<реционе! ) nнемилозвуччяn. Дисонантні є Т1ІКІ
"'''' DI~cre.tezza.
. .
тони, які самі (обою є зрозумілі.
DIsdlapason {грець.l;
ДІСДІЯ-: але не можуть бvти склаДОВШН1
пазон,. д~yгa октав?, квін,тдеціма. J частинами того T~MOГO суголосу
DlsglUngendo [ІТ. - .ДІСДЖЬУН-: (ДУРОВОГО, 1160 1'10ЛЬОВОГО акорду)
д~eHдol, ур~вчасто, ~аРIЗНО, від-! [дефіНіція r. Рімана.].
ДІлено., рОЗДІЛьно, роз єднано.!
D. - аuflбsuпg die розв'я. !=»isgiunto [іт. - дісджьунто] = І занн!! дисонансу, льогlчниЙ поступ
DI5gILl.пgепdо.. . .
І дисонантного тону, аI<ОРДУ.
Dlshа~mоше, dle [~IM .• з грець.], і
Dissonieren [нім.], дисонувати.
. дисга~моНfЯ, He:apI'10Нl~.
і
D. - de Durchgangsnote,
:

•

!

.~ls~агmОПlsсh .JНJ~.], дисгар-: сііе,

МОI11И';'И.И, негаРМ?НIИНИИ: .

І тобто

Дисонуюча

перехідна

перехідна
Н.,

якої

НОТ1І.

нема

DISlПvоltо . [п. - ДIЗlнвольтоj, і У складі аіюрду.
поріВ~ .• Desinvo!tu~a. ..
D. - de Wechselnote, сііе.
DJSlПvоltuга [п.- ДIЗlнвольтура) : дисонуюча замінна нота; Тдка за-

!

.

пеРЕ:щ,ї(ницею тактоЕ'ОЇ риски.

Distonieren [нім.]. - 1) дисто·

палички в давніх f{лявіuи~ба:;ах. які
йшли через

резонаНС081: дно і .::0·

НУВдТИ, .перетягати·. подзєг:ти не сягали аж до струн. На ::ерху ма.~И
докладну (вищу) висоту тону. По ЯЗИЧКИ і ПР;;ВО;;'И:JИ СТРУНИ.:10 зву
рівн. Detonieren. - 2) О. das [Нім.], чання 80DОНОВИ~И пеDг~и

діспе.

д'І:корданс; Rельогічна, незручна поділ". Розуl'1іють під цим зzгаш,.
пооудова акорду, ~бо нельогічна, ний плян будови органів, їх уМіщен,
сполу:<а двох аКОРДІВ..
: ня і скількість клявіятур. регістрі!.,

.. Dlscordato

голосом.

Со п

d.
Di5perato.
гнучко. вертливо, лепсько.
Dispositio [лат. - діспозіціо!,
Discordanza [іт. - діскорданца]. диспозиція (органів), тобто їх "роз
.DJsclolto

- дісенті

Divoto [іт.l. d і УО t., m е n te
Devoto.
Divozione [і"-.]
Devozior.e.
дистинкція. у григорі,шсг,f{оr.:у спі·
Dno wspo/diwiEtkowe [поль.],
ві називалися так УРИВКИ r-cєm,':щїі. сі.
ге50 n 11 nso w е
РЕ:ЗОНi.J;-;СОЕ<е
що повставали через іІl,огічне
ді· дно. ОЗВУЧНЕ:·ДНО. ДИ~
Resonanzлення тексту.
boden.
Distinto [іт. - дістінтоІ. d і 5 t і п
Do, До. СО,1ь:·,ізаuі~на нг:зва
t а m е п t е, чітко. розбірно, виразно. тону И.
D is t і n t а v о с е, чітким. виразним
Docken, сіі::. [Hi~.]. ;;.ep~aMHi·

труба Б.

рацйоне], розпука, одчай.

MOAil, .поділ ~1Oдyc·a·. ЗЕаний та·
р u n <: t u m d і v і s і о n і s, ТТО

ВИТРИМУЕaf!flЯ тону.'
Distinctio Ітп. - діС'іющіоl.

Discantus. [лат. - діскантус),:
Diskordanz, die [Нім., з іт.]
диск.аНТ.·- 1) ФОРl'1а двоголосся,} Di5cordanza.
.
шо з/шанувала .від поч: ХІІ в.; ОСНО- і
Disperato [іт.
- дісперато].
вувалася на ООСОЛЮТНІМ протиру-! оозпачливо безнадійно.
що со.пр?н.

акорду

кож

ментоl. довге

О. - schlUssel, der, диск-:н,

сі в квінтах! октавах. -.2) Те саме,'

даного

Distentimento [іт.

ТОН11Ц1~З б. хрестиками при ключі,: товий КЛЮЧ, Є ключ Ц на !1t:рЦlій
Рlвноб:жна . з. фlС ДУР. Романськ. лінії, те саме, що со n р 11 Н О 1) И й
Ред [є з

для

(між тохами), інтервал.

Ред і є з, Був у строю Б, а обсяг м"'в такий,

') р.
D.is тоН [скор. di51, діс

ШО

Distanza [іт. дlcт;н!цаl, f;;Д'ИЛ:' діловою v.рапv.ою. Ї;' Іижна вважати

д у б ль

Dis, Діс, на пів тону підвищене' Д і є з.
д. Романськ. Ред і є з.
Diskant, der [нім.l, дискант,
Dis dLlr Іскор. Dis], Діс дур, див. Dі5сапtus.
невживана тонація з 2. подвійниО. - posaune, die, дисю'1НТО
ми та 5.. звичайни~іИ хрестиками вий тромбон, відоl'1ИЙ від ХУІ. в.
11 а ж

Н.,

є чужа.

на два півтони під-

Doloroso

.
Dodecupla dї сготе [і:. - до·
Diteggiatura [іт.
дітеджьг- -"",куп;,::; .:::і кро:-:е]. 12'Т~9:сі:"козий
тура]
Fingersatz:.
тгr:.т.
Dithyrambo5 {:реIlЬ. - діТірг:1'
Doglia [ії. - .::!O.lh?]. С:·:УТОК.
босJ, дитирамб, урочистий і БУЙН,I~ ж.аЛОUlі. r.:~ль. еоп d.
DogHcso.
хоровий спів із супр.
а8ЛЬОСi.J
на
DogHoso [ії. - .::.о:-:,,:::сз?j. d 0честь бог" Діоніса.
9 І і о s а m е n t е. ;:ре·кра. ;;-;(,:,,1С'10,
Dito [іт. .' дітоl. палець. D. з ж.аnошг~~~.
gr05so, великий П. Соп ип d ..
Dolcan [з
одним Пдльце'•.
Du:6ап.
с о І С еDitonus [з грець. І. щпон, :. 32.
Do!ce PT~
m е n t е. COnOJ,.KO. пі:-;,:но, .;;обо.
Пітагорейська терція (велика).
Шvа [1т. - діва1. "богиня". ви D. 9 і і асс е і1 t і [д п' а:,;ч~цтіl
датна учасющя aHCC1-1б,lЮ. .. зір легеНhкі H~ГO"OC:'! 'с о n d.· ~;~:
ка".
n і е r а, ПР,1Єl-іНО, "іжно. D о І С і s'
Divertimento [іт.
діверті- 5 і m о. дуже co.'O-'1КО. шо - ,-,ай·

дистонування

І

менто]; "приєнність. забава·. ДHBep~ ніжніше.
Dolcezza {іт - J.Q:і",с;єц:.:г). со
тисмент.
1) Uиклічну,й !-;а~lерний
твір, що склаДаєтся з кількох лег лодощі. ніжніс",. еоп сі. _с.. ООlсе.
Dolcian [і:.]
Duician.
кого характеру частин. Шодо фор·

Dolciato [ії .. :.0.,,,,,,,a70J. со
із
серенапою.
Вільна Бстав;.;г у Фудзі (звана ЛО.J.f,;,О. лагlД!-10, .;1t-Cбо, УІ'Я!-\О.
Do!citudine [іт.
дольчітуд1не]
та~ож flndamento).
З) ВзаГдлі
~IИ

-

тотожний

?)

ТВІР легкого характеру.

Divertissement [фр. - ;J.iBepтісман!
Divertimento.
Divisi {іт . . діuіз1. скор. - сііУ.].

Dolcezza.
Do!endo .[і, .. .:lоленд.о]. жа'lісно.
гірко. CNY,HO. журливо. бо"jзнО.
ураЗЛl;60. уболіва:сс;н.

Do!ente [іт .• :lоленте]. d о f е пDo!enda.·
8казіВКl1 дЛЯ СМНЧІ{Q[НІХ iHcTpYNeHTi6 t.e п1 е n t е
Dolkan [';Їі'1 .. з Лін.1
Dufcіап.
в Орl<естрі.щобil
подвilїні
HOТlI
Dolore [іт.
дольоре). біль.
грати
flеподві,IНШI
np,ITI!CKO~I.
d.
Оо1ОГ050.
а роздіпити . їх Njж oKpeNi ГРУШІ ·О1УТОК. rope. Со n
Doloroso
[:т.
дольорозо}.
СКрипаl\ів, віолістіR, тощо.
~іВізіо d о І о r О S <, !\1 е n t е, боліЗно. СкОр'
Divisio П10dі !Л<1Т.
розділено,

роздільно,

РОЗД:J1IПIiСЯ!
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DolzfI6te

+.

ботно. терт·'::" .:/> н;).
Dominantowy
Dо\zflбtе, die [HiN.j. оргаковий нантовий.

[поль.].

домі-

голос (те саме, що flauto dolce).'
Домра, народ. російський ін
Давніше називали так одну BiД~liHY' cTpYNeHT;
маЕ: овальний
корпус
ДЗЮОКОЕОЇ флейти (див. Schnabel- j довгу ШИЙКУ з 2. струнами. на
fi6te).
яких грають КИСТОЧІ<ОЮ,

Доместин,
1) 8 царгород·
ській цеРКВJназивався так кері~ник
хору одного клироса. - ' 2) На
Україні д·а~IИ називали взагалі

чителів співу.

Dopo [іт. - доп о], потім.
Doppe\ [нім.], подвійний.
D. - Ьее, das. п. бемоль.
нав·' знижує звук на 2 півтони.
D. - blatt; das, п. язичок

і,

І

това нота.

D. - akkord, der, д,
D. - dreiklang, der,
звук.

D.
,

funktion, die,

:lОмінагIТИ.

D.

harmQnie, die,

маній,

t

що найчастіше траплявся в мельодїі. далева арфа; кожну струну можна

-- 2) Назва V. ступеня кожної гами.
-:-- З) Назва акорду, побудованого
на V. ступені (домінантовий акорд).
, - 4) 8 мод. гармонії також назва
акорду на ·Ш. і VII. ст., які можуть

педалею підвищити подвійно: на
один, або на два півтони.
D •• punkt, der, п .. Kpar.i{a;
продовжує ноту на три чверті її
вартости.

.

.

СПОВНЯТИ функцП ДОNінантових гарD •• rohrblatt,
моніЙ. В е р х н Я д. ,,= ДОNінанта. тяний
ЯЗИчок,
Див,
Н и ж н Я д. = Субдомінанта. Д 0- і 81att.
мін ант а

Д ом і нан ти.

нанта домінантової

=

тонації

луці з д. тонації головної
д фіс а ...:... Г Г д).

(8

домі

D.

• schlag,

der,OKpYT.

у спо

є це мельодійна прикраса, яка по·

Ц-дур:

лягає

на TO~lY;

що в швидкому

тем

пі грають наперід верхню секунду,
D. dolna [поль.]. нижня д. П,отім ОСНОВНИЙ тон, далі нижню се·
(див. вище).
кунду і врешті вертаються знову
. D. g6rna [поль.], верхня д. до ОСНОВНОГО тону. Є два роди
(див. вище).
окрутів: -- 1) Нан о тни Й О., КОЛИ
D~ niescisia [поль.], д. домі· знак
стоїть просто
над
нотою

.t!анти (див. вище).

,

Domil1ante, die [нім.] ,,,ес Domi·
лапtа.
'

і прикраса ВИКОНУЄТЬСЯ зразу' а П·
s с h І а 9 е n d е r D орр е 1-$ с h І а g,
- 2) Меж ин о т н.и Й О., КОЛИ знак

D. pedale, обидві педалі (при

.

п. триль, грі нд фортеп.).
одночасне виконання двох трилів.
D. рііі lento, двічі помаліше.
D•• triole, die. п. тріоля.
D. tempo, даічі швидче
D •• vorhalt, der. п. задерж- (.ПОдВ!КНИЙ темп").
ка тобто задержка двох нот в одD. valore, ;;.;::і'1і ПО:"1а.r;іше

Dcri$(~e Kir;::hei1tc:J~

цi~,i. тощо,

1
І
j

Doppelte Orgelpunkt, сі",г \:-li:.~·l·
подвійна органна нота. дИВ. Orgelpt.:nkt,.
.
Doppelte Vorhalt, сіег [ні:-!] .
Doppelvorha1t.
Doppeltiibermassig [;';1:'-1.] . .:lsi'"
збільшений.

Doub1e

іФр.

:. ,:у"6.іЬS.

;;с;:зl~~~~)

:;'ЗО':С7И v. , .:уб;:'z,

DоuЬ!еttstїmrпеп,
d'e
Б с?:,:з;(,,;,роз. ~ОТОЗr~

~"~~:;;~~~;'~;~~'.~;:~~::~;;x "(;;)~~~,="~.:~
c'~;":",r~. i~CT?:.. :-:.).

довбуш. rpz:~
е Intervall, dаз. .:l. з.
інтервuл, ЯКИЙ повстгє ТОД:, кот: :-tё бубні.
Doxologia [з
чистий, або веЛIiК;1!1 інтерЕа.1 збіль·
шимо пересувн:~ка~1І1 на :Іза півто'

D. -

НИ.

das, п. трос'
Doppelblatt

. ____._ .. __ ._І?гатmа рег musica

HO'~1Y акорді. див. Vorhalt.
(.подвіЙно довгv.~:и вертостями").
D. - vorschlag, der, п. пе·
Dorisch [ніМ.]. дорjЙсью~Й.
реднотка, тобто дві переднотки пе·
D. - е Кirchenton, d"':i, .Q.
ред головним тоном. Див. Vorschlag. церксвний лад, ~1aB піаТО!-іИ між 11·
D. - zunge, die. подвоєння ІІІ. і VI-VI!. сТ. (ц д ес Ф r а б и).
язикоМ (тону); спосіб гри на духоD. - е МоlІ, das, Д.-ке хопь,
ВИХ деревляних інструмента.х.
:10ЛЬОВ~ тонація з пі:lзищеним VI.
Doppelte Kontrapunkt, de, ступ,
[Hi~1,], подвійни~ ~~~трапу:,!<Т. в я·
D. - е Sехtе,сіІє:, .:l, с",:;.:ста,
KO~IY меЛЬОДИЧНI ЛІНІ! ГОПОClв єском' ГiiJ.2"~;:"!;C;:; Vi. C7YrJ. У мольоsій
поновані
так,
що
011ні
~1Ожnа 70:,3:1,,[.
D.... е Tonle~ter, сііє, д" па!!.
залишити на ~liclJ.i, г ilpyri ВОД'-101) 'j
час перетран.спонувати на якv.?'.-не- (гa~:a). L.
будь інтервал. 8 залежності 81.: цьо' ~'lаз п:зтог.~1 :-1i:r.--: : .. Н.
го є п. 'к. в октаві, в децімі. J.уод::· ес Ф, ас 61,;.). - 2; У Cr''''''''~

давня назва контрафаготу.
акорд.
D•• flote, die, п.· флейта,
д. Tp11- органовий голос із ГРУПИ губних.
D.• fuge, die, п. фуга, яка
функція має дві теми.
D.• gesang, der, двоспіБ.
д. гар· дует.
D. - griff, der, п. притис'{,

D. szpt, die, д. cen7iNa, ,п. тон. (у грі на смичков. інстру'
D. - septakkord, der, д .. ментах).
септакорд.
.
D. - kanon, der, п. канон,
D.• septimenakkord, der" тобто проведення водночас двох
D, .. septakkord:
'канонів у фор~!і на пр. чотиро·
D. - stellvertreter, der, за·' голосного складу.
СТУПНИ!< ДОJl<!інанти. .
'.
D. - kreuz, das. п. хрести!'.
Dominanta [іт.]. домінанта. - п. дієз, підвищує звук на 2 півтонн.
, і) ,8 церковних ладах назва тону,
D. - pedalharfe,. die, п.пє·
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~

D.• triller, der,

[іт.

вий. див. Dоmіпапtа.

",~'"--".

стоїть між двома сумежними нотаl4И
D. movimento, двічі ШВИД'
і виконання його трохи запізнюєть, че (зміна темпа).
ся.
пас h s с h 1а 9 е n Q е r D . :
D. note, ДВІЧІ помаліше
D •• taktnote, die, двотак- (.подвіЙно довгими нотами").

- домінандо]. (в гобою, фаготі, тощо). ПоріВГI.
пїДf<ресшпи, видвигнути (одну пар-' Blatt.
тію з ансамблю),
D. - chor, der, п. хор.
Dominant.
[Hi~I.], ДОІ1інанто-'
D. - fagott, das. п. фагот.
Dominando

--,-,

,Еа

в

.:-:iTypT;.~,

fiK~i~1ri

:...7,::0

:<C7;;a.:\.~ :-5с

іїРGС:-,Z:3.;~Ю-;"Ь

D. - е l\kkord, der. :.;,. з. а· _ТрїС1шо'.
корд, тобто таКІІЙ скорд.. ЩО В ньо'
. Drahtsaite. сіі", [:-':'1,] . .:ч:ю,;;"!а
мудва інтервали є збі.~ьшені,

струна.

зменшений.

ЗВЧК;) Щ)=~Іа • .:l!:Б. ;-"usіkсЕmа.

Doppeltvermindert [ніс!.! . .:lБічі
D. - е Intervall.

інтервал,

d:1s. д. з.

Dramat тиzусznу [:;C'~".I. ,,-у.
Dramatische Musik. сі:-= [Н::':],

який повстає тоді. КОЛІ! дра;'ШТі1чна :-:узю::а. музнка з'є:на

чистий, або Nалні1

інтервал

З:-І"'Н- нз нз

сиені

з

11р~:-:атичною

діЄю

шимо переСУ&Ю!І';)~1І1 на два пів;о- (опера. балет. he;JbO.:lpa:-13. тощо),
ни.
Dramatische Stimme, die [ні:-,,],
D .•' е l\kkord. der. д. з. а· . драNаПIЧНИЙ ГО.10С; голос, щІ? сво·
корд. Е: таl<иі1. ~JO в HhO~IY два інтер' ї~\ X"P~;;TcpO~1 !і;3.'1<1ПЬСЯ по Інтен,
вали Є З~lеншені.

зиstjОГО, NOfYTHboro і пристрасноГО
Doppio [іт. . доппЙо]. подєіі1· вияву З8Уl'080Г..) Й Вllразового,
ний, двічі.
Dramma рег musica [іт .. др,Н':-

Drammaticam~nt"
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ма пер муЗі!<а/. rtan!'!? н~зєа опери. ні антиподи (в нов. часах Г. Ріман).

це виразно вказує на східні вrrливv..

DrammatїCamente [іТ.
драм- .
Дуда, народ. інструмент. -- 1)
матікаментеl, .:lраr·:атично, лраматич- . Те саме, що дудка, сопілка. 2)
ним стилеr1.
: Механіч. інструмент, який складаєть-

Д. виконували кобзарі

колесоr-~,
кляв!шами.

а

притискають

.

~-

І таким. чином допроваджує ПОВІТРЯ
до СОПtлок.
.

r

Drehorgel, сііе [ні ..!.]. механічне

Дудар, грач на

ду д і. _

муз. приладдя, на якому грають кор-

Dudelsack, der, [ні!'1.]

бою. Має губні, або ЯЗИ'lкові с6піл-

Дудець

ки.

Дудка .с:" Дуда

Dreichorig [нім.), триструнний
(на пр .. фортепіян, що на кожен

Дуда 2).

терції і квінти.

der, три
звучний акорд, тризвукс ' Dreiklang.
D. - s -orgelpunkt, оег, ор
ганний тризвук. Порівн. Orgelpunkt.
Dreistimmi.g [Нім.], триголосний.
О. - е 1\kkord, der, т. акорд,
D. - s - akkord,

який складається з З. голосів.

D. - е Chor; сіег, ·т. хор.
,D. - е $atz, der, т. склад.
Dreiteilig [НіМ.], трискладовий,

(грати), тобто

D. ~ е Form, die, тридільна
(f\ Б В, або f\ Б f\J.
D. - Taktart, сііе, т. такт. (на

на фортепіяні

при-·

тиснути ліву педалю.

pedali, обидві педаnі
'
D. volte, двічі.
Duett, das [нім.] -,- Duetto.
Duettino [іт.
дуеттіноІ, дуетіD.

(притиснути).

но, малий дует,

.дуетик·:

Duetto [іт. - дуетто], дует, муз.
твір для двох сольових голосів

(if:fc,

трумеНТіВ).

Duіflбtе,

тричастинний. тридільниЙ.

форма

дудар.

.

Dulcian [з іт.). - 1) Давня наз
ва фаготу. 2) Сьогодні назва ор
пр~ ~iSJ 3/4' 3!~) ..
D. - е Zeitmass, das, т. роз ганового голосу, із групи язичкових,
подібного до фаготу.

мір (такту).

Dreizeitige Mass, das,
Drgnienie

Dulkan [з лат.] = Dulcian.
Du[zflote, die [нім.] == Dolzflo·

тричас

тинний розмір (такту).

[поль.І,коливання, te.

вібрація {акустичного тіла).

Дума. Повстання і розквіт укр,

нар. дум

в'яжеться

з

козаччиною.

Dritta. Ііт. ~ дрітта}. права (ру Музика д. мала цілком речитатив·

ка). .

Дролан, український

.!

і"

І'

і,\

І

~~

!

нець, відміна'

нар,

та

Тро пак а .

Dualismus [з лат.], дуалізм, на
прямок у науці гармонії, який
мОЛ Ь

уважає 'за два

ний характер, не укладалася в так
ти, не повторяла ритмічних мотивів,

а слідкувала за текстом,
вуючися дб

вільної

пристосо·

форми

стихів.

ду р Почуття тонації неясне, часто трап

гармоніч· лялися ходи на збільш.

секунду,

а

основ

ви· квінти.

f

Композитори
ву для

запровадили

задумливих,

цю

сонних

наз

частин

.Думка й шумка",

.Думка

і

D.• geschlecht, das -[НіМ.],
дуро!';ий рід, в протиnежностідо р.
мольового.

D. -

коло

VI. ступ. Порівн. Dorisches МоlІ.
D. - parallele, сіїе [Нім.], рів

Duo lіт. - дуо]. рідка назва д у
ету.

Duodecima

то\l, das [нім,], ду;:юв':

моль, мольова тонація з піцвишеню"!

мийка", тощо.

нобіжне дур; дурова тонація, шо
дуодеціМ1). t-Iає з відпозіД;-ЮfQ Х:),:ЬОВОЮ одна

[лат.).

складний інтервал, дванацятиі1 сту КОЗІ Г1ересуз~уr.~ Гo~~'. ?<.lючі (на г:р.
пінь від даного тону '(октава -' квін а ~~ОЛЬ - U .:.ур).
.
.

та).

О. - Qllartsaxi::'3kkoi"d,
ее.
,!!.YP'Js~~~ ~~=.::p7ce1-~C7г.:..;o?,:,;, пру ..

D.uodecimola [з лат.), дуодеці
моля, неправильний поділ на 12 4~C
ПНі

такого

~lетричного

праВl-Іль,НО ділиться на

уривка,

8.

;:;'YP:)8'::;~;)

що

И.

Визначу·

Е;ТЬСЯ дужкою і цифрою 12.

Duodramma [іт.,
] дуо.::.ра:-Іа.

сце-

нічний твір (також з ~:узикою) пи
ше на дві. особі.

Duola [іт.], дуоля. неправиnьНі'Й
поділ на

2

частини

такого ;'lетрн,-\,

ПрёВИЛЬНО ді;нпь

-

рою

2.
. Duolo [іт. - дуольоJ, біль, горе.
Со n сі., з болеща"Н1, болізно. мов
у горю.
.
Dupak [чесь. - дупакІ. ДУЖе

~р~:;зую;.

sехtаkkщ·d.

сієг

[,;;,·:.1,

.J.ypv':s>i,:, се;.с;:,т::::-:ср,:, Т;Є'f':.:.:е

,

НеН!"?,

':УРО8.

тер~jя~ тобто Б':~'1;~~а І.

D. - tonart,
Ес

,.1\е

-Оi'-fаці:і.

D - tonika. С:іе ("':1'..). ::;.уро

ся на З. Визначупься дужкою і циф· ва тоніка. тобто

г у б ник а.

з

D. - dominante, die [нім.!.

ного уривка, що

die = Doppelf!5te.

Дульце, нар. назва
Див. МuпdsШсk.

складається

ного тону, великої терції та чистої

ну форму. Співають ті звичайно із
.
D.• dreiklang, der [ніМ.], ду.
супроводом бандури, кобзи, тощо. рови?! тризвук
- Durakkord.

,

Due [іт. - дуе], два, дві.
D. corde, на двох струнах

Dreiklang, der [нім.], тризвук;

майже

інструмеНТQВИХ творів і найчастіше
сполучують їх з танцями під наг.:

Дудар.

Дудчан

вже

D. - akkord, der [нім.!, ду- і
акорд,

Думка, укр. нар. пісня, що має дурова домінанта, тобто дуровий
оповідний, сумовитий характер і віль axop.J., побудований на домінанті.

1).

Duduk, AYAYR, грузинський нар.
Dreigestrichen [нім.], тририс- інструмею', відміна пастушої сопіл
RQВИЙ. D. - е О k t а v е, т. окта- ки.
ва, інакше: третя октава.

д.

•
ровии

мерли.

Дудар.

ДуднИІ<

клявіш має по три струни),

акорд, ЗЛОЖЕНИЙ з основного тону,

завЖДИ із
дури. Сьогодні

(міха) і З. ц і в о к

Drehleier, die [нім.], ліра, інстру- ся з. б о РАЮ х а

мент, в якому струни приводять до ~СОlїІлок). Грач Н1нискає рукою. міх
звучання

- бандуристи,
супроводом кобзи - бан

,;::,ур.
будований на їOHЇ:..ti.
рова

тризвук.

па

D•• tonieiter. сії" [H:~~.i . .:у .
~1aє r.івтони ХЇж iH-:V ~

raNa,

і VІІ·VШ. ступ.

D. - unterdominante. di,:

жвавий нар. чеський танець, в Т1)!пі

[Hi~I.I. дурова ннжня дo~:iHaHTa: д.у

'.', (dupati "'" тупати).
Dup[a [лnт. - дупляJ, в ~lензу'

РОВИН тризвук, nоБУ.J.о;;аниЙ
ступ.

на

!V.

гами.

Duramente [іт. - дураменте],
ральн. теорїїприскорення руху на
. половину первісн. вартости нот.Див. твердо, грубо, жорстоко. насю:у .
також Diminutio 1).
Durchfiihrung. сііе [нім,). - 1)
Duplex [onga [лат. - дуплекс Р о з ро 6 к а, середня Чёстина с.о
л.ьонгаl, в l'1ензураль, HOTOnl1ci вар· натової форт-Н1. в ЯRій опрацьову
Тlсть ноти, яка рівкялася m а х і m - і. ють ~ютивічно матеріял частини 1·0ї.
Duplierstimme, die [нім.) - -,. 2) Про 8 е цен н Я теми через
усі голос\\ (у фудзі).
Doublettstimme.
D •• s • satz, der, частина роз
Dur [з іт.I, • твеРДI1Й·, дур, ду.
РОвиЙ. POMUHCbK.; ~lажор. мажорний. роБКfj, проведення.

,
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[Hi~1.], перехід;: твердо.
хроматичний хід:
Durowy (поль.), дуровий.

Einschnitt

Durchgang, de,
діятоніЧН.I'Й,

або

голосу ВІД однОГО акордового ТОНУ,

Durus

j Див. Cantus

до другого.

_ О., s - .akkord, der, пере·:

.

Ь

D
.

_ • - 5 (.

рехlДНИИ рух

.ewe)gun g ,

І те
Іе, пе· ,

d'

г?лос у ..

_ !>. -s - blldun~,

утка, гуцульськ.
саме. 11'0 Дуда 1).

Dux (лат.'. дукс), провід1;ИК. _
. ; 1) Тема у фудЗі .. _ 2) Початковий

dIe. перехІД,:: голос у каноні.
..,
(
J
утворюється через перехіДН\-ІЙ рух
Dwuc~l:rclo~y поль.. дво·
одного. двох голосів). Звичайно є чвертковни (.aI<T ,.).
він дисонансом.
DwuczE(sclowy (поль.}. двочас·
тинний. дводільниЙ. двоскладовий.
О, • s . dissonanz, die. перехідний дисонанс. Див. Durchgangs·
Dwudiwi~k [поль:]. двозвук, суbildung.
голосдвох тонів.
О. - s - gebilde, das -'-, О.·
,Dwutakt [поль.}. двстакт, фРі1'
s - bildung.
за (у формальному значінні).
О. - s - note, сііе, перехідDwutaktowy [поль.), двотакто·
вота.

єиЙ.

О. - s - ton, der, перехідний
тон.

Dynamik, сііе [нім., з грець.),д,"
HaMil<a, сила, натуга; відтінюваннq

Durchgehend (нім.), перехідний. сили тонів, що є. одним з найв('І)':Див. Durchgang.
і ливіших засобів виконання.
. О. - е ВПduлg, die ='= Durch· :
Dynamisch [нім.), динамічний.
gangsblldung.
: силовий.
о. е Mod.,:lat~on, die •. л.;
Dyrygowanie [поль,], диригу['Іодулящя, модулящинии ухил; Лlс- j вання, див. Dirigieren.
ля нього r:t.?ДУЛЮЮТЬ до ще дальDysonans [поль.], дисонанс, душ.
u: их ~.онаЦlИ, або вертаються до пер- Dissonanz. О. ро j е: с і о w у, ТЯN
ВІСНОІ.
ковий дисонанс, див. fluffassungsО. - е' Note, сііе
ОигсЬ- dissonanz. D у s о n u j q с у' дисоg angsnote.
нантний, дисонуючий.
О.- е Quartsextakkord. der,
л. квартсекстакорд; є це відміна к.-.
DiwiE(k Ілоль],звук.
ду, ЩО стоїть здебільша на легкій'
--..P~ оЬсу, , ч.ужиЙ тон, неакор'

-

частині такту (друга відміна: к. на-. ~о_вий тон.
голошений, або задержаний).
Г
О. oderwany, скачу ча пере- .

.

О. - е Sextakkord, der, л.' хідна нота (скаче з тону неакордо, секстакорд, який наХОДИТЬСЯ звичай- ! вого на акордовий).
но на легкій частин!. такту.

О.

pomocniczy,

замінна но-

о
Durchkomponieren {нім.], про- та, див. Wechse!note.
І<омлонувати (пісню), значить дЛЯ
О. przejsciowy, перехідна
кожної П строфи скомпонувати ін- нота, див. Durchgangsnote.
'
шу музику.

Е [іт: - е]. -

О.

zamienny, відскочна заDurezza Ііт. - дуреццаl, твер- мінна нота, див. flbspringende Wechдість. грубість, певність. о Со n d. о selnote.
= Duramente.
І
Dzwony wielkie (лоль.}, дзвоОиго (іт.• дур о} = Durаmелtе. і ни (звичайні).
оо
D u r і s s і m о, дуже грубо, дуже І

І) І, та. -- 2) Е"

Effetto lіт. - еффетто], ефект,

назва тону. що відповідає сольмі,за·' вражіння.
заційНому М і У романськ. нароEfy [поль.l.

ІНСТРУ ент,

нии УТВІР (випадковии суголос, якии

на

Е.

твердий.

сі.

Dusza (поль.), душа. див. Seele.
Д
.
м

хщнии акорд (МІЖ двома ГОЛОВНИМИ
гарМоніями).

[лат .• дурусІ,

дів.
.

У

верхній

голосники, вирізк

дошці СI1ИЧКОВ.

інстру-

Е dur ·lскоР· ЕІ, Е дур, тонація ментів, шо :-!ають форму букви f.
З 4. хрестиками при ключі. POMaHCb~.
Egalisation, die {нім .. з 'РР.), еМім СІ Ж О р.
галізація, вирівняння фортепіяновоЕ Horn, das [ні",.}, вальторня Е; го мек<!нізму, шоби всі тони ма_1И
вживається рідко, звучить на

малу однакоае звукове забарвлення.

сексту нише, ніж написано.

Eguabilmente [іт. - еrєабільЕ' Klarinette, die (нім.]. клярх- о менте], од.нако"о, ПО;:lїбно, так ca~.:o,

нет Е. мала відміна кляринету, рід- тим сами", способом.
ко 8жv.вана. Звучить :;а велику терцію вище від кляр.

['[7.

Е gua І е

U.

-

erBB.lej,.

е

9 u а .і-

.
'.
.'
m е n t е, prsi-!c,
?;E~O~HP:-:O~ з~~ріsЕ mоП [скор. ~), емаль, 70Н;О- няне, ОД"д.'<овс
Е U а І і s s і m а-

v';я з 1. хрестиком при ключі.
нобіжна з дур. por~aHc!:>K. J'V\ і

r

ріа· m е;1 :
-:-'У"'"с'
м і- ?:а"о, р>'Сісі· ",.•

но р.

Ebollimento [іт. - ебо.'1.1імен т о]. п~і1.

'.:',;кс;.о:

Еіпfзс!:

збурення,
схвилювання, кипу"!!::т;,.
.С о 11 е.. .Жагуче, збурено. FШПУ'іе .

Е ..

-

е Кс;-!tr:.рuпkt,

-je:-.

33.
::;'0

Барко, загонисто.

"Oh7p~r:.

ЕЬоШzіопе lіт. - еболліцйоне] -=--

EbOi~;:;t~~. _ е кко ]. луна. ехо.

Е. _ е Pe~i,,,;a-::. ::i'~.

.

"'Jо:н;~У~о~f{ТІс,-:е:-і-''і(,с-'

Echeggiando {іт. - екеДЖ;'дН,J,О],

звучно.

.:;,:; r:ep!CJ;:Y

Eingestrkhc!l [н::,:,],

,ко;,н~й.

ЕсЬо,

3". 11';:-

Е.

-

е

О

ktа

O:J.HOP'iCуе, сі.іе. О.

das [ніМ.], луна, ехо.
еХТі\Ба. інакше: перша 0;,:-:-аЗ0.
Echofernwerk, das [Hi~I.1
ЕEInklang, еег [H;~1J. 0::;;,"3:';-",
chowe'rk.
унісон; тони однакової 3;:C()-:-'~.
Ec::howerk, das (нім.), група го ,
ЕіпklапgsрагаПеlе. сіе [ні:-1.),
лосів в органах (звичайно 5. NёlHY: рівнобіжний ОДfіОззук. ріа;';ООJж' у

алі), які находяться в досить далеюи нісан; рівнобіжний хі:::. голосів 8 одно
віддалі від самого iHcTpYNeHTY і зву
звуках.

чать ніби луна.

Eclogue [фр. - екльог. з грець.].

від

Einleitung, сііє !Hi~1.I. вступ, у
(до твору).
Е.· s satz, der.

екльога, інструментовий твір, пасто вступна часпшо, вступна партія.
рального, ідилічного характеру.

Ec::ossaise [фр .. екосез) .шот
Ляндськни (танок)М, екосез: давніше

Einsatz, сіег [нім.), вступ (ГО_10Е. - z е і с h е п. das, вступний
зна". 1) зна" д;!ригента, коли
су).

був це коловий танець (.Schottisch "), певний інструмент, чи співак ~Іають
Тепер е. визначає BiANЇHy контра починати. - 2) В одноголосно на

дансу, у ШВlJдкін те~ші, та,,! 2,.

Ed{iT. - ед),
. Edizione !іт.
Ня, видавництво.

і, та.

шtсаНО~IУ "аноні значок,

"оли має

Бступатн посліДУВдЧ.

Einschnitt, der {Нім.], перепин

едіцйоне), ВІщан
ка,

переПОЧИ80К,

цезура.

A~

________ '_4__8 _________________~~__~
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Eis, Еіс, на пів тону підвишеElevazione [іт. - елевацЙоне).
Pomahcb1-<.' 'М і .:J. і є з.
піднесення. Н(1дхнення, захоплення.
Eis dur (Cf<Op. Eis). Еіс дур. ГІе- (о n е.
Elevato.
вживаю, тон ація з 4. подвійними і
Еliсоп [іт. - елікон)
Helikon.
З. звичайними хрестиками при КЛІО' '
Eliminationspedal, das [нім.І.

тісниЙ уклад; ВУЗf.киЙ. тісний роз·
Entrata [іт. ентрапl . Intrada.
міст (акорду); є тоді. ~оли тони стоEntusiasmo [іт.
ентуз'язмоj.
ЯТЬ біля себе що - наиблище.
eflTY",;Br~, ?аr.оплення. еоп е.
Engelstimme, сііе [НіМ.)
Vox Entu<;iastico.
апgеliса.
Entusiastico !іт. ентуз'ястіко),
EngfUhrung, die [нім.l. тісне захоплено, па.1КО, еliтузі?СТИЧНО.

не Е.

чі. Романськ.

Мі

дієз

м а ж о р. елімінаційна педаля; ПРJ.!Ладця в ор'

eis). еїс моль,'
не8живана тонація з 1. подвійним
і 6, звичайними хрестиками, рівно',
Eis moll

біжна

із

[ск ор.

Гіс дур.

Романськ.

ганах,

яким

можна

ВИКЛЮ'IИіИ

із

проведен:'я; каноні'те

гри який

- небудь регістр.
Elision, die [нім., з грець.l. ви·

гий

1'1 і н О р.
: ють тоніку, а домінанту сполучують
Ekphonetische Notierung, die з яким - будь іншим, спорідненим
[нім .• з грець.І, екфонетичний ното-. з тонікою акордом.
пис; найдавнійший нотопис. який'
ЕШрse. die [нім., з гpeЦb.),,~
свої нотові значки виводив із під- Elision.
ношення і спаду говореної МОВИ,.
,Embellezza [ії.. ембеллеццаl.
,
Eklektik" die [нім,. з грець·І.' піднесення, надхнення. запал. (о n

?креМI п.еРЗНI: ,але не перетравлюЕ' і
1)( ор;аючно І не витворю€ стиле-,

_

вої, ЦІЛОСТИ.

резонансових струн.

,

Embellimento (іт. - ембеллімен'

і·
І

ЗЕ\орушенням,

[більше розхвильовано.

І

.

журба. смуток.

-

2)

Елегія, жаліб·' но, патетично, виразно.

.

на пісня. думка.'
"І ' Enfiatamente {іт. - енф'ятаменElegiaco {їт. - еледжьако]. за-: те), згорда, ГОРДОВИіО, пишно. '
сумовано, жаліБНQ.,
Enge Harmonie, die (нім.І, вуз,.·

Elegie, die {нім.! ,о, Еlе9іа.
•ка гармонія. тісна. гармонія. Див.
Elevato Іїт. - елеватоl, піднесе-' Enge Lage.
но, високо, надхненно. захоплено.
Enge Lage, die (нім.І. вуз::,кий.

Epoda

Enharmonisch [Hi7';.J, eH;-a?~1':::-

нічний.

Е .• е Тапе,

8за,<:;;j

;:J,pyrop~;;,'

die.

е. TOH~;. ;;;~:i

[з

нз.

е.).

є: різно напасані (походять 13;:1, різ,,;,:х
Eptcccrdo с"
ступенів), а:те однаково звуч,,"'::,. ;;.: і; \':е::,:;:срун"г .

•

'Endstik,k. das [нім1 кінцева'
, ~ ЕІ Ol,e [есп. - e~b оле], еспансь- ,
кии ~aHOK, у темт F\!legro mode- частина, фінал.
rato,' •• ' з кастаньєтами.
І
Е
• [..)
~
ЕІ
't
[
_'
. J
'_
nergla П. - енердж!я, СИЛе,
У! О . есп.
ел~ ВІТО, e~ рішучість енергія. (о n е.
Е.
панськии ,танок, у TeMIJ! fШеgro VI-\
іс
• ,
."асе Зі" з кастаньєтами. Ритм по- nerg о. • ' .
,.
дібний до ЕІоlе.
E,;erglco (ІТ. - е.нерд!tпкоj, .~.
EJegante [іт. с елеганте]. еле- n е Г9 І с а m е n t е, Рlшуче,енерпигаНіНО, миловидно, виборно, із сма-І но. Е 'f • ('
ф')
ком.
, І
n ~Sl ІТ.· ен аЗІ. натиCJ<. Н(1Eleganza [іт. - елеганца). еле-, голос, ПІДкреслення. еоп е., з на·
гантність. миловидність. виборність. І' ТИСКОМ, п~тетич.но.
еоп е: "'.~ Elegante.
І
.Enfatlco [п. енфатіко}, е пElegia [іт. - еледжія!, - 1} (ум,! f а t І С а m е n t е, з Н1jТИСком, СИl1Ь

2)

-

,і. рОН.::!О.

Enharmonik, die [ніМ., з гр,,:ць,], !-'г:

пероваНОNУ строю).

щораз

'

но.

енгармоніка, енгарноніЗм; спосіб З"·
мінювати тот! так, шо змінюєт,,:~
н~зваі РОЗУNіння тону, але його
Epїthaiamion
висота залишається т<: сама (8 -Е::,;. ~':10H~ зес;~:ь~
:;:C~~-

Embouchure [фр. _ анбушюр}.
1) Губник, див. MundstGck. _

меЛЬ01llЮ O~t;0fO гол,осу в багатого-! зростаючим

лосному СЛlВI. ,

голос почина~ раНІШ. поки пер·

мент, подібний до Viol·i d'amore:;
Episode. діе [ні;·I., з rpe;J:b.], е
під притисковою дощечr<оЮ мав 14 nізо,J,. -- 1) Встав!':?! у фу;::;,зі, СОН?·

•
..
Задув. насада тону (на духов,
Ekspozycja [поль.] о" ЕхРОSltюп. і інструментах}.
Ексu;елеятуваиня, або о к с е-: ' ЕтОІіопе, [іт. - емоцйоне], зво'
лен т У в (\ н н я. З лат. €xcellenter І рушення, розчулення, емоція. (о n
саnеге., 8 XV:~ ~ XVII ~CT. називали І е., розхвильовано, зворушено. з е
так ,на: УкраІНІ озДоону. РУХflИВУімоцією.(оп crescente' е., із

12)

[іт.· епікаменте),

кий віолет. давній смичковий інстру- літур~::' назва пісні .СВЯТ, 'св?т, свят".

піднесено. бурхливо'. палко.

то}, прикраса, оздоба.

Epicamente

ший закіНЧИТh.
Epilog [3 грец',.І" епільоr. пісEnglisch Ноrn, das [нім.}
ляrра, догра.
(огn<:> inglese.
. ' Epinikion [грець. - епінікіонІ,
, Englisch Violet [Hi:~.I, англlЙс=.1) ПісН? nepe7~Orv.. - 2) В rpeub.

д і є З'

"?нування, який о.п~рає;ься на різ-;
НІ І<оr:позиц, . стиЛІ 1 виоирає 3 них і

провеДО::НI-!?'

теми (у фудзі) таким Ч':НОf<1. шо 'Ару. в опові,J,НО~'1У стv.лі, опові;:;но. епіч

М і пуск. При сполуці акордів випуска

еклеНП1ка, еклектизм; спосіб КОМ- е.,

Егоісо

пр. Ціс - Дес,
Е• • е Modulation.

діє,

нодуляція, 'основується

ен:-гр:·!.

на

~aMiHi тонів і пере~lіні цілих
дів.

Е.

-

е

е.

ахор-

СТУ"fCЕ:ВЗ ;-о:.;'а.
Е qua Ь'І
е t
;',
І m n е
[і..
~H:!H,e] ~,~ Eguaie. '

]
Equale [ії. - eKsa:;e
Erganzungsstimme.

Omdeutung, сііе, е.

переиіна (акорду).

EHг~p~l. з~1іно!:О :1,ОПО!?"'!:ОЮС;>~П голос. :::С);:3Т;{')З~1'"

деяких тонів пере~ІЇН'iQі~1О розу~!jн-· .'іес

ня акорду. На пр. г г д Ф
еїс.

Е.•

-"-aO~'-b
=""
.'1-

-

--

На

пр.:

"р"

,0:10;::1

ro·

!\очтра'

г г 11 пvнк,;;чні й од"'" допознюю";'й (::10
4:голосної га р~юнГі).

eVerwechselung. сііє.:

Егhбhr:-п [Hi~1.]. ";;:31:!llуgа~и.

е. заміна (акорду). Усі тони еноар
монічно змінює~ю, але розу~tifШЯ а- ня.

Erhahung. де !.h:-:.], "":l9}Ощен-

корду лишається те сае:е. На пр.
Е .• s • zeichen, das. niJ.Hocціс еіс гіс г дес Ф ас цес.
ний пересувник. підвишнУ',!{ (~pec·
Ensamble [фр, ансанбльj. ан- тик. віДКЛИЧНf1К).
самбль, гурт.
'
Erniedrigen [Hi~I.], знижувати.

Ensamblemusik, сііе [фр .. нім.},
ансамблева ~IУЗflк,1. гуртова ~IУЗllка.

Erniedrigung,

сііе

[нім.],

зни-

жеН!-JЯ.

Enthallen [ніе1.1. прозвучати.
Е.· s - zeichen. d:;s, спадн~й
Entracte [фр.
антракт]. ан- пересувник. обннжник (оемоль, ВІДтракт, твір призначений ДЛЯ грн між: КЛIІЧНlІК!..
.
ПООАИНОКИМИ діЯМИ.
,ErOICO [п. -. epO!Koj. его іса·

~.~

---------------------'

;

mе!1 t е.

Esacordo [іт . . езакордо]. {грець. - еротікон]. '.1) ГеКСд,ХОРД· -:- 2) Інтервал сексти.
,nіСН:А КОХ1JННЯ.
.
;
Esaltato [ІТ . • езальтато). зб уErweitert [НіМ.]. поширений.
•джено. схвильовано. палко, із зап<'!' . лом.
Е о ' е еІе df ~гm, d'lе, п. Пl-.
Esaltazione [іт_ • езальтацйо•

сенна фОР~1а. ДИВ,•. Laedfor.rт!.
,не}, ексальтація. запал. надпорив.
Е. - е PeГlode, dae. п. пе-, С оп е,. надпориваючись, з над.
рі,-,д. ДИВ, Periode.
; поривом = Esaltato.
ErzJaute, &е [нім·І
f\rcifiuto.;
Esclamato [іт.· есклямато). гост.
Es, Ес. на пів тону знижене Е .. ро деклямувати! (подібно як mагРvr·I.;і·ю.I(.
Мі
бе м ол ь.
. ! cato).
Es dщ [скор. Esl. Ес дур, то·;·
Esercizio [іт. - езерчіцЙо]. впраfJ.':ill'" з З. бе~IОЛЯМИ при ключі. Ро-. ва, те сакс що Etude.
мгНП.і(' М.Ї бемоль мажор. і
Eses, Есес, на два півтони зниEs .flote, die [f!iM,). флейта Ес.: жене Е. Романськ.
Мі д У б 11 ь
Esitando [іт. - езітандо], тягуче,

Ec("дeЦl~lOBa • або .. октавтерц')ва ),

Е

r1~ЛУ

льо). притухання.

ца],

[ . ')]

Estremamente [іт. . естре'1В- р<:зу і '~?CTpo;o.
Exotis::h
Estrinciendo [іт.
естрінчьенExpirat:orJ.

до]. усильно. прискорено.

.

Es Ногп, das [НІМ.]. Еальторня ка).
• .
Ес, ЗВУЧИТЬ' на вел:, сексту нище.
. Espandendosl [ІТ. - еспанден
ВЩ' наПИС<JНОГО. Вживається у війсь-: ДОЗІ], поширено. розлого. розло·
жисто.

Es Кlarinette. die [tiїN.}. кляри-

Espansion~

[іт. - ес~аliЗйонеJ,

'нет Ес. звучить на малу терцію вище, обшир. розлогІСТЬ, ~ИРОЧІНЬ.

,ніж

н~hисано; звук гостриЙ, про- І е.

СО:1

=--= EspandendoSl.
'НнзливиЙ. ВЖИВl1ЄТЬСЯ В духовій op-Espirando [іт. - еспірандо). зг",
кестрі, рідше в симфонічніИ.'

Espressione [іт. - еспрессЙоне].
Ес, {!вучить на малу терціЮ вище. -1) Вираз. експресія. Соп е.,
kіж написано. Звук невидатний! з виразоl'1, виразно. Со n g r а п
вживається В. духових і СИl'1фоніч .. е.,
со n
m о І t а е.,
з велиюн-т
оркестрах.
виразом. дуже виразно. - 2)
ЕхEs ·то" [скор. es). ес моль, то- pression 2).
нація' з б. бемолями при кл.ючі, рівEspressivo [іт. - еспрессіво,
нобіжно' ізГес ДУР. Романськ. МіСкор. espress.], е s р r е s s і v а m е пбе'моль
мінор.
te, виразно.
Es Posaune. die [нім.]. ТРОl'1бон
Espringale [іт.
еспрінга!lе].
Et, відміна басового тромбона; звук назва середньовічн. скачучого тан
дуже сильний, могутній. Вживаєть- ка (протилежність: Сагоlе).
.
ся рідко.
,
Estampida [іт. - eCTal'1niAaj, сеEs Trompete, die [Hil'1.). труба редньовічна поетична і музична
Ес; звучить на
від

написаного.

малу

терцію вище форма. Мабуть була з'єднана з тан-

Вживається

в

ду-

ХОВ. оркестрах до супроводу.

ком.

.

- естазі]. екстаз. заEs ТиЬа, die [нім.}, туба Ес. ХОП!lення. Со n е. ,'-'" Estatico.
має 3 вентилі. вживається ВИкЛЮЧ·
Estatico [іт. естатікоІ. захОпле.
но В' духов. маршевих оркестрах.

Estasi

[іт.

но. з захватом, в екстазі, надхненно.

е'{З0Т;';ЧН'1Й.

!чі~..

:,~,{::;"';~H,,~,

з л<:т,j,

3;~::;XX

-, -

t

(при

Estro poetico [іт. - естро по",ТіКО]. поетичне надхнення. Со n е,
с;е !,,::1, :3 Л?-і.].
p.t З П~ Н., з п. захоryлеННЯ:'>1.
Є:'<;:~.~:.: ..::':;:.:;, I.;::'І;":713 :-.~:;.e.:.7i:-:h~ Г;O~
-,C:7'-:>::~
:::7.'~::З С:"::-;--··У';-.с::
Esultazione [іт.· езультаu;О,=,,,,,:
Esalta:zione.
Et [лат. - ет). і. та.
.. ;:, Ex:p;·<?;ssio:~. -;:'';'
Г2,~~~:г:;,~
Ettacordo [іт. - етт;:;!<ор::;о]
Eptacordo_
Etude (фр. етюд], С'іУ.:J.:Я ~ 8:-:rG' "-:.:' :.;". ~ -::. З~j;l,:;і :~,-.
B::J. етюд. Муз. твір техніЧ;lО:-О \:,:;~1ети.

1::,,:0

Etude. die [Hi~1 .• з фр, і-

Е' ,.

р.октеру для студійної
також КопzегtеШdе.

Сати. заВГ'1ірати, безсиліти.

Es КогпеН, der [нім.), корнет

непогамоваНІСТЬ., ВИТВОРfilСТЬ. зотика. CBЇ;;'O:-lf:: виг.ОРИС:ТQВУВ;::;';НЯ е

менте), крайнє. безмірно. безмежно,

Н<: "!ilЛУ деці му вище. аніж написа-;
sп:ег~ а з ІТ ... есмеральда,
НО.'
.
танок. ВЩМІН1J польки (гальоп - пот,-

І{ОВЮ:' оrжестрах;

IМПРОВІ;овано,

С оп е.. непогамовано. ВИїВОРНО, ле~'.ен,;в чуж;.:х :~уз. КУ.1Ь;УР з ме·
прОВОРНО.
.
'тою досягн.:ння сг;с:цИфі4НОГ{) 8И-

терЦІЮ "вище, І. мала флеи-;,а; здержливо.

Id

оез приrотовання.

Estinto [іт. - естінто]. погасло.
Ех tempore [пат. - екс темгlОло найбільше pianissimo.
ре!
Ех abrupto. Див. таr:ож Ехпотух ,
.'
. tempoГleren.
Estravaganza. [ІТ. - естрава;<:н-'
Exotik, оїе [ні:.!,!, екзотv.зr-:. еУ.-

ціЄї флейти. Велика· б е м о ль.

фН1'::Йн.! Ес. t~ Tepl~08a.") звучить _на;

Extension

Estensione [іт. • естензйоне},
Evirato [іт. - ев:рато]. кастрат.
_ 1) Обсяг. протяг. - 2)
Exten- евнух.
sion.
і
Evolutio [лат. - еволюціО)
Estinguendo [іт. - естінгвендоІ. Eversio.
згасати, притухати.
Ех abrupto [лат. - екс абрупEstinguene"o [іт .. естінгвенел. ~ol. зразу, раптом~ не готуючись,

героїчно. по геройському.:

Eroticon

є· ;(!lі від,.,;іни

51

~~o_n_e_ __
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Eroticon

de.
Еuрhоп [з грець. - евфон]. ,,,:;:.
лозвучниЙ·. орrановий голос. із 'РУ

~:.",:"

;:-",,',''':З;,7,'

' . '1

'.:;:,

:;?::\:: C,:-i;3~:~
~i3i1P;:;:·:O:~:. '.~':::: д5гє ї;;:ьі:·.;і1 r;po З;':?7Б (~T - -

пи ЯЗИЧI<ОВИХ; має приємний. CIHX;!

ЗВУК.

60~
Euphonia [грець, _ евфоніа]. ~1И- ;;е-"с'і з ТDа:Н~Сііє,::> і н",;;ризнає дав·

лоЗвуччя..

Euphonium

Hl"( ~!уз;::~~~о:.

9cP':\~· Дохо:J..~ТЬ ;:!.о

?-\ОНСОН(1r-:СО;о.~.

а

[з грець.]. евсЬо- а?онаnь:;ості. д;:сонанс зрівнює з
т

r1~SjT;:,

uей

остгн-

ніюl'1. - 1) ,,== Bariton З). - 2)
nl.1
рит~,іку .ці:1f';С~1 увіль.Clavicylinder. .- З) Гра.'1ЬниЙ а"то- Н1оЄ. фОР~1У РОЗJ.роб.l1ОЄ :іа !-!алі умат.
твоон. меЛЬОДlщі надає е"зальтоваEurhytmia [грець. - еВР!ПNіаj. ного характеру. ВНКОРI1СТОВУЄ чv.сту.
руховий лад, внрівнSlНість.
неск"ла~lучену ЗВУКО8У барву.
Evakuant [з лат.]. евакуанї. 5ВExpr.essivorgel. die [н.ім;)
ПОрожнювач; регістрова ручка в ор·

raHax, якою можна Вllпуспml з інструменту все лншнє повітря.

.

Eversio [лат. - еверзіо]. пере-

Нагшопіurt1.

Extemporieren с [Hi~I.. з ~'1aT,].
екстеМf10РУS3ТИ. імпровізувати.

Extension,

die

[Hi~I., з лат.].

Мlщення (голосів).,обернення (інтер- екстензія. розшнрення руки в паль·

валу. акорду).

. цях (6~жне при rpi на фортеп.).

.

".;
F
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...

Falsetto
_-_._-----

1)

Ф, н,·:зва тону, шо від· дуже грайливо.

сольмізаці,іНОr-JУ Фа.
Facezza liт. - фа'lецца], жарт,
F()rtc:~ ff . Fortissimo.
,гра. еоп f.
Faceto.
F Bass, d"r [Ні,... }, бuС Ф, скоFacile [іт. • фачілеj.
f а с і І_
Р()'І"Н'" iIд3,,;~ басової туби Ф'.
; m є n t е, легко, плавко.
f dur [:::(ор. F], 'Ф дур,. тона:
Fасшtа [іт. фачіліта]. легкість.
!lія з1. б'"'1СJllеr1 при ключі. PONaHChK .. С о n ·f.
Facile.

Ф СІ

'" а;н О р.
.
Facoltativo [іт .. ф<нюльтатіноl,
F fібtе, dїе [HiN.], флейта Ф, по ЗNозі, до вподоби, до мислі.
Нf;:!Р~ВН.1hнаflазва флейти Ес.
Fagott, das (нім.], фагот, Днв.
f. Нот, das' [нім.l. вальторня' Fagotto.
Ф, !ПЙJ8v,чайніший рід вальторні,
f. - geige.;' die, фаготова

)

помірний; ЗАИЧClЙНО і'\ ('У',І ;J0fj');]QI1 :1":Н:СН,; (ЗJ.ебі.~f,ша

rl'тари та
cniBoN.

!

'ній між

J
і

";;lи.?, ЄfД альтовогО' кляр. Ф. У ,.групи ДЕОЯЗv.чковнх.
.
fahnchen, das

пра:ю.

,f m~oll [СІтр. f], Ф MO~b. -:она-. рець (ноти).
!уя :~ 4. О"МОЛЯ.~:И при КЛЮЧІ, PIBH~- .
Faktur, сііе [Hi~1., з лат.l •. ф,'~,.
')!",ща З р" пур. PON3f1CbK. фа N 1- •тура, заГUIЬНИЙ розподіл. форr.О1,
fj ор., 'Р'
>' d;
1 і, J
б' І, спосіб КОNпозиційного переведен;'я
f ,osa.,une,. ~,e: н ..;;, ТРОМ ОН муз. твору.'
.
.
Ф,
є ц';' оасовии TPO~100H Ф., див.
F 1
[ф]
ХVІ XVII
.
НііSSDоsаШJе.
'
.'
а а
,аля, в
- . ег.
...
.
.
наЗ,ва
популярних
багаТОГОЛОСНІIХ
.. F Saxophon, _сіег [НІМ І, саксо- танкових пісень (рефрен звичайна
,

тону

'

'.

j

.

! су.

якого

~lехаНIЗМ

є

[іТ. - фа;1Т'J3і~l,

З

Faceto [п. фачетоj. f асе t а- жіНОЧИI>! голов'яним звуком. _ 2}
m е n t е, . жартівливо,' грайливо., Середній голосовин регістр (Nіж
. facetiss.imo, дуже жартівливо·, ГРУДЮ1~! і голов'яним).

f

J
~
avorito !Г· Ф~;;()р!:,а, уг.юо·

с

.. ~ ~::-:CE;<;"~

неусталену.

[і,.

-

'bi1H-~',,':~".

Fапtаzjа [по,'1ь.1

FcO:1,?Si?

Farandole, ф"раН~J.'1~.
С~Г,ЬСЬХl-:Й танок, u.;ви,::,кнЙ і
В!.;}::; такт t; ':"

.

80і3ё1

~IУЗ:1ка.

або

КDаше:

YQLfI при NУЗНЧННХ 3iOYKiJX: є: с:.е
~,(оціяціУt яка поляг<;є в

-

ріЗ!'іі ТОНІ І, тонаці!', акор:::и,
CTpYi'-leHT~1

збуджують

бзрs. Головн.
r.1. - ки є А.

уяs~~

nponaraTopo:"

Laszlo,

.~:,:-

Fernwerk,

?rз:~~;:..:

:-с.-с.,

~.1.:::5i ~ 35\ ~":.

сі"-с5

6. - о'"

ЯК}~~ ,Н,;;~1~ГD.'::;::'СЯ

Ferocita [-:-.-

0;;-

НІчні, барвозі епе~:ен;н.

фальза

ТОТОЖНШ1

O.J,Ha:1Y тоні)

f'arblichtmusik. сііе

Fare risaltare [іт.

D;3.~.1~·

їiJреl. підкреСJШПl.' Бfщs,tгНУТ;:.

Farneticamente [і Г. Кдмєнте]. ВОГЮІС)'О. п;:!л"Q, П".'1,)Х;'::
ВО.

Farsa [іт. - фарз,"]. ф~р,:,:, f;';З,)т' d

фрашка.

;

.

Fantasia

для NУЗ. творів деНІ ріsн,:;біS-::-іі

.Fal~che ~Ulnt~n, .(нн:.I. фаЛі.. ча,~аквартою внше. ніж написано.:
. F Т Ь
d' [ ' ]
~
Ф
,ШИВІ КВІНТИ, РІвноБІЖНІ КВІНТИ. ДИ8.
U а.
le НІМ .• Ty~a
, ви-, Quintenparalelle.
користовується lue СЬОГОДНІ у Фран-,
.
.
цїі (СтравіНСhКИЙ, Ривель). НетрансFalsett, das [НlN., 3 п.!
Fal·
понує.
setto:..
Fa
фа' сольмізаційна назва'"
Falsettlst, der (НІм.] •. фальсетону Ф.
тип:... cniB~K. u.:-0 -::піва.є фальС:етоr~.
Facciata !іт.- фаЧ4Ьатаl. чоло-.
l"'alseLto ~п. - фальС~ттоl, фальва стіна органів, фасада, n,pocneKT. ,сет. - 1) РеГІСТР ЧОЛОВІЧОГО г<:,ла,

HJ

тазія, муз
твір, UIO Е.;.~знач;:;~тьс;:
віЛhністю у тематачнїй пр;;аі. у до

і

Ф дійно'і лініУ).

(~Iі)Л. окга:sи) на HOTOCTaНl.
.
F І
.
( ~
F Т
t
d' [. І
б'
а sa muslca
л"т.
,
ro~pe е, ·Іе НІМ., тру а; музіка]
Musica ficta.
Ф. СЬОГОДНі вже' не вживана; зву-,
'
.

.

:l':.a ..1::}:'>~;5,
r

ф,Jнта<;тично~ х~r-іеРt:t0' g~~r(;::;,.-:v:.-;':,.

на склади: фа. ля).
~ f Sch!uss~l, dE:r [НlN'J. ключ Ф. . Fallen, das [нім.], спад (~jельоIЩЗНаЧУЄ 110ложенн~

.

рЄ:Цv. [aи:;~

фаНфdра~ трубне гаСЛJ, B%;/fjHYEZ:HE:
8ИКЛЮЧНО оляu:аНИf\o1И ttH:TPY:'-':f;Ніа-

Fantastico

фnн Ф, ДH~: F\ltsaxbph~n'l
якии

die

j

[НіМ.).

із

{Н:і.,. - .~ ар;;;').!. n:":ii?1~~, ..-:;г;'5;~ ..~. с·. . ~ 'j Г. r~(;зcG. Е;,-!

Fanfare,

КО>l(

дО :СJ:!f'''Щ;ТУ Ес; з:;учкrь на окта-: деревляниJ1 духовий іНСТРУNеtп із

Н;С ;;ога неЕНЮ1вають.

Чє:ргуст"с:.!

борі тонацій і .модуляціЙ. б~г~;г",~:,:
Г:;.'11крас і пас.ажі,). Фор:.;)! ,·1гє ->

ішьтівкою і віольончелсJO.

F Юагіпеttе, . die [HiN·1, кляри-: Вийшов з уживання у ХVШ в.
не; Ф, .1iJЛv.Й iHcTpYNeHT, подібний.
Fagotto, [іт. - фаГоттоl. фаг,:,т,

fl'i

каСТ(1нhЄТ.

~:И.

И!~) зr'.У'і~~ Іі:1 K8iHTO~ НИll.':.:е, ніж на- скрипка, СИИЧКОВИИ іНЄТРУМ. 1 сереа..
пItСі1НО.

Feses

falso [~T .• фаllьзоl. фаЛ!,I"''''~v.і.1.·
Раих bourdon {'Рр.
фо бурнеправдивии, нечистий.
11т:]. - 1) На;,j::lавніша фОР'1а ТРИР. bordone
Ff:lIJ1. lЮtJ,dr;n. r'JiJrJC·7. (ХІІІ в.), яка голоси вела
Fahatico [іт. - фш.;аТ;І<'JI. фаН". Р;"Н')і)іжними Tepцi?:~;.1 і секстами.
2) Пізніш,:. ф. б. ВИЗначав прос
тичний, • но.
ту сv.рр"тмічну гарr-,онізгцію кантуса
Fandango [,~сп
- ф'"Н:Р:'сгоl.
. .
rr.i;ir.;:1j\>a п(:р€:вгЖНG консонгнтни:,
й танс к у таго: '.: .. ру'ecnaHCbl<v.'.
с.
',~j.I' Р.~(,р,,;;:.;и. __ З) !.;О::lі
одно-

F.
F, -
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Falso

Fervido [іТ.t е.

f~r\'i-.

J П1 е п

па/жо,

г _;p~ ;;е.

Fascia !іт. - фаШ;'(1j, бічні стінFervore !іт. - ферsореJ. 80'0НЬ.
ки у СМИ'ІКQВ, iHCTPYNt'HTCI:». ,;кіз'єд- зап,,:,. Ш11-'_
еоп. і.
з 50;He~1.

І

1
І

,і

І

НУЮТt) Sil':O з дно;ч.

з заnЗЛ()f-1~ illалеНQ.

Fassade, die !Hi~l.J
F,ю:і,;;,l.
Fes, фе':, на [115 ТОНУ ЗН!Jжене
Fastoso [іт. - <1':1":ТО:Ю], f 11 $' ф. PO~:3HC"". Ф СІ б е ~1 о ль.
t О S а m е п t е,
''''',ІЄС-СС. нз .!lEG п.їsтони
УРОЧ:lСТО.
11; ІШНО.
Feses. ~,
З'пншна, буйно.

знщкеtiЄ Ф. Po~ruHCbf(.

Фа

ду6;;,ь

__ о

""""1"

,~"

.......... '''"".
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Festa

F1ex-a-tone

Fing~f

бе м о л ь.

І
F. - bass, der, фігурований
Festa [іт. - феста], урочистість,: бас, див. Generalbass.
свято.
і
F. - gesang, der, фігураль.
Festevole [іт. - фестеволе], у_: ний спів, тобто мензуральний (рит,
рочисто, святочно, весело, радісно. мізований) спів, з багатшим контра-

Festival Із іт.], фестивал, му- пунктом (протилежність: cantus pla-

ЗИЧНе свято, яке своїми розмірами, nus).
виконавчиr1И засобами і мистецьким

F. - musik, die, фігуральна
значінням перевищує звичайні кон- музика, порівн. Figuralgesang.
ltерти.
Figuration, die [нім., з ,лат.].
Festivita [іт . .' фестівіта], уро- фігурування, фігурація; опрацюван
чистість,. радість, веселощі. Со n ня ритмічними та мельодійними приf.= Festivo.
красами.
Festivo [іт. -' фестіво], f е s t іFigurierte Choral, der [нім.],
v а m ел t е, урочисто, радісно, ве" фігурований хорал; хоральна мельо

---'

F. - brett, das, ПРИlискова
дощечка; на верхній сторінці шийки
смичкових інструментів, гітари, лют
ні, тощо, є прикріплена д()шечка,

З) На деяких СТРУНОВ,",Х інструмен
тах (СМИЧ'!ОВ:-1Х, арфі, тощо) високі,

до

Micц~x СТРУНИ

якої

притискають

струни

uЯМИ.

.

F. - fertigkeit,

!

пат,-

фле;{топод.ібні

тони, які

повстають

ч,,:рез лег .. иЙ ДOT~K пальця в різн;,:х

F. - ton, der

die. справ- тон.

фЛ9.J.r.олеТН>1Й

_

ність пальців, біглість п., зручнісь
Flammenorgel, сіе [нім.] '.= Ру_
п .. техніка п. (особливо при фор- горПоп.

тепіянов. грі).
F. _ Satz,
пальців,

der, Flи~;~о:чення
пристосування п.: що - най
.

зручніше' вик.:;,ристання ПсЛЬЦіВ при

FI tt
а

оо f' І
.
erzunge, С!,: :~!:~'" TP~Г!IT,

TP--=П0Т!НпА

?з~:-:а:

~r;QCIO гри

H~ ::...у

ХОВ. іГ!стру"!е!-1тах:, "ри 9."O'~y 3'-1:"-:аз-

_"

грі на муз. інструментах:.

ляють ДОВ,''', зуо::е .р.

Festoso [іт. - фестозо], святоч- провадять власні мотиви.
но, весело. f е s t о s і s s і m о, дуFigurierte Kontrapunkt,

остаточно, ціЛl<оr-~.

KO~': 79.П-;УТ;": I1;')Ha.1. ЛРИТИСКО90Ю ~o-

Filar. іІ tuono [іт. - філяр і.'1Ь
[іт. - ф'якко],
слабо, туоно], .прясти тон", уміння Дё\~И
пиііЯНО, втомлено, безвільно, нері- голосові при співі рівномірний, СГІ)-

ОЗ,J.О6лено, оздобно.·

село.

Flautando [іТ. - ::!;л:штан,::;:с].
Finis [лат. - фініс]. кінець.
f; а u t а t О, .,ф ..1е~ТОПО:lібно"; СП€:ilіFinito [іт. - фініто], закіН'-1енс, ?О."""";. ефе", r.c С1<р:--!;;ці, коли С:-1И'-;-

дія, оплетена іншими голосами, які

Fino [іт.- фіно] - Fin, Fine 2). lliеч«о,:: (s!J~ :as:o).
Fioco [іт. - фйоко], х:р,:пкий,'!СО.
Flautino [:Т. - Ф;"!~ЗТ;f;О]. :·:а:1"
Fioreggiando [іт .. фйоре,::;:жь~::- ф.~-::;~з.
до], fioгeggiante, прихраше:;о,
. fi~uto [іТ:,. - ф.";;зтс). _ф:1еЙТG,

,~ 'Г
же весело (урочисто).
[нім.], фігурований контрапункт, Яі·.і1Й
Fiacchezza [іТ. - ф'яккецца], в голосоведенні використовує nepl~слабість, пинявість.
Со n
f.
хідні, задержані, замінні тони, ТОll.':).

Fiacco.
Fiacco
шуче.

Fioritura

Fiasco [іт .. ' ф'ЯСКОJ,.пляшка",
Filar la. уосе [іт. - філяр
Ф'яско, неГlОводження, .блямаж.
воче] = Filar іІ tuono.

з:..:.о;.:~-'!~ '::'~":~O~~~;'~, ;:..ере~l1?:-~И;"! :НС-;РУ

- ф~орітургl. "Ka;~- ~":~:-:-.

кс", прикраса, оздоба.

кійний струм.

.'

,[іт.

F. di

Pan~

.:;:.

Пё~а, c~~?i:-:?-{c:

пі.J.sише СТ':;;::О':?::::.lЬ:<у'Й і:;с:ру:~:еJ-і:: ск:;.=.:гз·
C~ 3 ~.~,:.y різ~оТ 3;'.COTi-1 сапіJiОК~
не Ф. Романськ.
Фа д і є з.
F. <іо1се =с.= Dс і z:1бtе.
Fis dur . [скор. Fis]. Фіс ,:].ур.

Fis,

:;я

Фіс, на пів тону

Fiato. [іт. - ф'ято], дух, віддих.
FHharmonja [поль.] = Philh:."тон,:щія з б. хрестиками при КЛІО"!;'
F. dop?io = D:Jё)?~:f;5tе.
m е n t о da .f., духовий ін" тОО1іе.
Романськ. Фа д і є з
м а ж о р.
F_ g;-апdе,.зе_'1:О":З ф. (35:-1струмент.
.
Ріііегеп [нім., з іт.], філюват".
Fis mol1 [скор. fis]. фіс ",О;:,.,. с;~Йо.;с;).
Fiducia [іт.- фідучьа], вірність, те саме що Filar іІ tuono.
тонація з З. хрестика~НIПР;! кгіючі,
Г. ріссоlо, ~;2::a ф.,.: хе.Н'іа
Довіря. еоп .f., довірливо, щиро.
Filum [лат.-філюм], -1) СТРУНд.
рівнобіжна з f\ дур. Po~~aHCbK. Ф г P03:·::~T·:! ззухоз;~;1 сбся:- ~!aє: i1P:~
діє з
мін О р.
. б..'їt~3НО ~г. ск-;-гзу Б~:Ш~:~ З:Z ЗЗ~~Fiedel, die [нім.], фідель, відмі2) .Ніжка. HOT~.
на скрипки (VII!- XIV в.).
FІО аl [п. - фІН аль], аж до. f.
Fisis, Фісіс, на два півтонн пі':]'- "~г;;H':"; ф.
вищенеФ. Романськ. фа
д у б ль
F- traverso. '10;-;ереч,.,а 9.
.
Fierezza [іт. - ф'єрецца], гор- а. fi n е, аж до кінця.
д і є з.
(зз;!ч<:Йна. ЯКУ ;;;:1>1 '?Ї ..-ре5а дep~
ді сть, гординя. Со n f. = Аего.
FinaLe [іт.· фінале], фінал, кінFistel, die [HiN., з лат.]. фісту- ~aTH ;("г;опе.рек).
Fiero. [іт. - ф'єро]. f і е га m е п- цева CЦ~Ha (опери), кінцева часПl
ла, популярна назва фальсету. ДИВ.
Flazeolet [r:o_,,,.] -, F1ageoiett.
te, гордо, гордовито, дико, ска- на ЦИКЛІЧНОГО твору.
falsetto.
Flebi1e [іТ. - ф;:ебілеj, f l е Ь і :жено.
І
Finalis [лат. - фіналіс], кінцеF. - stimme, die. ФіСТУЛОБ,IЙ Пl е n t е. БОJ1ізно. жа_їїс.,;1S0, ж а.:"
Fiffaro [іт. - фіффаро], сопілка. І вий тон В мельодіях церковних ла
голос, фальсет.
ко, жаліоно.
Figur,die [нім., з лат.], фігура, І дів.
Fistula (лат. - фістуля] '"7 га!Fiessibi1e [іТ.
малий уривок мельодії, щодо зміс-І
Ріпа' [поль.] = Finale.
флессібіле].
і
setto.
ту - неважливий (здебільша су-!
Fine [іт. - фіне].- 1) Кінець.
flessibiJmente. гнучко,плазко,
Fistulieren [ні!'1., з лет. ] , співапровід).
І f\ І f., до кінця.' - 2) f\ж.
.
ти фістулою, фальсеТОI'I. дИБ. Fa!- ХІІТКО.
Figura obliqua [лат. - фігура\
Finerezza [іт. - фінерецца]
setto.
Flet [поль.] -= Flcuto_.
облікваl, в хоральному і мензураль-: Finezza.
Flageolett [фр. - фл~жолет].
Flex-a-tone, флехсатон. :·:уз.
.•
.
. .
.
І
НО",У НОТОПИСІ ЛІгатура двох нот,;
Нпехха [іт. - фінецца-], ніжність,
фляжолет. 1) Мала дзюбков;; iHCTpYNeHT, . що
склада_ється
із·
-. яку визначували рискою навкоси. \ витонченість. Со n f., ніжно, ви
фл:::йта, сьогодні вже не ВЖI:sана. сталевої бляхи; ТРИКУТНО1 фОРЮf.
J - 2) ОргаНQВИЙ голос, дуже ніж- ЯК.) через потрясення і регулювзн
Figur.al [ніМ.], фігуральний, фі-І тончено, ловко.
ryрованиЙ..
Finger, der [ніМ.}, палець.
ний, звуком подібний до флеЙш. ня na:lbUe~1 видає різні тони. УЖ.-і-

St

го

1\

-

11

~

1

.~
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F!exion

---'_._-~

_

!льоновій

и\).

:діВ)_.

Folge, die {Hi~T.], послі,:овність,
Flexion ; die [ніМ., з лат.], флек- і
тео~ чергування (тонІВ, аЕОрнаступс
СКР\іПна
грі
{при
сія, зг~нання руv.И
Folia, фолія, танок португаm,сьFШ- '
Flicorn o [іт. флікорно]
; кого. походження, ': непаристоr~у
gelhorn .
flugelho rn. такп; був популярнии в ХVІІ в.
Fligelh orn {поль.1
Folies d' Espag!? e [фр- - фол~
Фльояра, гуцуль%кий інстру-'
еспа~!ськии танець у такТІ
Еспань1.
Д
цм.!
90
до
лішини,
з
мент, сопілка
Folia.
Порівн.
',\.
,
довга, маєб. д~pOK. Можна вивести
Fondam entaie [іт. фондаментони; Ф гіс а г ц д е.
F.lores [лат .. фльорес], .• квіт-· тале], основний.
Fondo [іт. фондо], дно резоки·, есереДl1ьовіччі назва співочих:
ї скриньки,. спідняк.
нансово
:
тур.
КСJlьора
Forche tta d' accord o [іт. - форFlorida [іт. і лат,l, фльоріда, І
сезоновий

танець,

ри

"
ваЛЬСО[1ИИ у
Floridu s [ilат. фльорідус],
r і d о, Ebi.,-чаcrиЙ, оздобний,

rM

fІ о

ГУРОfl3НИЙ.

'1

:

J
J

зпо-: кетта д' аккордо\, камертон (у фор-

'!иіl<У ПОl.',ільни8 в :~,aKTi 3."" а далі! мі вилок).

,

Forli'ln a

{іт,

фQрляна1,

For~, die [HiN.1, форма, тобто
die [нім·1, флейта
а, тип муз. п~.ору.
побудов
~
.
~
..
fli~tJto.
1 Ф opNa. .
F orma {поль..
ОДlбнии.j
F.· n-artlg , ФлеИТОП
'
_
.
.
F piesni ф. пісні пісенна ф.
F. ~ n. - ba;s, der, флеито-І
,
,
•
винраС,органовии г;)лос, має дo~ І·
' F• .sonato wa, сонатова ф ..
сить сильний і, ПОВНий звук
сопілка І соната. F tane ..... na. танкова Ф
F •• .' n - pfeife.сііе
.'
,
.
._
"
.........
х)..
органа
(В
их
флейтов
із групи
ТО:)-.
ф.,
"велика
wlelka,
F.
!
флейder.
al,
. 'F~ • n _ prinzip
4

товиЙ .прінціпал, одна із головних І то сонатова ф.
І

Formen iehre. die

[н'ім.}. наУІ{а

_
. F;" ". - werk, das, сукуп- про форм~.
.
- формІНКС].
{грець.
.
х
Fогmш
.
.
органах
в
голосів
их'
флейтов
'ність
1
FШgеl, der [нім.], "крило", наз-І давня назва[. китари.
Forte lТ. - форте, сильно. го-·
і
.
вафортепіяну;
b't
F. ;. harfe, die, арфанета, І лосно. F
і' su І о, раптом сильно,
мала арфа (істор.).
Ізразу голс)Сно.
.
, F
'..,1
[' _ ф
•
F
,\
.: ,~ horn, ~ ?as. КРИЛІвка
~
ортеп ян_ р
IТ.
ortepla~o
І
що
ОЛSlшании ДУХОВИИ ІНструмент,
тихо. - 2) форбудується в різних величинах і стро- , 1) ГЩlОсно І зразу
.
.
.
•
теПIЯН.
І
духов.
в
ься головно
яJt. Уживаєт
орКестраХ.і. For~eplanowy
1Пlяновии.
Foco {іт. Фок01 = Fuoco.

[поль.], форте-

.

Fortg,a ng, de: {Hi~.}. поступ.
Focoso [іт.· Фокозоl = Fuocoso ..
Fortge hen [Нlм·і. ІТИ поступом,
fogLiet to {іт. . фольєтто}, ;.аР'1
. '.
. ...
т~ .
поступа
і
,
скрипки
1·0Ї
СНИК
кywик" ~ .. IJОГОЛО
,.'Ji.'"
фО~l1С~II"Ю
.~.
{по
l,m0
F,?rtlss
-:
в. я\ком, У .малими . нотам.и є визначе
::.
ваЖНІ

місця І вступи

j

.. фу,>

Flбtе,

ні

' :',
(

іт, - мнський", або ~фріульськv.Й· ',0.фі, нець, вельми жваВий та єєселий,
в такті ". <, або ';,'4'

груп органових голосів.·

інших

ін-

c;rP,,~нтіз; заступає п~ртитуру в са-

І

ка-

• лос (в протилежності до голосу
.
F. (che) possibi le, скіт.ки нонічного, або і,~ітаціЙного).
F.Vorh alt, der. уявна За'
сили. що - найдужче. голосно шо держка, див. Vorhalt.
мога, сильно як мога.
FнШаuf, der [нім.], вільний біг
Fortsch reitung , die {Нім.!

зу ШО-Н.

оркестрі.

В1І!і:ТЬС9. е джезбенді.

м'щерний
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П10
.. _"'"
.. Fогtіssі

ЯК-Н<ilИСИЛЬНlше, щq-наиГО:nОЄНІЩt

F. subito,

ра:nтомя~и-;,~~:':

голосу. Є це голосова впр.'!ва, яка
'fortgan g.
анні roForza [іт. форца], сила. еоп пол:иає на WBIoiAKi~. пересув
ПОКОвЗ0М, від наЙєv.шоніби
лосу,
сильно.
силою,
з
f.,
аж до
Forzan do {іт. форцандо 1, f о r- го фальсетового регістру
грудних,
зміцнювати, наголошувати, наЙнv.ших тонів
1. а t о,
Fremen te [іт. _ фре~еН'7е], газ притиском. F о r 1. а t і s s і m о, Зf~іu-

'Ю, неі;[·"':'10нно.
нювати що· найбільше, наГО)lОШУ' лаСЛИ80, бур:{лУ.і
r
F renetic o ііі.
френетіко],::=
ва ти що - найсильніше.
F:oxtro t {aHr·1, фокстрот, ar-:e- Fremen te.
1
..!..
F resch ezza
ч>р'!:скецца ,
Р иканський' l-lОдер. танець у формі

cTb. весе·
б асі ~Я__$ер'j'ка, (.'~oo . свіжість; жвааіс'7;:'. oa.:lhopi
Fresco.
f.
еоп
л~сть.
)
.
вісімка Мі1Є наголос
Fresco [11' •• фреска1, fresca .
Fra [іт .. фра]. між, гг.ежи.
t е. ЖЕ:азо, баJ.ЬОРО, весело.
n
те
т,
фрагмен
Fragme nt, das [Hi~I·1,

марша; в

УРИIi!ОК.

Fгащаіsе [фр. - франсез]. фран-

І

свіжо.

Fretta ['т. - Г:ПР>,?!!

!, шв~,:ко
сеза, циклічнии танок, шо скла:13- f .• з і'ЮСl1іХО1Frettan do [і-. _
ється з кількох тур. кожна в іншо- .
му такті; танцівники стоять Г!рОТ;,! rrettoso .
.
себе парами. Порівн. Contrad anza.
Frettos o [і'1'. - фреттозо1,

по-

Franca mente [і,... франка,,;ен'" сп:ш:,:о. іКзаво, наззаsодv:.
жартеl. сміливо, моторно.
Fricass e [фр. . в roFranche z:z;a [іт. - франке:щгl· -:-іs"!"й ,,-вір, з різнv.ю; їe"c-a~:Y
упевненість. вільніць. Со

ливо, упевнено, хвацьки.

Frase [іт.

n f, иlі- ;юсах (ХУІв,).

фргзе1·"' Phrase.

'1,
Frl'c ka"q:>рlшка

-о

ао.

f [І's •

швидка '-і<,1с.,-v.на :>lа:lЯРС;'К. танuю
;>

-

Frauen - chor, der {ні)ОI.]. жіно- чар Д а ш у.
Frivolo [і1'. - фрівол;:.01, легко.
ЧИЙ хор.
F.-stim me, die. жіно"v.fi го· ду;-тно, .'1егкозаіКНО.
Frosch , der [Hi~I.1, .іКа6а". ко·'
лос.
: ч",<=.пн;з. СМН4КЗ. _яку трач.
ЛОJlо'-!ка
Phrase.
,,-.
Fraza [поль·1
:. __ .~.
Frazow anie {поль.] :. Phrasie - держи":'!:>. У.руці. . '
я]. в іт."'л."
фротт(}л
oia
"-Frott
.
rung.
форма
Fredde zza {іт. - фреддецца], хо- ~IУЗI1uі ХVІ В .. найnросіша
характе?у.
лод, байдужість. еоп f.'-= freddo. · баЛЯ:1И. нзро:!нього
.Frygijs ki [поль.] ,-" Phrygis ch.
Freddo [іт. - фреддо1.f г е dd а m е n t е, х:олодно, байдужливо.
"утікання~]. фуга,
Fuga [.13Т.
6езпричасно, беЗ,ту.рботно. .
наі1внша

фОР~13

імітаційно· по

Й зміст
Freie lmitati on. die[Hi~(;]. віл;:.~ ліфОННОГО СТl~ЛЮ. Г О;JОВНИ

не наслідування,

Bif1bHCJ'

(нед.ОКЩЩ· фуги Nісппься у здєбільша коро1'.

кій Te~li, яка в першій частині ф.
на) іЮ"fаt:\ЇЯ. П6ріВН. ImHation."
є по черР. SЗ~~ der; віjlЬн.нй склад. (" р о в еде н Н і) виступа
.

ЄNіну:раз
. '"'~~ ~~.~,:ttротилежності до зі в усіх голосах нзвпеР про ві дЯI<О
фОР?lі.
ій
первісн
у.
'
..
С~~~8~r:.o;.с'f.Р9ЮГО};
. F';~~ сііе. вільнцй ro- НИК (dqx.),a потім яко товарищ

__
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в і д n о в і д ь (comes. Gefiihrte. f\n·!
twort). Між по?ди.нокими проведен-:

:::-._ .... _------- .

с іа

а.
G, Г. назва тону, що відповідає І
GаШагdе. die [ніМ.] "Gagliar.
сольмізаційному С о л ь У pOI1aHCbK.. da.
народів.
Galopp, d,,:r [Hir1.], гальоп, ду.
G dur [скор_ G],
дур, танація же ШВИДКИЙ, коловий TaH€:l.lb у такті

.

r

. ]
.'
!
Фуяра. примітивна деревляна
Fugato [п.. фу.rато. ТВІР. або і сопілка карпатських пастухів.

УРИВОI< твору,

!3

якому

голоси

на-:

з 1. хрестиком при ключі: Романськ. ~ •. Музично не ріЗНИТЬСЯ 'Нічим від

...
Funktlon,..?le [НІМ., з лат .). Функ-

Соль

м а ж о р.
. швидКОЇ польки (~га"ьоп по.,ька").
G тоП [скор. g}. r МОЛЬ. тона· .
Galoppade. оїе [нім.]
Galopp.
ція з 2. бемолям," при ключі. рівноGaloubet [фр. - rаі1юбе]. про- .

слідують фугове ·проведення.
; .
F
d' . [.}
F
: ЦІЯ. В гармон]! називають так хаuge: _ 117 ~IM.
и.Я~·
і рактеристичне віднощення акордів
. FUggltlVO [п. ф~ДЖlТІво]. по- до тоніки. і· відрізнюють акорди
СПlшно. noxanuer-T, ПОХІПІ<О.
з функціями субдомінанти, домінанFughetta [іт. - Фугетта]. фуге-: ти Й тоніки.
.
та, М,Jла фуга.
Fuoco [іт. - фуоко), вогонь.
Fiihr.en [нім.l.вести (голоси). : жар, запал. еоп f., з запалом,
Fiihrer, der [нім.), . провідник .. палко.
д!1В. Оих і F u g a . .
Fuocoso [іт. - фуокозо), палко.
Fiihrung, die [НіМ],' ведення.
: вогнисто, З запалом.
.
. F. der Stimmen, die, в. го-:
Furia [іт. - фур'я), шал. ~алегілосів.
.' .
і ство, лють. еоп· f. = FUГi0S0_
Fulgore [іт. - фульгоре), блеск,IFuгіапt(чесь.), фуріянт. дуже
розкіш. повнота З6УКУ.
Со n f., 'жвавий чеськи.Й танок. З мінливими
величаво. блискуче, розкішно. ча- тактами (Z/.. _ 3/.).
рівно.
.
Furibondo [іт. - фурібондо], люFіШstimmе, dj~ [НіМ.)

= Ergiin-

то. скажено.

Furioso [іт. - фурЙозо). f u г і 0s а m е n t е, шалено, люто, гнJвнб.
тон, ДОДатковий тон. Порівн. Ergan- F u r і о s і s s і m о. божевільно, дико.
zungsstimme.
. Furore [іт. - фУР0 ре]
Fвria.
Fundament, das [Hi~I.), головна еоп f. = Furioso.
основа (акорду);
..
Fusa [лат.. фузаl. давня назва
F. ~ s - ton. der, основний {ба- Bici~1I<0BOЇ ноти (в мензуральному
С08ИЙ) тон.
.
ното~исі).
.
F.-wechsel; der. зміна осFuss, der [нім.], стопа. ~ 1) Міzungsstimme.
FШftоп. aer

(німе}: доповнюючий

нови (акорду), зміна оасового тону. p~ дов~ини (в органа.1( ВИСОТУ, со

Fundamentalo bass, der [нім.].. ПІлок МІРЯТЬ стопами; н.а пр. 8
восьмистопова). -:- 2) ПіДстава ор- t rumen,
t сі as. басо- ганових сопілок_
F .-ІЛS
вий інструмент_
~
F. 7 ton, der [нім.], СТОП0'
F.o stimme die. основний вии ТОН. В органах на пр ..: тон 8'
голос, ба~овий г. '
(восьмистоповий ,тон) . звучить ЯІ(
написано; тон 16 звучить октавою
F'ton,
.
-der
. Fuп.dаmепtеt·оп.
~
нище ВІД написаного; тон 4'· октаFunebre [іт. фунебре}, похо· вою вище і т. д.
ронний•• но, жалібний, - но:м а г. Futurism [з л·ат.). футуризм,
~, Basse fопdйr:пепtа!е.

адmеlап

Фита

раюТЬСЯ традиції і намагаються ви-·

Fugara [лат. фугараJ. органо': ни~. Fiinfstufige Tonleiter, die [Hi~l.J.
вии г?лос. звук~м ПОДlбнии до смич-! п'ятиступінна гама. ЦИВ. Pentatonik
.

__._---

див. Theta.
F z ' forzando.

якиХ неясних спроо. ЯКІ ЦIJJКОМ цу-

~

!
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.-_

.напрЯМОК маЙбутн;>Сти~. І!азва де- . творити нову музику.

f.. жалібний марш.
Fiinfgestrichen [НіМ.], п'ятирис
нями теми є РІЗНІ ВС Т а в к и (ди-; ковиЙ. F. - е О k t а v е, die, п. оквертизменти), а на прикінці ф.: і тава, або п'ята октава.
.
ті С неп р о в е де н н Я ~EngfUhi
Fiinfliniensystem, das [Нім.),
rung. strett~). ТОбт~ каНОНІчне ве- і п'ятилінійний нотостан.
~~t~=~. ПРОВІДника и товариша вод, І
~ Fiinfstimmig [НіМ.]. П'ятиголос-

IІОВ. ІНСТРУменТІВ.

.. _ - - - - -

біжна з Б дур. Романськ.

С о ЛЬ М і- вансальська

но р.

G SсhШssеl. der ["ім.!, КЛЮЧ
який визначує положення ноти

r.
"

на нотостані ..

ааЬеl,

мент

з. З;

сопілка,

дірка.ми;

нар.

інстру

заук .5ельми

гострv.Й.
[поль.j; гг~1ii'. ди!!.

Gama

Топ-

іеііег.

die [нім.], камертон. стро-

а.

koscie.lna, цер"оаНf:Й лгд.

дИВ. Кirchentonart.

єві вилки.

G.-klavier, das "=:f\diaphon.
а. majoro\va, ;:;.уроаз і. (:-~aGagIiarda [іт .• гальяр.::а], га. жорна г.).
ліярда, стародавній танок, ШВv.дкиЙ.
веселий, в непаристому такті.

а. mеlоdусzпа,:-'Є,l;,о;:;;Йнаr.

.

а. mi~kka.

·... 0;;1ос.3"

(. \. ~·Я·

Gag,1iardo [іт: - гальяrдОj. 8:Д- ка" г.).

:::ажно. завзято. рішуче.

.

а. minorowa naturalna,
Гайда, українськ. народ ін- первісна мольоsа г. (.~jj,,·QPHa на-:-у,
струмент, те саме. що ду да 2).
ральна г. О).
Гайдар,· грач на га и д!.
а. powrotna, спадна [.
r аЙдувати,. грати на· га и ;:;. І
G. twarda, .:lYpoaa ї. {- тве?'
J
Де" г.).
.
(
Galezza
іт. - гаєцца. рг':lОші,
G ат Ь а [ іт_ ...сНоїа "
1і' гахо.:!.
веселощі. С оп я·, на раДОЩё;: . . 1) . СтароД.гвніЙ С~:;jч){саий інструGaillarde [фр., гайярдJ'
NeIO.
ве;Н:ЧИН;1' ВіО.1ьончелі, MZ6
Gagliarda.
б струн. Те сю!е. що V і о 1а d а
ааіо [іт. - гаЙоl. ga і а m е n t е.' g. ( .. ніжна скрипка").' 2) Оргажваво. радісно, весело.
' НОВИЙ гол JC, Тб:бРОN поzcібннй :0.0
Galante [іт.· ГіJЛянтеj... 9 а І 11 n- С~1ИЧКОВ. iHCїpy~:eHTiE<. БУ'::ає в різ
t е m е n t е. галянтно, по .~ицаРСЬЮ1,. них Вt' .• ичнна;:.
по двірському.
Gambenstimme, сііє [нї",]
Galante StiI, der [Hi~I.], г,)лян ,- Gamba 2).
ний СТиль, перехідний ~:іж добою
Gam.betta [іт.. га~lбет-а), ош!н
генералбаса і КЛЯСИЦНЗN'JN; бvла це' з га:-1БОВlІХ голосів в органах. Див.

назва вільного ЇHcTpYNeHToBorO СТИ- . GашЬа 2).

лю, в протиставленні до суворо\'
Gamelan. гамелян. джаванськ'!!
контрапунктичної праці.
·оркестр;",. у СК)1іЩ якої 6ХОДІПЬ ріЗ·
Galanteria [іт. - галянтерія]. га- HO~НJHiTHi ударні й дзвінкові іщ:тру
лянтні~ть.

еоп

я.·

-'..:Galante;

. менТи.

r

. ,.

";"'",,',..
..........
'і.......' ....''''k_*"''·С;iiliі..·JtO l' ti l li~'~іІіІ)tiliй'Vilil·",і':'>іоІі"t'NIі і~<klaiі.уIi O:§'\Iі і '·"fili? jі:і 'б#i j-·'ili{'i±i \"~7"'':;...
:~' ;..;·..;......:'i;'.;..,,:"""'~.......:d."""'.;,;;,,~~~~

аатт"

Geistliche

Gas:nma [грець. ~- гамма]. гама.' СІмками.
":"1) Назєа грецькоТ букви Г, що!
Gavotte [фр. гавот] . Gavotta.
-І
б упа наинищим
тоном у муз. сис·,
Gebilde, das [нім.]. будова, лоTe!'ta~ Х- ХІІІ в. - 2) Гама всучаСІі .. будова, утвір.
3Н3ЧlliНІ, див. Tonle!ter.
aeb'l~
d [. І
... _
d ['
. 'І
'і.
ase., as НІМ., сукупна liаз. ......ng, ег. НІМ. - ~xlД , пасаж.; ва повітрогонного приладдя в орДив. Passage,.
..
і ганах (міхи, канали, повіт ровні). .
:
Gebrochene 1\kkord, der [Нім.],
Ga:nze•. dle [Н1М.), ЦІЛа. нота.
G. Taktnote, dle, UlлотаКТQ-; ламаний акорд, арпеджо.
8а нота.
!
Gе Ь un d еп [.
І"
.
•
.
І
НІМ, В язании, - но.
GаПZlПstrumепt,
dгs
[НІм.]. '
G _е 5t'll
d
- .
б
б
•
,ег,
в.
стиль
. !10ВНИ:1 Інструмент, то ТО
ляшании суворий СТІОЛЬ. строгий СТ
Д '.
ІІІСТрум: з повним обсягом при.род- Strenger Stil.
иль. ив.
НИХ TOНl8 (І'уба, БО1'іБардон, геЛІКОН,
. J
. тощо).
і
._. G е d аеkt [НІМ.
, . крити~, 3акри,
' J повне,І тии
.. В органах
деяКІ гуБНІ со. пілки
Ganzschl uss, .dег · [НІМ.,
зве ху
з
. .
ЗijК1нче.ННЯ, повна
нанта _тоні.l(а).

каденція

І

,

~
"

І.

І
,'

(у фудзі).

- satzlichkeit die, про.'
, CbOГ?~Hi:. вулична, пісня. вуличне ТИ<:RЛадовість.
'
G
, ПО.СЛlВ я..
_' . '
. • ~ s t·Ітте, d'le. контраGatunkl (kontrapunktu) [поль.]. пунктичний голос, ,підголосок".
роди (контралун.кту).
а,. - theme, die, протитема.
, . Gаudепt,е [ІТ. - гавденте]. відGeige die [нім] скрипка
радІСНО. весеJЮ.
'
., .
.
, 'а,
.'
("
G.-en-hals, dег,скрипкова
. '. . audlOSO !Т.
. гавдйозо]
шийка, скрипкова ручка.
GaudeHte.
' ....
,.. - n - prlnZlpa,
- . І d ег, скрип. ,
Gaumenton; der (нім.], горло- Ковий прінціпал; органовий голос.

вий тон (при співі).

щодо звуку середний між прІнцї-

{іт. - гавотта], гавот; палом іга'мбовими голосами.
І
стародавній французький танок у
Geig,er, der, (нім.], скрипак,

,Gavotf:a

такті С; або ?Л5lбреве, з хараl<тер. скрипаль.
затактом двох чверток. Темп помірGeistliehe
1Щf'j.,гргщісізниЙ, рух найбільше ві- ДУJ(()ВНЗ' музика.

Musik,

die [КіМ.],

______--=G::e:::wich~spiel

61

'Gel~uf~gkeit, die (Hi~·I, СПР;;В-

Ge!ade Bewegung, dїe [нім.],

ДОСКОН~Лlсть (при Простии рух, тобто рух голосів ув
'
: одному напрямку.

Gemischt [нім.], мішаний.
а.-е Chor, der, м. хор.

==

Geraubte Zeitmass, das (нім.]
Rubato .
Ges, Гес, на пів T~HY знижене

який складається з чоловічих і жі·
ночих голосів.
,Г; романськ. С о л ь О е м о л ь.
а.-е Lage, die, м. уклад,
Ges dur Іскор. Ges], Гес дур,
м. розміст (акорду).
тонаці? з б. бемолями при !<Лючі.

а.-е 5timmen, м.

голоси Романськ.

(чоловічі й жіночі).

Соль

бемоль

ма·

ж о р.

Gemshorn, das, [нїм.I, органо-

Ges тоll [скор. ges], гес моль,

ВИЙ голос, із групи губних; сопіл. не8ж~ванг тонація з 2. ПОАвіЙtlими

кн ~~aЄ на верху з=ужені.
і 5. ЗЕичайю:ми бемолями np~ Ю1Ю
G :neral [НіМ.], генеральний, за-' чі, ріЕнобіжна із Гесес дур. Романськ.
Соль

гал.ЬниЙ.

G.-auftakt, der, загальнvй

жу.

G~-bass,

:'7>1, яка

G

rung.
а. -

bassschrift,
нотопис.

die.

~

1

за ha:-!ірО'1

.

arHepa 1'1';::'

[]
esang, сіе, нім .. спів.
а. - bueh, das, збірн;"к пі-

G_-s-.arie,

сііе,

спієальна

(5'

протилеж-

сіїе,

сп1ва.1ьна

ар'я, вокально' арія

Cres- r.oCTi ло аріїінстру?ен;овоІ).
а. - s· kunst, die, ~!истеu-

G.-ereseendo, d,'s

І

das [нім.),

В

гене- сен:" співаник.

циФруеання'

басг.

р

ла з'єднувати всі мистецтва.

цифрований бас: Див. Bassb~ziffe~
Р1:лбасовий

мі н ор.

всемvсецьхий твір; назва І": уз. дра-

гене::Jалбас.

der,

беи ол ь

Gesamtkunstwerk.

затакт, тобто затакт у формі паса-

fi

В XVI &. назва простих пісень, ана-, в ари ш а
nЬОГ1'1НИХ ,зіт. вілянелями. ..;. 2)
а.

_~ ____ ~___

ніСI.>. БIГЛlСТЬ,
грі пальцями).

.

(ДОМі- J
Р
є a~p~ТI І видають тони на
'і окт?ву Н~ЩІ вІД однаково висок:.tх

. ' .
. І СОЛ1лок .ВlДчинених.
.
Ganzton, der [нім.), цілий 70Н,'
Geda pft ["
]
_
. інтервал великої секунди.
!
m
НІМ. , приглушен~,и,
.
'"
: - но, з глушником.
а. - tetter, dle, ЦIJ:о-онова,
G
р k
(
rама,,·.Яка інте. реал октав. и заповнює'! ирит'
,.-е) au. еп, п. кітли за·
'
. ф' '. І
І сукном .
б . ступенями,
на пр.:. Ц Д е
ІС ГІС і
~.
•
гіс (ц).,
"
'
І.
G~fahrte"der [~IM.], товарищ
G•• sehritt, der хід на ці-: СУПРОВІДник .(у фУДЗI). Див. Comes.
ли&і ТОН, (B:i>-:елЬодfi). "
... ,:
Gegen [НіМ.), проти.
Garbo ІіТ.· гарб0]. пристоUність, : . , а.· bewegung, ,die, протидоладніС':,ь, гожість, чепурність.
; біжний рух, проти рух (голосів).
',' Garbo (іт.-, гарб0), 9 а г Ь а- !
а. -fuge, die, протифуr,1,
ment<!,garbatamente, прис- в якій товариш (соmеs)єобер·
тайно, доладно, ,принадно, чепур- ненням про в ід Н и ка (dux-a).
но, "чепуристо. .
G. - satz, d",f, протисклад;
Gassenhauer, der [нім.], -:.. 1), є це перший контрапункт до . то·

~~!;Jkei~~

"~-~

сепео rctativo.

за'гальниti ТЕО співу.

G.-koppel, die,

ЗЛУЧНИК; приладдя в органа".

яс:,':'оІ

а,

- musik,

можна "ривести до функціонув,."ня ~yw.Ka. ЕОка.1ь:-rа ~!узика(ПРОТИ:1еж'
Есі злучники водночас. Див. Корреі. ність: /.,УЗflка інструментова).

., а. - pause,

з?гат;ьна

die.

а. - schule. die. ш"ола співу.

"іЗВЗа (усіх ГО,10сів). як,) Є,jР';:ЗНО
а. _thema, сі,е, спіt')'ча тес
виділк-ється ІЗ течЕ "'ОМПОЗfщії
'~la; r:.pyr" тема в сонатоsій Ф"рtі,

-

а. probe,die,
проба, ген. сліванка.
проб" перед виступом.

генеральна яка З.:l<;бі.'1ьша ~laє співучий харак
остання. тер.
Geschlossene Кгпоп, der [нім.).

-

Generoso [іт.· дженерозо]. веЛи!{одушно, шляхетно.

.
НІМ.

Genrekomposition, < die [фр.
жаНР-К(lмпозіціОН],

Ratselkanon.
Geses, Гесес,

на

два

піsтони

знижене Г; романськ. С о ль Д У б ЛЬ

жарнова б е ~1 о ль .

КОМПозиція, твір невеШ!lфГО обсягу,

Gestopft [нікJ, затулений, при-

Привабної фОР~IИ. ЧGlСТО з програно- глушен;;Й.

ВИМ (ідилічним) забарвленнян.
.
а .• е ТОпе. приглушені то. аепtilе [іт. - джентіле], 9 е п- ни (в духових інструментах).
t II~e n t е, веЛft!<ородно - ласкаво. .
GewichtspieJ, das [нім.). гра

:Л ЮО язно, Н~ЖНО.
,GепЩе'zzа

'sагою руки, метода фортепіянової

. [іт.. джентілецца). гр\!, яка полягає на поставленні
веЛикоро.о.ііkть. шляхетність. Со n вагн руки на більше пасивні паль9· = Gentile:
: ці; зап'ястковий сустав є при цьо-

,

'~)

;;c.,j.g"-іriifl&"'k'м'f<{ "&"'''''' '{КМ""";'?' '~",")'O ,-",sі(-,,; "'-',М,',р"

Geworfene Strich

._---
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Glissando

!д і є з. •

му нефіксованиЙ.

.
Oltara [поль.] =, ОU1іагге.
кидане стакато (у грі на скрипці). і
Oitarre, die [нім.)
<іиііагге.
Giga (іт; - джіга), жіга. - 1)
Oiu [іт; - джьу]. додолу, .ВНI1З.
Назва стародавнього (від ХІ в.) FI. r с о і n g.. спадний тяг СмичOeworfene Strich, der [нім.),.

смичкового іНС'рументу з

грушко- ком.

,~

грайливо, радісно, весело.:,:.

Oiustezza (іт. _ джьустецца).
справність, належність, домірність.

еоп g. = GiU5tO.
OlOcondo [п .. джьокондо]. 9 10Oiusto [іт. _ джьусто], 9 і U $еоп d е v о І е, весело. безжурно, t а m е n t е, відповідно, належно,

жартливо.
· теп.

аіосо. (іт.

-

джьоко}. жарт, до-

Oiocoso

[іт..

домірно, доміри.

Olasharmonika,
die [нім.].
_
.у

дили із щкляних дзвіночків,

платі-

Оіо!а [іт. джьоя). радість, весе· на переломі XVIII _ ХІХ в.

g.
Gioc05o.
Oleemen [аж__ ГЛіменJ, назва
Oioiante [іТ.. - джьоянте] = англьо-саксонських мандрівних ~1YGiocoso.
зикантів ХІV в.
Oioioso ~T. - джьойозо], gi оCiIeich [нім.], рівний, однаковий.
і о s а те n t е = Giocoso.
О. _е Kontrapunkt,
der,
. Oique [фр. - жік]. = Giga.
рівний кон~рапункт (нота проти
Giraffenklavier, das (нім.), фор- ноги).
ТЕmіян -. жирафа, стародавня' відмі
О,· е Stimmen, die, одно
на

Фортепіяну,

що стояв

прямо

висно.

родні голоси (самі ЧОЛОВІчі. або еа·
мі жіночі).

Oiro[iT. - джіро)
DoppelCiIeichschw.::bende Тетрега
schlag;
tur, die [Нім.], рівномірно вирівня'
Ois, Гіс, на пів тону підвищене ний стрій, тобто поділ октіЗВИ на
Г. Романськ. С о ль ді єз.
12 рівних частин. При цьом; ніодин
Ois dur[cKop. Gi5]. Гіс дур, не інтервал не є абсолютно ЧИСТІ<!Й;
вживана тонація з б. звичайними і деякі

· 1. подвійним хрестиком при ключі.

Романськ. С о ль Д і є з м а ж о р.
Ois mоП (скор. gi5], гіс моль,

є

трохи зависокі,

деякі

за·

низькі.

Oli (іт. . лі!, множина родово
10.
тонація з 5. хрестиками при ключі,
Olissando
(іт. - лkсандо), 9 І і $'
рівнобіжна з r дур. Романськ_ С о л ь
$ato, [лїссато], g/issicato, [ліс
дієз ІІІ і н О р.
сікато), поковзо"!:-- 1) Ііа СМИЧКОВ.
Oisis, Гісіс, на два півтони під інструментах, ;::::. швидка хро.матич'
вищене Г, РОlllанськ. С о л ь Д у б ль на гама, npOBe,IJ.E'Ha ковзанням од·
го члена

"

1/1t9 о

кож у С':МфОНІ,'і- ~pl{eCTpax. 3?МIСТЬ дуал, католицький ритуальний (пів,
с"пр.авжНl~· ~ЗВІНЮВ бу~ають і І CТ~:; що його іНТО!іУЄ свяш<:нник, " від

леВІ плаТl~к.l .. Має кляє~ятуру глуш . повідає хор. 8ставляється між G І о- .
ники. ПОРІВН. L У га L ее І е $ t а .. т.і а і С r е d 0_
Oloria Ілат. - гльор~я). _.слава,
Orammophon [з грець.]. 'рамо(ВО вишних) , цepK~B_ п.:~ня. скла- фон. музичне ПРЮlадд!!, шо ав1'О
ДО 13.-, ч,стина лат. Л:ТУРПl.,
..~ ~атично Відограє музику. за:.исану
Glosas [гльосас). назва варlЯЦIИ на платівках.
у давній :спаНСЬКіЙ муз. літе.ратурі..
О.гап [іт. _ гран], великий.
Шоtt.IS. [грець .• гльоп:к!. г~.·
<і. cassa, в. барабан.
лосова ШІЛина, яка повстає при стО . d'
еі Nіж голосовими струнами.
.
organo, головна маголос.

,нуаля

О. tamblJro. є. б~рабаj-l, туО. dopelniaj,!cy, ilО!1J::НЮ' реиЬЮ'\і1 еарабі:Н.
.
10'lИЙ Г., додатковий г.
Orande [іт. _ іренде], вел}:хиУ..
О, m~ski, чоловічий г.·
O.arcata, -. амтягом с~н"Чка ..
О. skrajny, крайній г. (ь 4-'
О. cassa = Gr~n са$5".

вок,. або рульок. Була популярна

дощі. еоп

2) На фор'! те], поступнево.
тепіяні, -- Ll!видке пересуваНf~Я НІГ-:
Gradation, die (НіМ., з лат.І, гратем по КЛЯВlшах. - 3) ВзагаЛІ глад- ; дація, ступінюваннSI
ке. летюче ви~она~ня пас~жу.
.
Gredevole [іт.. ГРiilдеволе]. г;юOlocke, dle [юм.), ДЗВІН.
: бо, гоже. приємно.
Olockenspiel, da5 [нім.}. ~ЗВіН-.
Orado [:т__ градо], ступінь, куок.
ки; муз. іНСТР'у мент , уживании. та- '
Oraduale [лат. _ градуале]. гра.

Шоs [поль.I"

шкля-

- джьоко:ю], ра. на гармоніика, в яюи звуки вихо

дісно, весело, жартівливо.

',6:~..... ~;_,

стосуванням пальЦІВ. -

корпусом. 2) Швидкий,
Oiubilazione [іт. - джьубіЛяцйо ..
танок, мабуть шотляндського похо- і не], буйна радість, втіха. еоп g. І,
·дження. Від XVII.B. був завжди:
аіиЬilО$О.
Іі'...т.акті .3/., або 6/а • характер мав!
Oiubilo [іт. -джьубільо] ='" Giuвеселий, темп жвавий.
ЬіlаІіопе.
Oigue (фр. жіг] ~= Giga.
Oiubiloso (іт. - джьубільозо),
OЇnocchiello (іт. - джіноккєл- втішно, радісно, урочисто.
льо], колінна підойма .{у фісгармо,
Oiuchevole [іт. - джьук~волеJ, "1

весел~, ЖI1ТТЄР~ДIСНО, жарпвли~.

;':" " ,

Г:k:;;"",,~::-;;;,-:,:;;;;'-";:~-G~ dаtа:~: :~:~ S: :д~: : ~

вгтим

· нП)...
.
Olocarate (п. - джьоканте]._ 9 І 0с h е v о / е. [ДЖl:о.кеволе], г~аиливо,

'{

,

голосних творах: сопран і бас).

Orandezza [іт .• грандеu.uа]. в.<=
g. -= Grandioso.
Orandioso [іт: _ гра ндйозо],
9 r а n d j 05 а m е п t е. Erеличаво, ве.

О. srodkowy, середній г. личчя, розкіш. еоп

(альт і тенор).

О, zenski, жіночий:. г.
Clola [іт. - голяJ, горпо. горло- .~ично, поважно, ВЄJ'!иколіпно.
ВИЙ голос.
.
Отауе . [іт. _ граве]. 9 r а v еOondoHera [іт. - гондольєра}, m е n t е. тяжко, важко, поважко, по
roндолієра. човникова пісня, те еа- 1!<JЖНС. G. а $ s а і. М о І t о . g.;
ме що С агс а г о І а. .
.. дуже тяжко, вельми поважно.
~g,. гонг, дуже сильний удар-;
Graves [лат. - гразес} .важкі",
ний інструмент; є це вели~а брон·, назва тонів найнишсго тетрахорду:
зова плита, вільно завішена, до ЯКОЇ' Г F\ Б U (ГукбаПЬ::l).
оють паличкою.
Gravicembalo {1т. - гравічембаOorgheggiamento [іт. - ropre- льс]
С!г.УіееmЬаlо.
джьаменто}. ГОрЛОВИЙ тр~mь.
Oravita [іт. _ граВіта]. важність,
Oorgheggiare [іт. - горгС'!:\жьа- достойність. еоп g., з вагою,
ре}, співати ГОРЛОВІ{М ТРНЛЄN.
. поважно, достойно.
<:Jorgheggio [іт. - го!-'гещкьо}
Оса.Ііа [і';. грщ'яJ. грація. приGorgheggiamento.
вабливістЬ.. еоп g. = Graz.ioso.
Oorgia [іт. горджьа1, горло.
Ckazioso [іт.· грщйозс), 9 r аЦиr., СЛОВО!'1 у XVI в. назнв;зnн ТРИ-; l і о s а ш е п t е, граціозно. приваб.

л\. і КОЛьор"нурні при;,:расн.
ливо, приє~!но.
<ігасilе [іт. - грачіле]. слабо,
Oregorianische Oesang.
ТОнко, хнтко, МЛЯ!'О.

der
: [НіМ.], ГРf1!"оріЯНСЬКI<!Й. сrф:;, хораль-

,.

Наnасеа
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Griff

НИЙ спів катол. церкви, яКИЙ не'
а. - Ьаг~опіе, die, о. гар·
має властивого РИТМУ і записується' монія, Г,Jловни~ акор":! (в протист~в,

,
фор~
. 'ДВОГОлосся, перехідний тип до триGute Taktteil, der lНIМ.}, лоБР<І І()ПО~НОГО фо - бурдону.
Голоси

до смаку.

в НОТОJ1ИСЇ нотами невизначено! вар- 'ленні до ако рД!В поБІЧНИХ ступеНІВ.

ТОСТІ'.'. Початки г. с. відносять до які можуть о. г. заступати).
г,апи Григорія Вел. (590
604).
а. -Iage eines J\kkordes,
ariff. der [НіМ.). притиск (паль- , die
Grundgestalt е. 1'\.
цен струни на смичков. 'інструмен':
a.-skala, сііе, о. скаля,
п;х.).

: о.

.

гама.

а. - brett, das, притискова'
а. - іоп, сіег, о. тон, басоДОlцєчкг, те саме, що Fingerbrett. : вий тон в ОСНОВОМУ виді акорду.

G. -lосЬ,

.

притискова і

das,

а. - tonleiter, сііе, о r дма.

частина такту, сильна 'І. Т., наголо- йшли в
шена '1. т.
. секстах.

звичайна).

а.-е Interva!Ie,· в.

..

вали_

народів.
H.~tonschritt, der, хід на
Н dur [скор. Н), Г дур, тона- пів тону (а мельодії).
ція з 5. хрестиками при ю!ючі.
H.':verminderte
SeptakРоманськ. Сі. м а Ж () р.
kord, de,. ha:-JJа зменшений· септа.
Н mol! [скор. hj, г MO.~M, тона· корд; СЮa.:Jається з малої· терції,
ція з

(есп. - гвараніта),

auerresco [іт. - гверреско]. ВО-

+

КУl:lда (два півтони).

сііе, в.

(сіtlХ); головна тема у фудЗі й ка-

се- ноні.

.
auida banda [іт. - гвіда банд;}],
. а.- е Septime, die,B. сеп- провідник капелі, орудар к., дири·
. тіма (11 півтоніе).
гент к. .
..
G.-еSерtіmепаkkогd, der,
auidonische Hand, die [нім.],
в .. септакорд, дуровий септакорд;: Гвідонова руха, тобто· рука, на ~1i<i~
складається

з

вел.

терції,

ЧИС1:.

квінти і мал. сегпіми.·
·а. - е

Sext,

die.

·В.

НИЙ.

є

визначеНІ,

секста склади.

auidonische Silben [нім.], Гвї-

терція

донові склади,
склади: ут

а.-е Trommel, die, в. ба- (сі).

рабан, див. Trommel.·

пальців

ТОО"'О сольмізаційні

(.)' ф
до, ре, МІ,

а, соль, ля,

.
Guitarre [есп.· Гітарре]. гіта-

ра, щипковий інструмент,ЩО має б

Grund, der [НіМ.], основа, основ- струн, настроєних:

Е 1'\ д r r е!.

Пишеться октавою вище.

а. - akkord, сіег, о. акорд
а
[
,
(В протилежності до обернень).
usle хорв. - гусле], південнослов'янський примітивний інстру
a.-bass, der, о. бас, басо- мент з однею струною, яку настро'
вий
голос в акорді.
юють за голосом співака. Грають
G. - gestalt eines J\kkordes, примітивним смичком. Порівн. укра
о.

вид акорду,

(в

ПротилеЖНОСТІ ін.

ГУС лі.

до. обернень). Те саме, ЩО Grund. austo [іт. - густо], смак.
,.Iage. Grundakkord.
g.; із смаком, у смак.

еоп

cerтTЇ'111.·

Habanera. габанерг, еспа"::",,о- ,·:с:-:г, днтя'rа CJ<pV.:1Ki:.
Halbe. е!іе [H.i~11 niBHCTO.
T~Mni, таl<Т пар:-:стиЙ. шодо те~!Па
Н \' . .
"'І І
а lеШЗё!
І \.e,t,1jz_
й ритr-:у €. тотожна із сучасн. та Нг о ~1.
Halling,
н;:;рзеЖСЬRИ;:! та.. !
- HC}~ }". ~'::RTi
помірн:о PY'x.Гi~5i1~;
tt d as {.!'!!~'.
Н асkb re,
, лаа"" 'Г·'. """"-'a~"" '3 c.Y-DcaO~O'"1 на :"~TPY'
назва цимбалів.
: . . . . \.~, ~H'·v... ~~ ._H .. t:": :.,:),1' • 11'"':1 .... ' ~
. ,о,,:::Нll 1 a1'\...o . . ng:::r t ,eJ...;. . . 1»
Halb {нім .•
1.10:1';] пів.
. '.'
Hals, еег, {Hi~1.I. LJ,!HXii. РУ',Ю3
Н. - bass, der. полу5ас. ;:;:аз- (у
інстру:-:.). .. .

'

і
"

ня Nаленька BiД~1iHa КС1-!трабаса,

Hal~ еег

Н. - freie Vorh:::!t, der, н,,;::з

приготоаана

ha!t.

для легкого запам'ятання, Гвідонові

(9 півтонів).
а. - е Terz, die, в.
(Ф півтони).

суставах

хвінти і мап.

Por,:aHcbK.. Сі 'Е U дур: г.з Ф г).
Н. - уіоliпе, сііе, niBCKpv.;;Ka;

а~1ериканський танок, у пові:1ЬН07-1':

а. - е None, сііе. в. нона
Сіиепіего (їт. _ гверрєро) ~..,,,
(чиста октава
велика секунда). Guerresco.
а.-е Orchester, das, в. орauida [іт.
ГВіда], провідник
а.-е Sekunde,

хрестиками при ключі. о18- з~zеншеної

2.

нобіжиа з Д дур.
мін О р.

Йовничо. воЙовито.··

кестра (симфонічна).

'

Н, Г. назва тону, що відповідає шиУ. інтер"а:l у рівномірно в~рівня
сольмізаційному
С і у романськ. !-:о:·;у строю.

відміна еспанської гітари.

інтер-

терціях, або

Н.

'I~

звук, дуровий тризвук; складається І
СіиагасЬа, веселий еспанський
з· великої терції і чисто"!" квінти.
: танок з мінливими тактами СЗ ., і ~,).

auaranita

б;1113-

'І

дірка (в духових інструм.}.
aruppetto
[іт. - группетто].
aroppetto
[іт. - гроппетто]. 9 r u рр о, = Doppelschlag.
9 го Р Р о
Doppelschlag.
auajira [есп.· гвахіра), еспансь.
aross [нім.!. велИlШЙ.
КИЙ танок. ЩО в ньому чергуються
а .... е Dreiklang, der, в. три- таf<ТИ 3!.! і 6!'f:r"
.

G.- е Flбtе, сііе, в. флейта:

Gymel [з 11ат. gemel!um

І.

рівнобіжних

задерж!(~.

ПИВ.

Н lt Ь

J
[,,;:1 ..
.

f

н: - gedackt,
в

[']

а! е оgел, С!ег. rш!.

VQf-

жуваm:>на ::lУ.жка,

деякі . регістри

.'

зупинка,паю"!.

яка

,

np0.::l08-

зв ~зу"

тони

теї са",ої внсоти і таким чаном про-

г!олухр;~п:}і. ~оsжуі: їх за.;:). ,ість.

оргаюх

.

t·lають

губні сопіл!<и заКРіпі ЦТ:~ХЩ·j. а 8 де- .
Halteton, сіег [H1~1.J = Orge!-.
ЯКИХ У верхній стінці находят"ся punkt.
отвори; це сопіліш полукрнті.
Hammer, ~eГ[Hi:-:·I. tJrОЛОТОК;
~ . . H~ - instrument, t;!as •. непоs- ·~орди;~~::;~~ ~з'~_о 'U.~He~~ocepe.J.Hbo фприНИНlнструмент (пропшежН!сть ;щ.~
інст

те ~)YM. П08НИХ.
n .

Н. - топсі,

великий
nз .

,...

Вінкам>!,

ударний

. t
unnz!ns ги-

Д.~

.
рrЗНI1МIІ

ІІВ.

de:,

півміс"!.:,;..:

інструмент
б'

рязюrка~:н. то-

що), взятиІ.\ З тvрецької NУЗНКІІ.
J

'І·"

\. _

. ~. ~-

теrшнн.

ji -

.

струни у

ОР"

Н. ~ klavier, dаS.МОЛQТХОВИЙ

фортепї;;н; су'-!асний фQрте;JіЯн, у
. .
,ао даSНIШЮ(.

ПРОТ;.І;Н~"'!-'.О(Т!

синів, ;::П.інетіs І т. Д•.• В 9.ких

КЛЯ

щ: ПР;:SО;Ш.іIКЯ до зву ... ання не
і10ТКdNИ.

аЮКТО'lками.,

в

е·

СТРУ-

1'10-

гачика1>'іИ,

Н. - schluss. der. ПОЛQв;:нне SОрОНО8m.щ пераNИ. тощо.
закінчення,
лівзакінчення. і10ЛУЗ;)Н.апасса ['ІТ.· ана!<ка ]"га!-lаць'
'
. .
ЮН'Jення (каденція на дo~;iHaHTY)·
ка". наЗЕа танка в такті ~il' спорідн:- ton, der. півтон; н<!й'!ен, неtюгО з попьонезо:-:, але Ш8і1д'tого ..

І

оо

H"nd - bass.

Нагтопіа
__ ."---

Hand . 03551, das [HI~'.I. "руч·
Н .. - wechse l. der, зміна гар. ~~:~ баСQн."'. назва давнього сr-1ИЧХО-: манії.
••
~.
.
'. с-- у м ч r"'f'e-Н
ЕО,- О 1,1:
M"i-:.
аль..... - -; ЬОГQ '
HarmOn li<. dle [НІм.),
\
j ....

~івУ.о1') !

~.

ci'):1~,()H'l€:re;Q.

·х і ро

[!

II s1

гаРМоНщ
а.
....
.

t1

. наука про. ЗНдЧ:Н>іЯ гарr"lОНIИ.

Н. -Ieiter. сіес, "ёJзriJ yдrJc-:

,и''';:.lС.НОГО

,

--~--~~-_.

С

Harmo nika,. Jie [Ні,:,.}.

- 1)

f

Гар'

у.~оніЙю'\. назt») юлькох IHCTpYMeHTII~,
рV'ЧНЕЙ'
Сі ;··
різних с;ооєю БУД.О80Ю
.. дИВ. G І as,О.
.

Н . - t гоmmе,І
~,
" . - 1')1"
Д"в
,),-,рг.о"н, 1v'OY, '."
І
Hardan ger fJede.

7,'_

ЇаmЬuгіп
,

Irap,J.,

'"
, '.

.

·h.,

Z h
"')
1
lе -h.'
"голос. середньо: СИЛН,

МtJпd-h.

О')гановv.Й

:

І

нгер 'З~РL'а~IІО в [!()січній мануалі; в :le. іі

ф;д,,::;н,і. aa~,I-!iH IiОР:'\~">"<:;'КИ:-і С.~'ИЧ~,
'.' наз,m,!еься
:,r,ami інструм .. ГЮДlOпИИ до VIOI - І! дал~
,і' .:П1Оf(~, (-'lає 4cTpYH f' Ш:Я ПР'і1ИС·', в И И б а с.

гар 11 О Н і й к 0- '.:,

(
.,

.

і'і1!rш; і

4 р<::юшінсоВі.
, !,
Н.- ba5s, . der.
Harfan ette. с:іе [!-!їм.!, арфане- 'І ka 2).
•.

і

·,·
і '.

НагтО:1\'

.~ _
~,;~ла "рф<}.
,.
Ha.rmo~lIsch [НI~!.t. гаРМШIII':Н;:И,
НагУе, (:," [';i1:.J. арфа
flrpa. 'І гармоНJЧНИИ.
.' .
.
. t ги те п,
t d"sa
Н - Л -ІПS
Н.-е kfuпktlО
П, dle, Г. фjНКС, 'D-I
[,
'
.
. іНСТё')у".ент; тобто щю:- і ціl1, дИВ. fun ·tl0n. .
.
':C,i.,~;~ і HCТPV:·:. ' .
.
І
Н.-е ~a,:d, dle.!·.,p y"", те
Н. ~ ~ _ massig , "арфопод;б~' саме, що Guiaon! sche. Hand.
.
iil"]" . •7ii1'1G!'iН}1 а'I\ОРД. арпеджо.
Н. - е Iпt-єгvаН, das. г. іН 1ер-Harfpfe ife, сіі" [Hi~i.J,
feгn- вал; повстає п.:ді. коли два :они
'.

fkj~ t.:

Нагrnопїа

{:1dT.J.

гаР/о1Онія.'

звучать· ВОДIiОЧdС (прот;;лежн;сть:
.... )
інтервал мельодичнии .

Н. aethere a. органовнй 1'0-:
Н. - е l\\оИ;
,'10С; нlн·а·Ні}і:. пrі'1Є~<\'ПI}:Й: ріа. Мlf<СТ
.'
Н. Moliton
УР,И,.
;. leiter.

das. г. ~10ЛЬ,

,1

і·:Орл.,-

нт;

.

4) У дaa~

Н.-е ТеПuпg,

нііі грецькі!! '~Y3. теорії: гама в п~р- ,див. Duali$m us.

вісному, нетранспоноваНШ,1У ВИДІ.

Н. - bildung , :1і",. будова гар-

моніі\. т(:орення г.

die.

г. nOHi:!.

"

:1~

Н.' еТоле.

flliquot tone
Н. - е Vortsch reitung , die,:.

І.

; поступ, поступ гармоній.
Н .. - folge. діе, послідовність . . Harmo nisiere n [нім.].
гаР1-1Опі·
. гар"юніЙ. наступсво Г., поступ. г .• : зувати, до даної
мельодії дЬд<1ТН
/чергуваННI1 ~,
: акордовий супровід.
Н.- frernd, псзагармонійний
НагmОl1іsіегuлg, сііе [ніМ.). гср.(ТОІ!), який не належить до Д«ної монізування, ГDрмоніз
:щїя, aK~pд()гnрГ"онП (акорДу).
.
вий супровід до даної Щ;ЛЬОД11. '
Н. -Iehre, сііе, наука про:
Harrno niurn [лат. _ гаРI-юніУ~1~
іар:онії.
•фісгармонія. клявішевий духовни
Н - musil<, die, r ;..рмонія
. і інструмент; звуки походять від NeHarmon ie З).'
талевих язичків. що ІХ

і

~
іі

приводюь

Н. - 5сЬгіН, дег, гаРГ10нічниЙ. до звучання CTpYN повітря,
який іде

.;БОРОТ. -":'·.зміна гарменії, або ха·. 3 міхів; міхи
напомповує грач нога·
і.>:ж't-еРИСТИ4НИЙ спосіб гармонізу-,: ~!И.
.

~аЕНЯ, влаСТIІВИЙ даНОNу стилеві, :

•. 60

КОМПОЗІпорові.

Нагmоліzасjа [поль.}

monisie rung.

Наг-

1

3BVi<, щО ,сютадається 3

.

-

В€:ііИf<О! тер .. ~10C, ДУ;"t\е Си ..1ЬН;".;', З9УКС~1 ПО;:'lОh~~
и.

ціі ї зменшеної квінти (на пр. в
дур: r діС ф).
.

u-

до O.::lHo;;;:,~eH:·;o,o інструмепту.

Неllflбtе, Сіе [нІм.!. ,ясна флей

Harz, йа:; [нім.]; !<.о,1;"офоні~, жи- '''".
ГО:lОС '-lілксм: nо::.ібf!ИUЯ,. якою натираютr.. с:-:ичо~.
. H~~f": .:.:; CI:;rE';bt~!~.
Haupt - [нім.], го;;оВ~:-t;;.
H.-akk ord. cl,,;, '. ",;с;д;
ЩО Є побудований Н?:, оцні;..'\ з -::;:- :11 ~ О ~ і г.. 5 ;'1е~зур~:;
ь:-:;:~·::' :-1c.T.();;~~
ЛОВННХ (І, IV, У) cTynei-і!і'І га:,;}:,.
с: Н"З,IЗ,,:1;С -с" :pyr:;;
Н.

В порівнянН:і з Пер' ·'<I~.''.

Ф

нов€: З;;;5гРВ.1ення та інтензивну
- гар[па J • ар а,
. 3вучніст".,
Harpeg glo, das НН.1., з п,. rap-.
Н I-k
[
!'
.
. ~
J оп
з греиь. , ге:іlКОН.
педжьО } , ламании акорд. арпеджо. 'е
'1) f I ·
ДО
• h d'
КУСП~Ч;1е придаZJДЯ, ПО'ІО"Harpslc ог , Г~РПС!7.0РД. даfjНЯ ' МОНОХОDДУ. але з більшо _ "С
ю кількістю
назва І<лявіхорду.
: CTDYH. :....
-\Й басовий інНаrtvеrmілdеrtе Dreikla ng. cтpy:~eHT ('"2) у Б.1яu;аНі
б
а),
закруче
ний в "o~
der [ніМ.), ДУрО8ИЙ З1>н:;ншеннЙ .. три· .''10. дИВ. Т uba ..- З)
OPГёH03:'~ ГО:

H .... dreiklang;
akkord.

З) ГРУП<l J\YXOH:X перезля-. шений VII, ступінь.

il;CTPY~!' в ОРІ{С;ClР'·

Н arpa [л~т.

звук, ДИВ. Н. -

;.(:18.

Нагшопіе. &с Ні4.!. r:армонія.
Н. - е '\\ol!to nleiter. dk.c:oІ.') u. ,ау"а про оудову,
на ІНН .
.
raNa.
піазиі .ОЮ;!'JІ'" nкордіВ..
2)Суголос, вісною ~1Ольовою г;;:мою /о!ає

З 'І' Я Льова г.

Harmo nja {ПОЛІ>.!, ,армонія.
і Ї'!нні1 марш.
Н. rozlegl a. широка г.~ ши· .
Н - ел - stimme , die, героїч·
роКИЙ уклад (РО3Міст) аиорду.
ний голос.
.
Н. skuріола, ВУЗl,ка г., тісН.
tenor, dei. геРОIЧна Г., тобто вуз~.киЙ укл;щ aKOpD.Y. ; нии тенор,- еп·
Mй€ широкий cer:,e.:L реН. szerok a
Н. ГОІ!еа!а. 'гістр. темне, часто майже огрито-

- Kadenz ,

сі-::г.

г

TP~1"· (;:o·.:~;~~

;-;'.:,г=Y:;;Ь:-7,Y,:-~:.1

сііе, г. за;.:: "';:::-1-

НЯ, [. каденція. те саМё,

u;o G ';[1;:sch!u ss.,.
.
Н.· Manual , '. ,;asya,."!,; (8 ;:):JraHax).
H.-Not e. сіїе, г. нота.
Н. - satz, der, Г.· г.арті,;. г.

Te~la, показ, виведення. еl<споз>щі".

H.-stim me. сіїе. г. ГОЛОс.
Н. - thema. сііе. г. Te~1a.

Herabs trich. се,
Heraufs tric.h. аеї [н it'!.} ,
7;:- ((:">!;:~:,c<\,!).
\ "
Herunt erstrich , der [Hi~!.;
H€~ii:;str:c~, .

H~!~

Н. -tоп, deг. І'. тон. ·Hc~.. ,ес на
ліs, тону З'Н;-!
Н. - tonart. die, г. тонація . жене Г: ЗS;{'іайно наЗJ-jваЄ
ТЬС>і Б .

{при модуляції}.
pOMaHC~;':, С і бе мо
Н_ - werk, das
Н. П1апuаl.·
Heses, r есес. на ;J.9a П;ВТО:-іИ
Ha.van aise [фр. - аванезl'''' На-. знижене Г; іноді називає
ться :акож
Ьапега.
.
Бес. p0:-tанськ.
Сі дубль беHawaia n [анг. - Гі!ВёЄН!. га· N о Л Ь.
.
ваЙська віДNіl-Щ. гітаРІ!. У нас ужиHetero phonie . dіе[ні:vt.. з rpeub.],
вається в джеЗбеНЩ1Х'
rет ерофонія. - 1) У стародазній
Heckelp hoJ1, ге,·ельфон. дуХО- грецькіЙ муЗИЦІ
~ХИj1И в ~ei1bOВИЙ iHCТPYNeHT. дв~,;зичковнй,. нібн дії від докпа1і!-lОГО
УНІСОНи, ЯRl трап·

баритоновий го60іі. ЗВУЧІ~ПЬ окта· лялися Б інструиентовом
у супроВОю Нl1ще від напнсаного.
. воді.
2) В середньовічуі пер_ед
HeJd. сіет [~liH.I. герой.
'повстанням п6ліфонії - назва .оаH.-en-m arsc:h. der. теро-. гатоголОСНИХ форм. які .витвор
юза-

!

}J)",,'" (>I~
,

~\ ( 1"1-:,'

.,

._~,._"~~,,,,~'"9'''''''.'''''

1;

~,(І

.

~пд - bassl

бб

___,

HarmOnizacj!

. Нагmопіа

тіВI<ОЮ 1 віО:Jьонче.'1ею.

рокий уклад (роз міст) акорду.

наука про знаЧІННЯ гарrol/ОНІИ.

H.-Ieiter, der, нал'!а УДIJС-

,

. d І

Hardang~! ~Iee

[

Н.· еп -tenor, сіег, геро!чна Г., тобто вузький уклад акорду. ний тенор, має ШИРОКИЙ серед. реН. 5zeroka
Н. rozleg!a.
гіпр, темне, часто маЙже барито.
Harpa [лат. - гарпа]; арфа.
нове забарвлення та інтензивну
. Harpeggio, das [нім" з іт. - гар- звучність.
леджьоj, ламаний акорд, арпеджо.
Helikon (з грець..), гелікон. 1) Rкустичне приладдя, подібне до
Harpsichord, гарпсіхорд, давня монохорду, але з більшою кількістю
назва клявіхорду.
струн. _ 2) Бляшаний басовий інHartverminderte Dreiklang, ,струмент (т у б а), закручений в ко
сіег Інім.], ДУР08ИЙ зменшений три-; ло. Див. Tuba. - З) Органовий го
звук: що складається з великої тер- ' лос, дуже сильний. ЗВУКОМ подібний
ції і зменшеної квінти (на пр. в ц- до OДHo;;~:eHHOГO інструменту.
дур: г діс ф).
.
Неllflбtе, діе [нім.І, .ясна флейHarz, das [Нім.], КQльофонія. жи·· та", opraHOB'-1Й голос цілком подіб-

~ е І Органовv.Й голос, сереДНЬОI сили,

rar.A~:~':: ЗВИL1айно в побічній мануалі;. ~ nе-

фlделы'
даЕНШI НОР~беж<;,ьки , У'10'і - .1 далі- називається
гар мо НІ И К О.
І<ОВИЙ інструм., ПОДІ нии ДО
б ас'
д' amoгe~ (-'\ає 4 СТРУНИ для ПРИТИС- ви ин' Ькання і

дег

Нагтопі.

4 резонгнеові.
.- ",55,
Harfanette, діе [нім.), арфане- ka 2).
та, мала арфа.
Harmonisch IHi~I.I, гармонійний.
Harfe, сііе [Hit'1.I, арфа ес,,,, Агра. гаР1":ОНіЧНИИ.
.
Н.- n-instrument, das, арН.- е Funktion, діе, г. функфоподібний інстру~ент,тобто щип- ція, Див. Funkt\on.
КОВИЙ інструм.
.
Н. - е' Hand, діе, г. рука, те
, n-massig,
. "ар Ф оподі б - саме, що Guidonische Напд.
. Н., но", ламаний акорд, арпеДжо.
Н.- е .Intervall, das, г. інтерHarf"'feife, сііє [нім.}
Fernc вал; повстає тоді, коли два тони
r
звучать водночас (протилежність:
fl6'te.
U)
Нагтопіа {лат,). гармонія.
інтервал мельодичнии .
Н. aetherea, органовий гоН. - ~ MolI, das, г. моль, ДИВ.
лос; ніжний, приємннй рід мікстури ..Н. MolltQnle!ter.
•
.

Harmonie,' сііе [НіИ.]. гармонія.
'а:'.- е j\'lollt0l"!lelter,. сі!є, 110:
.,- 1) Наука, про будову, значіння і льова г. гаГ·1а. В ПОРІВНЯННІ З .пер
і сполуки акордів_ :"'-2) Суголос,! BicHO~ мольовою гамою має rпдви
аКОIЩ. - З) Група ДУХОЕИХ деревля-: щении УІІ. ступ:нь.
них інструм. В op:{(~CTpi. -- 4) У дав- ;
Н •.- е Tellung, діе, г. поділ.
.ніЙ грецькій муз. теорії: гама в "~p.: див. Duallsmus:.
."
вісн ому, нетранспонованому ВИДІ.;
Н. - е Топе
Rlщuоttопє,
Н.· bildung, сііе, будова гар- ;
Н .• е Vortschreitung, діе, г ..
моніЙ. творення г.

і поступ, пос-туп гармоніЙ.

ний голос

Н. skupiona, вузька г., тіс·

Harmonika,.die [Hi~.], -1) Гар'

КlJналєного х і ро п л я с т 1:.
монійка, назва !<ІЛЬКОХ ІнструмеНТІВ,
Н. - trommel,
діє, ручний різних своєю бу~ово~. див. G І а $барабан rаМбурин. Див, Tamburin, j,h.. М u n d - h. J Z І е h - h."
2)

.
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Heterophonie
Harmonja [поль·I, гармонія.
; і'ШИЙ марш.
Н. rozlegla, широка г., ши- І
Н - еп _5timme, сііе, героїч-

Hand - Ьа551, das {нім.,І .руч-:1
._ Н. -wechset, дег, зміна гарНI1Й' басок", назва давнього смичко- : МОНІІ.
'"
.
ВОГО iHCTrYM., сере1\НЬОГО між аль·
Нагmошk, .dle (НІМ.], гаR,МОl-ІІка,

виця, якою натирають смичок.

I:~. ,'

ник до СI;щ:Ье!lё.

Haupt - [НіІ'Ц, Го'ловниЙ.
НеПрfеіfе, діе [Нім.] ='7 Не!!f!бtе .
Н.- akkord, сіег, ї. аf<Орд,
Нетіоlа [тн.
ге,..іоля!, h ещо є побудований на однім з ~oc m і о І і г, з ~!ензураль"!ому нотопи
ловних (І, ІУ, У) ступенів гами.
,сі назиаали так групи чорних нот
H.-dreiklang, сіег, r. три-' (поміж правильними білим;.,), які
звук. див. Н. - akkord.
. : зменшували Їх вартість на 1,з,
. Н. - Kadenz, сііе, г. закіН'1-=Н- !
Неmіtоліum [грець. -Лат. - геня, г. каденція, те саме.; що Ganz-' Мітсніу':! = Semitonium.
Heptachord [з грець. - гептаschluss.
Н.-Мапиаl, г. Nануаля (в ор-' ХОР!!! = Eptacordo.
ганах)..
Herabstrich, сіег (НіМ.). спадний
H.-Note, dle, г. нота.
,тяг (СМИЧКОN).
.
Н.- 5atz, дег, г. партія, г.:
Heraufstrich, сіег [нім.), г.ідностема, показ, виведення, експозиція.' ний Tqr (СNИЧКО)<j).
H.-stimme, діе, г. голос.
Heгunterstrich, сіег. [Нім.! =
H.-thema, діе, г. TeMa~
. Herabstrich.
H.-ton, сіег, г. тон.
і
Не5, Гес, на пів тону зниН. - tonart, діе, г. тонація : жене Г; звичайно називається Б,
(при модуляції).
: романськ. С і бе м о 11 Ь.
Н. - werk, das = Н. - manual. :
Heses, Гесес, на два півтони
Havanaise [фр. - аванез)'= На- : знижене Г; іноді називається також

Н.'· folge, діе, послідовність:
Harmonisieren [нім.). гармонігармоній, наступство [., поступ. r., зувати, до даної мельодії додати
чергування' г.'
.
акордовий супровід.
Н. -fremd, поза гармонійний
Harmonisierung, сііе [нім.]. гар('ОН), який не належить до даної монізуваНня. гармонізація, aK~'pДOгармонії (акорду).
ВИЙ супровід до даної мельодн.
Н. -Iehre, діе, наука' про,
Harmonium (лат. - гармоніум1 U Ьanега.
Hawaian [анг. - гавёєнІ, гаrapMOHiї.
. фісгармонія, клявішевий духовиИ
Н - musik, діе, гармонія = інструмент; звукн походять від меваЙСЬка відміна гітари. У нас уживається в джезбендах.
Нагтопіе З).
талевих язич}{ів, що ЇХ приводить
. Heckelphofl, гекельфон, духоH.-5chritt, сіег, гармонічний до звучання струм повітря, який іде
ВИЙ інструмент, двоязичковий, ніби
зворот, - зміна г:армонїі, або ха· з міхів; міхи напомповує грач ногара}{терисТичний спосіб гармонізу- МИ.
.
баритоновий гобой. Звучить окта·
вою Нище від написаного.
вання, властивий. даному' стилеві,
Harmonizacja [поль.) = Har'або композИторові.
monisierung.
Held,der [НіМ.), герой.
Н. - еп - marsch, der, геро-

Бес, романськ.· Сі ДУ б.л ь б ем о ль.

Heterophonie, dіе[НіМ .• з грець.І,
гетерофонія. - 1) У стародавній
грецькій музиці - ухили в мельо
дії від докладного унісона, які трап

лялнся в інструментовому супро-

воді. - 2) В середньовіччі перед
повстанням ПОЛіфОНії - назва багатоголосних форм, які витворюва-

.~_~_-:. _ _ _.... _ _ _ _ _& __~б:::9 _________-,--_~)
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Hexac.hord

ЛИСSl через одночасне виконання, ний тон.
D.Бо1. рІзню; наnівів. -- З) Всучас·'
Hoketus
·ніЙ музю.й
сполука
меЛЬОДІЙ Hoquetus.
8

[з

лат.

- гокетус] =

ріЗних тонацїях. Диа. РоlуtОOlаlШН.
Голосіння при похоронах, це
Hexacbord Із rpeUb.] .. гекса-' особливий тип украінськоі народ.

хорд, wеСТ~іОНО8ИЙ

звукоряд,

від ХІ-

основою

XV!!I

В,. бує

метру і без

певного

найбільше до козаць.

творів, {іноді кілько,,'. ких дум.

'6.

зе:торів}. об'ЄJ1ИдНИХ спільною темою. •
НПfsliпіе,

die

Holzb!aser, der [нім.). грач на

.[нім.І, додаткова' деревляному дyXOBO~IY інструиенті.

лінія (до нотостану).

Holzblasinstrumente, die [Hi~1.],

:

Hilfsstimme, die {нім.l. допоміж- деревляні духові інструментм, до
голос (8 органах), тобто такий, ;ЯКИХ належать: флейти, гобоі, aHrпідсилює апїкєотні тони.
; лійсь/{ий ріжок, усі роди Ю1ярине·.

Ніп.шfstriсЬ, сіег [ніМ.]
ггufst.гісh.

..

,=

He~ тів, фаготів, саксофонів, сарюсофонів і т. д.

Hinstrich. der [нім.], підноснмЙ.

1-яг (C~'H4K0:-1) У /{онтрабаса
лhончелі.

й

Holzharmonika, die {нік), де-

віо- ревляна

. кс и Л

ь.о фон у.

рідка

назва

Див. Xylo.
не портаменто.
.
Holzschlagel, [НіМ.}, дереБляна
Hirmus (лат., з грець. _ ripMYc) . паличка (дпя гри на барабгНі).
Ірмос.
' :
Homofonkzny [ПО!1Ь.], гомо·
. His, ГіС,'.н:' "!ЇВ тону підвишене; фонний. Див. НоторПопіе.
~
'С'І діез.
Homophon [нім., з грецЬ·І. го- ~І
". Г ,.роМансь/{.·.
. '
,~_
Hisis. ГіСіс, на два піетони під-: !о!офонниЙ.одноголоснИЙ.
• Виtuєне Г, рома,!Ськ; С і ду бл ь
Н. - е Musik, die. г. музика.
дієз."
.
Н.-е. 8tH, der, т. стиль.
Глас щіРRОВННЙ,Е<бо л ад ц.,'
Homophonie, die [Нім.,згрець.].

.

; для

гармонійка,

Ніпuпtеrzіеhеп, das {нім.І.спад-. рПоп.

є музичний звукоряд діятонічної га-· гомофонія, одноголосся;музичний
ми, на якоР.у побудована цеРКОВНе' стиль, в якому мельодія виступає

м~льодія. У на?дав~ішій византійсь-' в одному

голосі, а решта

ІОИ церк. rг.узиЦ! таких .лас'в установ- '.веде акордовий

голосів

супровід.

.лено 8 (.ОС""?ГЛдсіє"), з яких 4 було!
Гопак, український нар. T1JHOK,
автентичних І. 4 п~ягаг.ьних..
. . ; жвавий, такт 2/4 f\lIegretto. Музика
НоЬое, ci~e. {НІМ.] ,.'" ОЬое:
!ціл/{оf.l подібна до к о З а К а. . .
Ноф [нім·І, висо/{ий, - КО.
Hoquetus [лат. - rO!'BeTYcl. го·
Н. -alterierung, .::!іе піднос-. кет; композиційна ~1aHepa ХІІ ХІІІ в., .

!

на

ЦlI на КВІНТУ...

~

гль.терацїя,

хроматична

тону через піД5v,щення,

ЗNіна: яка полягала

на

ТОМУ;

що

кілька

голосів співало навпереміну (у швИД'

НOhе. die [нім.]; ВИС07а.
кому чергуванні) одну мельодійну
Ноhlflбtе, <іїе {Нім.], .пуста лінію.
"
'флейта-, Qрганt'}3ий голос, із групи
'. Horn, das (нім.}, ріг, вальторня,
ryБНі1Х, звуком подібний до голосів
Согпо.
.
!tритих.
H.~musik. сііе = fanfare.
Hc~lqu!nt. die [,іїм.], • пуста
Н.· quartett, das, роговий
квінта"•. орггнозиЙ допоміжний го· квартет; ансамбл~ чотирьох бляша
лос, 1110; r:Йдси,!1.оє третій . алїквот.' них інстру,ментів.

і

грав

на

струнах

палr,цями;

і струни були кишкові, (кількість Їх

Н.· sогdше, dle, вальторне-; Н~Г10стіЙна. Інший тиг. гусел, у фор-

; МІ скринь/{и, ставили при грі на
tube., die
Согnопе.
І столик. По рівн. піаденнослов'янсь/{ї
Hornpipe [анг. - горнпайпj, _: G u s І е.
.

вии глушник, в. затула.

Н.·

ритму. МУЗ!.ічною конструкц;є?:> на-

Нехаmегоп(з грець.], гексаГ'lе-' ближуються

ний
що

с:~сти H~ КВІНТУ, та додолу з тер.: нах

шо творчости. Мають речитаТИЕНИЙ ха

муз.; рактер. 'без

теорїі.
рон, збірка

Н. - q~inten, die, рогові кві:і' І маємо зобраh{ення гусел, подібних

ти; в .raP:1OHII наз~ваються так з~· і до грецько· жидівського псалтиру
ховаНІ КВІНТИ.. що идуть догори ІЗ ; Такї г. виконавець тримав на /{олі:

1) Давній англійський духовий ін.'
__ 2) Дав-'

ГУСЛЯР,. r y~c л ІСТ,

струм., відміна Ш<lльмаЙ.

ник,

ній lUотляндськv.й танок, син/{оп.О-'
ваний, в такті Зі", або

1/\.

гус ель·

маНДР!lЗНИИ грач на гуслях.

~ydraulis

. во~ян:

[грець. - гідраВЛіС].

органи, найдавніший -:-ип

01'Гоцан, українсыйй народ. та-' гаНIВ (11 в. перед Хр.), в яких до·

нець, жвавий, з підскока~1И, такт
на

гуд к у.

Гудіння,

r

2 , ••

Гуда/{, гуд е ц.ь, гуд і й, грач

удк у.

r у Д ь б а.

гра

плив ПОВІТР~ регулювали водою.

. Hyme~aos [з грець, - гіменеосІ.
. веСІЛьна тсня.
на'
Hymnus. [з грець. - гімнус]. гімн,
ПРОС..1авна шсня.

Гудои, старовинний СМИ'іковий'
~ymn~f!raf [з греиь .. - г,ім!-юіНСТРУ"'lент, споріднений із згхі.ан!->о- ГРОФJ' пое, І І(О~ШОЗИТОР пмн:в.
.
европ. рубебою. 3 вигляду Harall'v":
Hypate [грець. - rіпате] .наЙ
єав віольончелю, мав 3 струни. з я!<~х; нища", н~.з6а тону в старогрець.
дві (догадуються) наСТРОЮВі1ЛИ В' у_ ~!уз. теор!!.

нісан, а третю квінтою вище. СNИ-'
Нурег [грець. - гїпер],. над
чак лучковатий, як у контрабаса., aep;.;"i~. В старогреш,кїіі муз. тео
Сьогодні г. не

вживається,

знаємо:

1'1:

при

його тільки з описів.' "г;пер'

;,адів

до.:азади

n~pBiCHOЇ назви тоді.
[чесь.], ГУЛЯН, чеський копи верхній TeTpr:xop;:. рори,лі\ ни

Ниlап
народ

творенні

танець,

такт 3/~, або 2~.

помірно

рухлизий, ш;:""

.

.

Hfipfende 80gen, der [Hi~l.],
скачучим СМИЧІ<ОМ (saltato). :)"~.

.

Нusаг[чесь.l.

гусар.

чесьхин

нар. танець, споріднений з чардашем.

Гусельця,
гус і в ці,
ки, малі гуслі.

до

а поверх нього додаваm! інше

. заюн.';.ення._ На пр.:

ДОРІИСЬКИИ

е Ф rа r

U.

Д. е

j1Zlrl:

Ппер.:lОРійсь!шЙ дад: '. Ц::' е '.Ф

rа r

Нуро [грець.• гіпо]. під~){ж·

.ній. В СТерогреuькїй муз. теорії пр}!

r у с і а. ТБореНfi і лад.ів додааали"гіll0~ до
первісної назви тоді, коли

нижн!;:!

.
rycmi • ....r у с л а, нарОДНІМ NУЗ. тетрахорд робили вишим, а перед
lHCTpYNeHT із родини арф. МаJ1И ним додавали новий нижній. На пр.:
багато BiДOl'1iH, в залежності від .то- Дорійський лгд: .
е Ф r 3. r Ц Д е.
::0, з якої краУни походили. В украГіподорій'
<! r ц:t е Ф r 3.
ІНСЬК . .церковних пам'ятниках ХІV в.
ський лад:
. :- __ і

'І.
І [іт .• і), 1'1ножина члена j І.
муз. теорії: r а г Ц Д е Ф г. Те
Iastische Tonart, die [:ii~I.], іас-. ме, що гіпофригійський лад ..
ТІ.ЙСЬКИЙ лад. - 1) УстарогрецЬКіЙ 8 середньові.чч! в цеРI<ОВНИХ

.

са-

2)

Imitation
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lambus
те саме, шо нонійський церк. лад.

І. homophona. н. в тои сам
lambus (лат- - ямбус), ямб, мет- голос (нетранспоноване).
р,",чна стопа, що склада€Ться з коІ. іп augmentatione
І. рег
роткоі і довгої частини.
augmentationem.
.
Ictus [лат. - іктус}, ікт, наголос,
І. іп diminutione = І. ре!
dimunutionem.
.
ПРИТИСJ<, удар.
fdea [грець. - їдеа], ідея, муІ. іп motu contrario
І:
зична уява, думка; також тема, фра- рег motum contrarium.
за, фігура.
І. іп unisono, н. в унісоні.
Idee fixe [фр. - іде фіксІ. по- = І. ЬоmорЬопа.
стійна музична думка. .з'єднана
І. interrupta, перериване н.
3 певною поетичною уявою. Близь- (павзами).

ка до вагнеріВСbl!.ОГО "провідного
І І
t
.. (L
t·
)
• ega а,
МОТИВУ
eitmo ІУ - у .
І. сапопіса.

МіШо lі:"_- ідіЛЬЙо}. ідилія;. ком-

доuладне
~

=

І. libera. вільне н. (недо-

позиція сrююиного. простого І при- кладне).
вабливого'

форми.

характеру,

.

невеликої

.
·ldyll, die [нім.}
Idillio.
11 [іт.· - іш,}~ член іменників

=

'10-

I1ciB~'IOГO роду.'

І.

partialis,

частинне н.

довжинами нот. спо-

Ilarita (іт. - іляріта]. веселість, вільнене н.
радість. Со n і., весело. радісно,
І. per diminutionem,
на

радощах.

зменшеними дов!!<инами

Imboccatura [іт. - імбоккатураІ.
1) Губник. тобто та частина дуХОВОГО iHCTP)lM., яку прикладають
до губ;
2} Задув, на<;ада тону
(на духових інструм.).

Imbroglio [іт. - імброщ,йо], .замішання·, одночасне скупчення кіль- І!
KO~ різних ритмів, [які між собою
контрастують.

.'

.

=

І. libera.
І. per augmentationem, н.
з-більшеними

скорене н.
І. per

нот.

н.
при-

motum contrarium,

н. у ПРОТИВНОМУ русі, протирухозе н.

І. per motum retrogradum,
н. У з-вор~пному русі, зворотне н.

=

І. cancrїCans.

І. periodica, періодичне н.
І. retrograda
І. рег то-

=

tum retrogradum.
Imitacja [поль.J = Imitatio. ' : '
.1. simplex = І. IiЬега.
lmitando Сіт. - імітандо), подіб- і
L totaIis, цілковите н., доно, oд~aKO.BO, так caM~.. · .
Ікладне н. = І. саПОпіса.
'. . Imltatl(:~ . [ла::. - IМІТащ?], . на-І
І. vertabilis, н. навиворіт =
Сl1lдува':!ня, IМlТа~IЯ. Див. Imltatlo~. І. рег motum contrarium.
. .'
L a~qualls motus, .Н. в PIB(mitation, діе [Нім.), наслідуван-

н?му РУХОВІ (тобто не ЗБІЛьшене, ня, імітація. В багатоголосній ком

НІ не зменшен~).

позиції є це докладне, або вільне

. . L canc~cans, ракохідне н_ повторюваннSI рештою голосів тієї
, (ВІД КІнця ПОСЛІДОВНО назад).
теми, яку подав перший голос.
•
L' ~ancricans motu contra~
І. in der Gegenbewegung,
т!о, р.аКОХI.ДНео Н. у противному ру- н. У ПРОТИВному русі, протирухове

СІ (BI~' КlH~

ПОСЛІДовно

назад, н. (інтервали спадні замінюютьсSl

а ПРИТІм ще Інтервали спадні пере- на підносні і навпаки).

І. іп der Verkleinerung, Н.:.

мінювати на піД~ОСні.і навпаки). ; j
. І. іп ~er iVergrosserung, н.
.L сапопн:~. . канонічне н. в побlльшеННI, н. збільшеними дов(докладне, без ЗМІН).
жинами нот, сповільнене' н.

.Impressionismus ["ат.І. імпре

у зменшенні, н. зменшеними доа-: СІОНІЗМ, муз. напрямок, що залюбжинами нот. прискорене н.

І. іп der Verkurzung
іл сіег Vегklеіпегuлg.
L іп der Verlangerung

/.

'ки

черпає

НаДХненнSI

із

мін"ивих

І. природних вражінь і намагаєгьсSl
і з'ясувати їх муз. засобами. Н::! місце
! певних мел. од. контур клясицизму

іп дег VегgгбssеГUlig.

T~ романтизму виступає в І. гар~ю-

І. іт

Zuriic:kgange. зворот- НJя; часто Вжива€Ться септакорд,
не н. = Imitatio cancricans_
' нонакорд і збільшені тризвуки. Мо::УЛSlці~ є рухливіші. зате невираЗliі

Imitazione (іт. - імітацйонеJ :"7С. И хитКІ. Часто виступає цілотонова

Іmіtа·tіол.

Imitieren

н.

In mапсапzз
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/mitation

імітувати.

і тонація. яка сама собою є також

[Нім_І.

наСЛ.ідуsати,' досить невиразна. Барвові ефекти
І використовуються

цілком

новими

Imitierend [ніl'l.], наслідуваль- І способами, переважають темні. при-

ний. імітаційний.

глушені СОЗВУI<И. Форми здріБНілі.

І. - е Kontrapunkt,der, н.· Головним fфедставником і. є Фран
контрапункт, в якому контралунк- ція і Кл; Дебюссі.'
.
тич"і голоси наСЛідують тему.
Impromptu {фр. - енпро!-!тю],
І.-е Satz, дег, н. Сl<.г.ал, н. іМnРОВїзаUія. вільна фантазія. ком
позиція б~з усталеної форми.

стиль.

L - е Stimrne,

сііе, н. голос,

наслідувач.

Impaziente

[і •.

'-

Improperiae {лат. - j~>і7роперіеl.

їнr.роnерїі, уро'!исті сліви в !(зто
інmщ'єн-те!, Л(!U.ьк\Х uеТЖ6іу вел!'!ху ПЯТНИЦЮ.

і m р а z і е n t е m е n t е, нете:)Пел:~·
Improv!sation. die
ВО, стрівожено, стурбоваliО, нерао і~1Провіза:..tіSi; гра, або

[1-111'1,., 3111:7.І,

!<омпоз;.;~!я
без надр:и, хвилева Бинахі;:;,лив!;:ть,

.ВО.

Impazi~nza Ііт. - і~:flаЦ'ЄН1J.а]. вілью фаНТазія.
неТ\;;1rtеЛИВIСТЬ, трівога. .С о n і.,
fmprovisieren
З не:впокоєм, стрівожено.

Imperfectio [лат .. і~mерфе!(цїоl:·

8 мензуральній

зуватк.

[!-!їн.І •.

jr'!:1pOBi-

[тргоvvіsаzіопе {іТ. - il-ПТРОВЕі~

теорії поділ.· такта- заu.йОне]· -=-.= Іmрrоvіsаtї;:>п.

вої одиниці на' дві частини (проти. Improvviso {іт. _ ЇМПРО6ВЇЗО),
лежність: поділ тридїльниЙ. 'пер-, і m р r о v v і sa m е n t е. рапто;;-о, нефеI\ТНИЙ).
. сподівано. імпровізовано.
Imperioso lіт. - і~шерйозоJ, Бла- .
І n [ЛdТ., .ІТ • • '
]'
ІН • В, у.
ДИЧНО, можновладно. sсеВЛаДНО,
Іп battuta [іт. _ ін баттутаl _
гордо.
f\ bat.tuta_
Impeto [іт.·- імп~то]. нагаль-'
Іп distanza [і1". - ін дістанца].
ність,
рвучкість.
прИстрасність .
Соп і.
Impetuoso.
. >onодаль.
. Impetuosita [іт. - іNпетуозіта'l
Iп fuori [іт. - ін фуорі], боком,
= Impeto..
; в сторону.
Impetuoso Ііт. - імпетУозоl. нз-'
Іп giu [іт. - ін джьу], вниз, униз.

=

гально,ударно, гаРlчосердно. рвуч- доцолу (тягнути смичком).

КО, бучно, пристра\:но.

Іп lontananza Ііт. - ін пьонтаImponente [іт. - імпонентеl, ве- нанцсІ, оподаль_
Лично. ВИСОКОДУ~1Нv, величаво.
Іп luogo di_. [іт. - ін люого
.
Impressario [іт. - іі'1fIрессарйо], ді.;..!. ззмlcть...
ІМпресаріо; Оliеров~~й, або концер- . Іп mancanza Тіт. - ін манканца],
,Овии підприємець.

з недостачі. з браку.

"

,

l_n__
su______ .___________________72~___________________~ln~t~e~g~
Іп su lіт .• ін суl, уверх, наго-: сукупно, також: сукупність, гурт.
ру, догори (тягнути сми':ком).
Insolente [іт. . їисоленте), на·
lncalzando !іт. - інкальцандо хабно, грубо.
W
.наступаю"и на пяти ]. лриспішуюInspiratio .Іл ат. - інспіраціо],
чи дужчати (збіm:.шувати темп і ди- Вдихання, надих (ПРИ співі).

иаміКу, так як stringendo).
Instante [іт. - інстанте), вперто,
Incidenzmusik, die {ніМ., з лат.], енерГіИно.
іицідеН,rиамузика, тобто музи~а, що :

Instrument, das (нім.}. інстру-

має за язок з драматичною ДІЄЮ на: мент.

сцені

(увертюра,

~HTpaKT.

за сценою, на сцеНІ, тощо).·

музика і

'тознавство,

безутішно, невтишимо, із сумом.

Instrumental

[нім.І, iHєтpY~1eH'

і то вий. інструментальний.

Indeciso [іт. 'індеЧіЗО], нері-:
I.-begteitung, die, і. супро...
І від. .
lndifferente Ііт. - індіфференте], і
L - musik, die, і_ музика:
indifferentemente,
байдуж.!
І• - sзіz, de г, 1.
......
"""n""·
•....".., І. стиль.
І
І.-5fii с,
k d as, .1. ТВІр.
.
.НО,. байД,уже, безви.разио.. .
Indlff~eren~a [,т. - IИД1фферен- і
fnstrumentation, die [НіМ.], ін.
wуче. непевно.

1

ца],
.баИДУН{І~Т!,' ?езвираЗНlСТь' струментування,
інструмеНТіщія;
С о л І .. - Indl.frere~.e_
І опрацювання твору на оркестрові.
Infernale І,!·

-

Інфернале]. пе-.і інструменти._
кельно" .~осат~НlЛО_. •.
..
lnstrumentieren (нім.І, іНСТруІпflшtо {п. - JНфНlтоl. І n f І' rментуаати. .
'
.
",і t і т. а m е n t е, безконечно, безІnsи епt"е
d'le [' ]
МІРНО, безмежно.
.
um
1 rung,
ЮМ, •
; Інструментування, . ДИВ. Instrumen. f
І n f ra Ь ass [лат. In
ra = на спо-! tation
.
ді, ВД.ОЛЙНі]. орг.ановий ГО
.. пос, те І'
І' stru
t ,_.
... 1
саме, що Subbass.
.
п. теп о ІТ. - Інструмен rOI'
·
І
{.. .
1
.. ", Інструмент. Диа. таlФЖ Stromento.
. nganno п. - IHraHHOI> ttомзна
с г. о tru
н·
_.
Trugschluss.
. og InS теп, з l!іСТРУ
·1
.
[...
. І ментовим СУПРo!30ДОМ.
ngegnoso п. - IИдженьозо.
ln
'
І]
геніяльно, надх:ненно.
І
s?,~enty blaszane поль. ,

.1

11.

!

.

.1 бляшаНІ

fngressa [іт, - IнгрессаІ = Іпtrada.
. І
Inno [іт. - інно}. гімн; прослав" .
на пісНІ!.

І

. fnnocente

{іт•. інночентеl. і ",І

по сеп t е m е n t е,

невинно, без-І

IНСТРУI'1енти.

.

. L d t

.

. -

~ е, ДУХОВІ І.

smyczkowe, смичкові
L strunowe, струнові і.
lntavolare ["
)
ІТ. -1І,паволяре •

~nnocenza [іт. - інночен.ца]. неСоп І. = Іл.
•
['
"
.
реложити на табулятуру,
InqUletoIТ. - IHRВleTo], неспо- і ти Див Sp rt'
.

ВИННІСТЬ, простота.

nocente.
кіЙно.

І

!'.

' .'

а

Іге.

спартува-

.
InsensIbite [іт. - ін ен 'б' ] І
Intavolatura [іт, - інтаволятура].
·
. .
. . с ЗІ Іле 'І генералбас, табулятура. Диа ТаІ n s е n s І Ь 11 m е n te,
непомітно, bulatur.
.
незааважно. помалу - малу.
.. ІІ.
Integer уа І ог ('ІТ.« .Інтегер ваInSlете [п. - ІНС ~Mel, разом. льор} "ненарушена вартість нот";

.

. _ .,..

залjзко, яким послугуються

Interferenz, dle [НІМ.]. Інтерфе-. при напраВI ЦИНОЕ\И]( сопілок в ор

ренція, правиль~е хвилювання

зву-· ганах.

ка (посилення и ослаблення). що
повстає

через

одночасне

Ілtопіегеп

звучання

Див. Іпtопаtіоп.

двох тонів, які дуже мало ріЗняться
•

•

[Нім.],
.

Intrada [3 . І
.
П.,

'лькістю коливань.

СКІ

інтонувати.

'Інтрада.· вступ,

ПРИХ,ILl, загра. Назва коротких урив-

•

Inter:JudlUm [лат. -lнтерлюД\ум},. КІв сранфарового х.арактеру. якими
'. розпочинають урочисті дії.
. Intermedium [лат. - інтерме. l,;treccio [іт. ~ інтреччьо]. .інДIУМ] = Іпtе.пnеzzо 1).
,триr? . назв" коротких театральних
!ntermezzo lіт. - інтермецuоІ.' творіа.
..
інтермецо. 1) Вставка. інстру'
~пt-"'рі(r~?z:?. [:т. - (нтрепідецца].
ме1ітова межигра, ніби перехід ]\'tiffi 5ез6:';-':;"';J;"~~.':7~, C1'-;J:!~:;:.rС7~_ еоп, Їk =
.

IнтерЛЮ,ІШІ, межигра. вставка.

ДНВаОзМ.;.~ ГсОаЛмООВСНТI~и~МнИи.хЧ,аСТмаилниахм. ио· coo~.,.,.~
. ~·
н
v

I~t:(:pido рі

.

~ ,;нтрt:Підо},

і п-

во форrепіянових творів, як 1т- t r р l сі;;; ;;: e!~ ~ '!. c:·j~.::aaQ. сміло,
promptu. тощо.
. безбО:?::;"'J, rr~оfаЧ,іО.
Іпterрunktіоп, dje' [НЇИ., з лгт . ], :
jпtі'оdнk"tіо!"~ d,;~ {:-;1M~1 З лаї.],

інтерпункція, значки фразуваНН5r.
і;':ТР~·;;Уі-щія. S:'.уп, за~ра (заМіСТЬ
Interroto [іт. - iHTeppoTo],rтe'
:v !::~ртюр "і. ]3 сонаті, уверрерваний,

- но_
.
: П~;: t,lУ,фоні: є ц(: ;;свіщ,ний вступ
Inten'uptio [лат. - інтеррупшо), до ШЕН~.Q!{QЇ COH::;;:JSOЇ частини.
= Interruzzione.
:
Introauziort€: 'іт.• інтродvцЙо-.
Ілtеггuzzіоitе [іТ.« інтерруццйо- ; не] = 100troduktion~
неІ. перерва, зупинка. інтеррупція.
Introitus [лат.·інтрОіТУС]. "Bxiд~;
Intervalf,· das [нім .• з лат.]. ін- п.:рша. !'1інлива частин_а пат. літур
тервал, віддалення двох тонів щодо

..

висоти.

Interwal [поль.І, інтервал.
L czysty, чистий L
І zmn' •

і.

пе-

! наЦlине

,пружено, Інтензив~о...

І. perkusyjne, ударні і.

винно, просто, ПРИРОДНьо.L

·

•

L dre~jane. дере~яні
L klawlSzowe, КЛЯВlшеВI І.
L metalGwe = І, blaszane.

Jnversion

s мензуральній музиці розуміли під хоплює хор ..-. 2} ВДУХ0ВИХ інструм.
ЦИМ середний, пересічний темп є це настроювання та вирівнювання
(в протилежності ДО авгментації, окремих тонів і регістрів. Порівн ..
димінуціі, тощо).
Egali~aticn. - З) Муз. наука. яка
Ілtеgгаlе [іт, - інтеграле], весь, gироьляє в учня]( почуття ритму,
загальнИЙ. f\ r t е і. =
Gesamt· ;'ІУЗ. слух, образотворчість, пам'ять
kUilstwerk.
І. т. д.
Inten~ivo [іт. - інтензіво).· на-:
.!пtопіегеіsеп, das [нім,], інто,

І. - еп -lеЬге, die, інструмен-

Іпсопsolаіо ІІТ,' іНКОНЗ0лятоl. !
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Integ ra1e

І

·

ГІІ, SKa

ЕИ!{ОНУЄТ~СЯ

f свяшенника

n:дчас

ВНХОДУ

до в!втаря.

Invention, die Інім., з лат.], ін: в~нція (.винахід"); назаа .-::алого поv·

:

шфонного твору, що з.а,еОI.'Тьша має

,lеJszопу,з~~еншею\~!~ .. тільки одну т,:-му.

. ZW1Etkszопу,ЗОlльшеюш І.
Inventions _ ілs::Гumепtе
die
Intlmo [іт. - інТ!мо]. і n t і m а-, (ніМ.], інвенціині iHcтpYMeнт~; ДУеп [е, глибок(), ІНТИМНО, ЩИРО', хові інструменти, в яких можна че·
сердечно. еоп І. - а е s р r е s s 10' : рез відповідні вклаДIПI збільшувати
n,е. з глибоким виразом. І л t і п1 і s- . довжину цівки. а тим самим знижу
s І m о, дуже глибоко, дуже щиро.: вати стрій.
_ Int~nation. die [Нім., з лат.].'
L- horn,das, інвенційна
nn:онаЦlЯ. - 1) В католицькій цер,: вальторrrя.
I(~I .заСПівування ПОчаткових слів
І. - іготреіе, die. інв. труба.
ЛІСНІ священником, після чого під-[
Inversioni die {НіМ_,] лат.]. інm

.;:;

-=__ __ __

InV~іОп!е______ ______ ______~7~4__.__~__
верзія, обернення (інтервалу,

темн.l.

~

~~

~J~аz%

Iro~ico (іт. - іроніко). іГОПіІ с а m е n t е.
о, ГЛУЗЛиво,
.
. глумлив
.

) Днв. Umk ehrung.
ers'one Іїт. _інверзйоне) =-~ Із ПОСМІХОМ. IPOНl:HO. . .
пу І
:
Irresolu to [ІТ. _- IрреЗОлютоl.
Inve.si on..
[.
обережно.
Invettiv o п .. .IнвеТТI'6 о,І удар-! нерішуче, ХИТКО,
•
['
.
но. бурхливо, зажерливо:
Irr esol~zlo~e п. - ~рреЗОЛБЮInvitato rium [лат. - інвітато- цйон:,l неРIШУЧIС:Ь, ХИТКІСТЬ
, о е·
і М! визов". церковний католицЬ- реЖНIСТЬ. Со n І, =
Irresolu to.
РУ·
У.иЙ
.
спів, якни вклада~ься ПОМІЖ
fs І аПСIО
. ["п. - ІСЛЯНЧЬО,І'
тднепсальми,
.
сено, надхненно. .
. IОС050 [іт. - йокозо)
Giocoso.
. Isotoni 5ch [нім.: з грець. - ізос
loculat or [лат. - йокуляторj = = од,:;аковиЙ. тонос. = ~BYKI,
із~то:
Jопg!еш.
.
. н~чнии: вж.~ва(Ться ІНОДІ у знаЧІННІ
. (опіsсhе Кirchenton. der [нім. І. РІВНОМIРНОI :ем~ератури,
_
v
ИО;;ЇИ;СЬК:1Й цеРКОБНИЙ лад; віДП.овіIste;;;so (п. - Істессоl. тои са!::!ии .
. дав сучасній' дуровій гамі.
Див. L Istesso tempo, Lo stesso
lта i~T.· ipal, гнів, злоба. Со n і. іеmро.
І rato.
.
Jstessa mente [іт. - істессаменте).
Iramen te 111'. сіраментеі = frato. так само,. однаково..
.
lrato [іт. ірато], і га t а m е n t е..
Istrava ganza [п. - Істраваганrflівг.иво, гнівно, розгнівано. злісно, І ца] = Estravaganz~. . .
)JііслНВО....
.
'{.
Istrom ento [ІТ..
ІстроментоІ.
, (r(ande se [іт. - ірпяндезе}. ір-; Інструмент.
ЛSlнд(:l,!(иЙ.
."
І
Jstrum ento [іт. - іструментоІ,
. Ірмологіон, церковна книга,: іНС·,·рум:нт..
_..'
якій Е зібрані t р м О с.и;
і .
lubllatl o [лат. - ЮОIЛЯЦІ0). юбt·
акорду.

І

. [р.мос [грецЬ.I; у грецьКій цер- І ляція; в ранньому середнь
овіччі прИ"

ковні й музиці є. це мельодія пер'! краса, мельодіиний уривок, СПlва
шої (зра:зкової),crрофи В оді, на! ний на один, кінцевий склад
те КсіУ.
підставі якої СП,івають усі інші [І. lubilos o [іТ. - юбільозо) =
аііістрофи. Днв. Кайоп 2 ) . , blloso.
'.

Jednogl 6sowos c
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Каmmе,

тації; гармонія ~aє l?аПТОВі, пІкантні:
Jigg {,-,нг. - джіггl, стародаВНIИ
зворОТІ';, а ПОЛlфОНI~ полягає не на: шотляндський танок
у швидкому
послідовноМу.

оргаНIЧНОМУ

голосо- темпі, мабуть попередник

ж і r и.
Jodeln, das [нім.l. йодлювання;

веде,:ні. а навпаКи, на впроваджу-:
ванНІ коротких, але ~отепних

КОН' І спосіб співу, що його зустріч

аємо
трапунктичних. УРИВКІв. В реперту-: в альпійських країнах
{головно
арі модеРНІ танки.
.
В Тиролю); полягає на раптових
Jed.nog fosowoS C: [поль.}. одно- скоках із грудного до фальсет
овоголосся, унісон.
! ro .регістру.
.
Jednog fosowy [поль.І. одного- І
Jongle ur [фр. - жонглер), селосиий, унісоновий:
: редньовічний мандрівний музикант.
Jednoi mienne tonacje [поль. І,.
Jota lеСП'. - хота). j о t а а гаоднойменні тонацїі (на пр.: Ц дур' 9 о n е s а; еспансь
кий народ. танок.
і ц моль).
У такті 3/~, з кастаньєтами.
.
JE(zycz ek [поль.], язичок. див.
Jungfe rnstimm e, die [НіМ.)
Blatt 2).
'; Vox апgеliса.
JE(zycz kowy {поль.). язичковий. І

К.
Kadenc ja

[поль.),

закінче~ня, І

К. - е Quarts extakk ord, сіег,

каденція. Див. Kadenz.
'закінчуючий, кінцевий квартсекстК. autenty c::zna, автентv,чне· акорд.
З. (сполука V -І ступ.).
КгіsегЬаss, der, царський бас

К. саlа, ціле з.,
(сполука IV - V·I ступ,),
К.

doskon ala

tyczna.

повне

К.

з. і jнші "царські О інструиенти (ц, гелікон, ц. баритон, :гошо) є широко

auten·. мензуроваНі, вживаються у війсь:<о; B>~X оркестрах.
церковне з.
Kakoph onie, сііе [ні,,1., з грець.),

К. kosciel na,
(сполука IV -І ступ,),
К. plagaln a, плягальне
те саме, щО К. koscieln a.

не~ншсзвуччя, какофонія.

з.,

Kalkan t

=

. І рілками, трикутником і пі,?місяце!'А.
J~!:o [есл. - ::,алео), еспан~ький:
Jazz [анг. - Джез[, модерн~й

Calcant.
die [нім.І, - 1) Ко!"!о. К: zawies zona. .половинне; ра. !<il~HaTa. - 2) Камерний,
тсб.о
З~. П!взаюнчення (н. а ДОМІНанту).
• кїннатниЙ. К. тв j р є признаt;еК. zfaman a
Trugsc hluss.. ний ДЛЯ малого (кімнатного} ансам. К. zwodni cza
К. zlamana , . блю, в протилежності до творів орTrugsch luss.
кестрових, симфонічних, або оперо-.
Kadenz , 'die [нім., з іт.), закін- вих.
чення," каденція.
1) Сполука ДВОХ
К. - konzer t. der. к. концерт.
акордів, якими можна закінчити
K.-mus ik, die, к. музика.·'
муз. речення. 2) В інструментоК. -orches ter, das. к. ор·

Jalousi eschwe fler. der [фр. - ударних інструментів, 2 - З саксофо

нім. жалюзі ....l. жалюзійна с'Криня, нів, 1 скрипки,
2 труб, 1 тромбона,
Joteханічне приладдя в органах, яке 1 банжо,
1 сузафона. 1 контрабаса.

жами, сольову ВRладку в середині
K.-ton , der, (.к. тон"), касправжньої гармонічної каденції.
мертон; приладдя, що подає точно
Kadenz ieren Ін;м.l, закінчувати" настроєне а 1 (або інший тон);
має

Ironia {іт. - іронья). посміх)
•глу~!, іронія. Со n , і. =, lгопісо.!

lubilus [лат. - юбілюсl = lubilatio.

J.
pir.

Jagdho rn. das [нім.І. ловецыйй і яничарська музика, тобто військо
ва
стрілец
ький ріг,

(без вентилів).

!1риродній

ріг І оркестра з великим барабаном. та

!

нгРОДННі СОJ1ЬО~И~, танець, ПОМIРНО- ансамбл
ь, що складається переСI Ч го руху, в таКТІ ;я·.
'но з фортепіяну, цілого комплексу

дає можливість динамічних

мів.

Janitsc harenm usik. die

відтін- Джезова музика опирається на ви-

синкопованім

ритмі

і

на

контрастовій ,інструмен-

,

КаmШег.

вім концерті (рідко в сонаті) нази-: кестра.
вають так бравурну,

багату

каденціювати.

Kadenz ierend

[нім.І,

паса-

K.-stil, der,

к. стиль.

форму вилок, або наленької яз,:,чкінцевий,; КОВОЇ дудки, вжиsаєт~я для про.в!р-

заКінчуючиЙ,каденціяльниЙ.

: ки

та настроювання IHCTPYM~HТlB.

.

І

f,

76

Капаl

Kastagnetten

~_b8_'.;,<g_ __

Кanal, der (НіМ.), прuдувальнии 'І'

Kanonisch [ніМ.), канонічний.
рука!>, продушник. Наз!!а д_еревля- І
К. - е Imitation, die. к. наH~X рур ~ .органах, ?кими. иде по-! слідування. ДИВ. Imitatio canonica.

рИТМИ.

опрацювання

для

хору

танцює 4 парІ, уставлеНІ навхрест:. t Леонтовича, Демуцького, КОШИЦЯ.
KankIe.s, канклес, лит?вськи~ і
и"род.
з

Інструмент.

ГУСIlSlМИ.

тон (людського голосу).

Kantate, die (нім., з лат.), кан-

спорщнении І тата. Первісно
ва вого

назва ВСякого

2) У східній (православ-І супроводом. Сьогодні к. називають

ній) . церковній музиці ~ це великий: кожен твір для хору (із СОЛЯМИ) та

. (8.). '10ТИРОСТРОфових

о д.

9. : супроводом,

оскільки

Кожна: духовною ораторі~ю.

він

не

Кегм [грець. - керас). ріг. пер- !
• К.· n - tonart, dїe = К. - ton.
' . Кlссар, п'ятиструнна нубінська
Keraulophon [з грець.). керав'. ЛІра . .

є

вісно тваринний.'

еда мм:· св?ю власну М:ЛЬОА.іЮ (ір-:
Кantele, кантеле, фінський ка
мос), яку пщклад<!ють тд yc~ CT~O-. род. інструмент, споріднений з гусфи. З) Контрапунктичнии ТВІР,: л ЯМИ.
.
ЯКИЙ полягає на докладному пов-:
Кant'l
d' [. І - са .
ТОРЮВі1tщі тої самої мельодії в ін-! І
І епе,
lе НlМ.- . nti.
,
ших голосах.
1
Ка t
С t
К. іп der Gegenbewe ung !
n ог
ап ог. .

льофон ("рогова сопілка"), органо-.
вий голос, звуком подібний 'до гам-

би.'

Керен

'Ка

=

б

_.

-

к. упротирусі. протируховий канон І
HY~,. ара СЬКИИ І кавказьким
(інтеразли мельодійні спадні зміню- і СТР1НОВИИ Інстрхмент, п?передник

ються на піДНQсні і нааrrаI{И).

ДОВЖНl;ами. НОТ
mentationem.

1<.

.=

Kanzellen,. die [,!іїм.}. к,анцеЛі,

збільшеними; жолобки в ПОВIТРОВН1 9РГЗН!В, з

Сапоп

per aug- і

51-

і;

ких повітря д~nливає уже безпосе- І;.'

.
Kapelle, die{HiM.J = СарреПа.
. у зменшенні.к. зменшеним". ~OB- і
Кapellmeister, der {НіМ.], дирия:инами нот = Сапоп рег dlmlПU- гент капелі. ДИРИГЕ;:нт оркестри. .
1
tlOnem. К 'п d . V k'"
- К'!'
Kapellsanger., . сіег [нім.], капе• І
er ес urzung ._.
(
іп d
V kl"
. і ЛЯНИН, капелянець. капелян членег. ег. elnerung.
І співак капелі).
. К. In der Verlangening К І
.
К ііі der' Ve
..
-;
ар зп, каплан, чеськии народ•.
rgrosserung.
І танок.
Капоп {поль.], канон.
і
Kapadaster (нім.] = Capotasto.
~. пзоdwгоt, дзеркальий к.1
Кзроtаst [нім.]
Capotasto.
Див. Splegelkanon.
.
І
К
[
.
aprys поль.} = Саргіссю_
. '
.
К. шeskопсzопу, безконеч- ,
К
'k [
.
ний 1<. нескінченний к Див U
dl':
. зsоwПl
поль.}, . ВlДкличиик.
ctier Капоп.
"
пе~ I~ J каСIВНИК.
.
І
К. w Р оwі 41ё ksiепіu' = 1'\. І. Kassation, die [Нім..I= Cassaіо der Vегgгбssегuпg.
i ZlOne .
К. w ruchu rzeciwn
-І
Kastagnetten. die [НіМ., з iT_t
К. in сіег а. egenbew~ung. ут -Ікастань~ти.: Південн~о.- італійський та
К.
,- . еСпанськии ударнии IHc'tPYMeHT, що
d
V kl'W zmщеJszешu = К. 1n І складааься з двох кусочків дерева.,
ег
ег еюегuпg.
.
якими можна вибивати характер.
І редно до сощлок.

К. іп der Verkleinerung, к. ;

=

7. 9. потім ще більще струн.

= Schofar.

КніВСЬRИЙ роспів, OД~H з Най-

но.

t заХІД. псалтиру и цимбаЛІв.

К. іп der Vегgгбssегuпg, к.!

упобільшенні,

K!t~ara [rрець.). І<юара, сТаро.

грецькии струн овий інструмент; мав

Kernstimmen, die [нім.). ОСНОа- . дав;;іших кругів церковних мел;,.с
иі голоси (в органах).тобто всі 8' дiI~' В,.ЧХjбнвся На У"раіні перед
голоси, які звучать так як написа- ХІі а .• ІЗ старого "З?іаменного" рос-

епа.

9

системі був

Kenthorn, das [нім.), хлипкоаий ІЛ. - И були тотожні з давньогрець
ріг, гасловий ріг (Bugelhorn) з КЛЯ-! .~ими лаДами (деякими). тільки назви
пами.
і ІХ перепуталися.
.

нон. 1). У . грекіа назва МОНОХОР-. ніше в к, чергувалися сольові й
ду. яКИМ· математично визначали ін- ! хорові частини з інcrрументовЮt

циклічний твір, що складааься з

Тоноаій

КИЙ смичковии інструмент, подібний: матеріялу й уг.ОРЯДl<оааних у меж~х
до скрипки. .
. І однеl октави. Під цим оглядом ц. - і

до

Капоп, der [нім., з грець.), ка-! твору інструментового (сонати). Піз

тер!вли. -

і редньоаічній

Кеманча. арабський і кав"азь- і це ряд тонів. вибраних з ТОН080ГО

спі-

твору, в протилежності

Кlarnet

І

К. - n -lied, das, ц. пісня.
Kastenbalg. der [Нім.), скринь.
K-n-musik, ді.е, ц. музика.
.
']' С
.!
K .• n~schluss. der ц заКЇI-!t d ег [НІМ.
Кastrа.
~=
astrato.~· чення Ц. "аден'
(
"
.
•
d' [, ) .
і.'
Ц.JЯ
сполука ак орКаvаtше, le НІМ. ""= СаУаііпа. 'ДІВ IV -І ступ.).·
Kehlton. der [нім.), горловий:
К. - n ~ ton, der, ц. лад. Все.

.

ковий міх (в органах).

8ІТрЯ з МІХІВ дО ПОВІТРОВНІ.
І
Кант, українська народ. піснsr
_ Кanafaska~ ка.нафаска, склад.: і на релігійний (апокрифічний) текст.
нии моравськ:-,и народ; танок, якии! Мистецькі
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,!

Пlву.

Kessel, der [НіМ.), котел (npfl'
КIang, der [нім.]. звук.
ладдя).
.
і
.
K·boden. der, резснансоK.~ pauke, die: котел (інс·' ее дно, резонансова ДО1!жа. ДИI!.
TpY~1eHT), тимпан.
: Resona!1zboden.
КеttепtrШег.dег [нім.). лаf-ЩЮГ'
К. - Сhзг~ktег; дег, барва
трилі!:!; кілька трилів, які по собі. звука, звукова оарва .
безпосередно наступають. .
:
К. - farbe, die = К. - charakКielfliigel, der [нім.) == ClаУі- ter.
сетЬ;"lо..
,К. - gesc.hlech.t. d~s, тонорід.
; рід тональности (дур. або МО,1;").
К•
ІН,

стародавній

китайський

інструмент, подібний до цитри.

Кinderchor, der [нім,). дитячий

ХОр.

.

KiHr,

стародавній

КІара, [поль.] ~- К!арре.

Кlарре, dl':; [НІм.). кляпа. l<l1a" пан; .приладдя на духових деревля-

китайський. ни)!; Інструментах;. ЯІШМ

~!ожна, за

ІНструмент; має у два ряди заві ше· ,ти~ати отвори в ОIЧН~Х СТ1нках І тим

ні залізні плитки, до яких ударяють ЗМІНЯТИ висоту тонів.

.к. - n - horn, das, ріг з кл!!KiHHQP, старожидівський СТРУ-' ПдМИ, те саме, що Kenthorn.
Новий інструмент (мабуть арфа, а·
Кlarinette. die {нім.) = Clагі60 ліра).
, пеНо.
Кirche, die [ніМ.], церква.
. Кlагіпо -~ Сlагіпо,
к.- n - kantate, die, цеРК08- .
Klarnet [поль.), КЛЯРl1нет, ДИВ.
на кантата.
. Clarinetto.
К. - n ~ konzert, der ц. конК. basowy, басовий к., див.
церт.
І Bassklarinette.
паЛичками.

-КОЛЯДИ

78

Юаssісіs:т.:.:,.:;t..!.:;s_ _ _ _ _ _ __

лат.], кляси·: УРИВОК TO~OBoi системи. ц. г
ЦН3М' композиційний напрямок. шо і шеться в оасовому ~Л~ЧІ: u

Klassicismus

[3

,

'-

ПРОЯВЛЯ8СЯ в СИl1етричНlИ

.

пеРІОД

и· 1І ДРУГОЮ Й третьою ЛІНІЄЮ,!"

=
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(".Н.
МІж

• '.

е

дуляці1 йшли

головню;

чином

до да

(1

нП.

Orchester. das. м. ор. .
Sekunde, dl~, Н. секун-

півтон).

побічиих діятон. ступеНІВ. ГОЛОВН~М І
К. Septakkord. дег, м. септ,
чинником вияву БУ11а мельОДlЯ. : <ІКОРД. мольовин септакорд; Скла

В добі к. - У усталилася форма со-[ дається з ..~ал. терції, чист. квін'Ти
натова і циклічна соната.
j й r:t ал . сеnтіми ..
Кtausel. оіе [ніМ.) ""., Clausula. і
К. Septime. діе, м. септі.
Кlav;atur, діе (нім.), клявіятура •• ма

півтонів).

(10

Кtavi<:hord (нім.], клявіхорд, Див.
К. Septimenakkord, der =
СlаУісосОіо.
К. Septakkord.

. Klavier. das [нім.). фортепіян,

К. Sext. діе, м. секста (8

фортепіяновиЙ.

півтонів).
I(.-auszug, дег, ф. переклад;
К. Terz,

перерібка

творів оркестрових. на :1івтони).

фортепіян. .
..
. I(.-instrumente,.~!e, КЛЯВІ-

шеві ~HCTpYMe~. ти (фортетян. органи, ФIСП'РМОНlЯ, тощо).

.

діе,

м.

терція

(з

К. Trommel. діе, м. барабан .
Кlingel, діе [НіМ.], дзвінок.

Кl'

( ' ] зв чати бреніти.
, ~
,
.

~ng:n НІМ ..

K.-.konzert,.das, ф. концерт,.
Кllrrtone, дlе (НІ;',], Н~ЖНІ а·
..
І ліквотнї тони, див. 1\llquottone. _
I(.-quartett, d~s, ф. квар-'
Кlucz [поль.], КЛЮЧ, див. Schlusтет, ансамбль скрипки, альтівки, sel.
віольончелі та фортепіяну (рідко
Kniegeige, die [нім.], колінна
також інші інструменти з фортеп.). скрипка, див. Viola да gamba.
I(.-sonate, діе, ф. соната,
Kniezug, дег [нім.), колінний
див. Sonata.·
регістр; регістр у фісгармонії, ЯКИЙ
I(.-stiick; das, ф. твір, ф. корегують коліном.
п"єса.
Кобза, . давній струновий інс
K-trio, ~as, ф. трі,?' ан· трумент (мадярсь. ко б о з, Type~b.
са.мбль скрипки, ВlольончеЛl и фор- кап у з ), існувала ще уполовЦІВ,
тепіяну. Часто буває й інший склад. і татар та інших східніх народів, що
.
Klawisz [ПОЛ.,,), клявіш.
'межували з Україною. Серед украKlawjatura [поль.), клявіятура. І інців поширилася ~ дуже в XVI- XVII
Кlеіп [нім.), малий.
І в. П~ло~ецька кооз<: ~ал:'l 2 стру. •
ни, ПІЗНІше на УКРatю. 8 І 16 струн.
І(. Drc:.lklang, deг, м. ТРИ- Витиснена подібною б анд У рою.
звук, мопьовии тризвук; складається
.
ДИВ; Concerto 1).

з мал. терції та чистої квінти.
І(. Flбtе, діе, м. флейта. див.

F/autopiccolo.
І(. Intervalle, die, м. інтервали, див. Inteгvall.

Коб~р, грач на

І( о б З.І.

KOClol (поль.), котел (ІНетру'

мент)..

Koda· [поль.), кінцівка, кода.
Коl (жид.] , коль. спів, мельодія.
К. nidrei, молитва співана

І(. None, die, м. нона (чисм. секунда). .
Ів .день перемиря·.
.1{. Oktave, сііе; м. октава, (
Коляди, різдвяні релігійні піс-

та октава

+

1) Малесенька різниця між

Н·I'ш'" ' на УкраіНі, Б. ілорусі та Руму· Іі тонами
при математичному
обчис.
.D

над

згції.· мельодики. тематику в осно- ЛІНІЯМИ).

ві мав діятонічну, хромати ки ужи·
. К.
вав обережно. В гармонії виразну кестра.
перевагу мали І, IV і V ступ., 1'10К.

Копиа

'. наі1бі!lьще поширені і найтипо- j ма. -

І

. ленНІ

ІХ висот. Див.

idymisches

К. j

КолЯДКИ, українські рІздвяні. Pythagoreisches К.
2) В Ііатописі
пісні біЛl;ше свіцького характеру,' значок " ЯКИЙ вимагає Зупиж<и; ма.

ніж ~оляди. Тексти деяких к.·ок ~Ka- І ленької павзи. У співі, _. значок
зуЮТl. на глибоку ~таровину, Наити- ВlДциху.

пічніші в ГаличиНІ.
:
Котропіегеп (нім.). компонуKollektivziige, діе [нім.l. колек- вати.
тиви; l4еханічне приладдя в модерKomposition, сііе [Hi~!., з ІІа•.}.
них органах, що дозволяє

пр~

по-

КОМПОЗИЦІЯ.

мочі педалі, аб.о ручного репстру
привести до фУНКЦіо~ування
групи органових ГОЛОСІВ.

цілі ПОЗ;.1llії.

К. - s-lehre. die, наука КОМ-

K011'cert. [поль.) = Сопсегtо.

Коlо. коло, південнослов'янсьKondukten, сііе [нім.}. кондуккий народ. танок.
ти, тоненькі рурки В органах, яки .

Коломиї:іки, українські нарол.
пісні, розповсюджені в .ГаЛИЧИНі.
Буковині та на ЗакарпаТТІ. Ма 'Оп,
правильну періодичну ФОРМУ (4 --- 4
такти), ритм 2.~ I\lIegretto.

МХ повітря йде з повітровні до тих
сопілок, шо стоять поза інструмен'
точ. Поріl\Н. також Сопduсtus.
Kcnkordanz, die [НіМ.]
Соп.
сс'сгnес.

Koloratur, .діе [Hi~.], КОЛЬОР:-

KOi:so::rv;;toriun1. das [нім.І.кон- .

тура, див. Co!oгatuгa.

С';'Рі:.ёТОРЇ:;.

K-sangerin, діе. кольора·

. Koros~!1a!ls [::101:;']. консонанс.

TYP!-'~ співачка.

:::;'I~5. K'},'sCn1i:12:.

Kolorieren [НіМ.]. кольоризув!:,

К. pOI~:nY. УЯВНИЙ К" див.

тн, кольорувати. _. 1) Г:рикрашати. Sсh~j:;;'.С'!lSС,'~П:::.

оздоб.~ювати. -

2} ВИI<ОРИСТ06ува-

К. rzeczywisty. дійсний к.
Konsonant ["ім 1. "онсонантниЙ.
KO!1sonanz. ~ie [нІм., з іт.]. кон' ..
.

тн бдрвові первні.
KolorIsmus

[з лат.], КОJ!ЬОРИЗ.v"

В мсдерній музиці визначає багсте
сонане суцільний, згідний суголос.
.
використання барвових елеl'!еНТ!8.

Konsonieren [H:~!.I. консонува'

Kolorystyczny (поль.,} "Ольо'
Kolorismus.

ТИ. К.
ний.

Р ис:::он-:нй. див.

Koloryzowac [поль·l, кольори-

Зувати, див. Kolori~гen.

Kolek

[поль·l. кілок,

сі. КОНСОНУЮЧИЙ, І<онсонант-

Kontertanz. der {нім.} = Сопtradanza.
КЛИНОК,
Kontra . [Hi~: .• 3 лат.І. .проти",

на який закручують струну в СТРУ- контра.

НОвих інструм.
'К. _bass, d"r [H:~1.]= ContraKolo enharmoniczne
[поль·I.: bass().
.
енгармонійне коло, див. Quintenzir·
К. - bassklarinette, діе [HiN.].
.kel.
; контрабасовий К,lяринет; звучить
Kombinationspedal, das [Hi~I.],· октавОЮ нише від басового кляр.,
КОмбінаційна педаля, те саме, шо стрій Б, або 1\.

Kollektiyzug.
Kombinationstone.

.

К. - bassposaune, die [нім.].

сііе (НіМ.],· контрабасовий ТРО;-'lбон; !'Іає ~одвій
комбінаційні тони, це низькі тони. ну "улісу. яка прОДОВ1t(уЄ lНCTPY

які ЗВучать водночас із СУГОЛОСО~1· мент учетверо. Не транспонує.

ВИщих.
•
К.- basstube,
die
(ніМ.] •
Котта, das[HiM, з грець.], ко'; контрабасова туба, В строю Б (рід-

'І

Kont~ra~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _...:80=-______ ~ ___Kru~~~~
ко и),· але принято писати в ното ладця в органах. яке механічно спо
лисі ЯК для нетранспональних інс лучує голоси різних мануалів (т. зв.

ман у а ль ний

трументів (так як звучать).

-

к.. fagott,

das

(нім.)

. Contrafagotto.
к... punkt, der [нім.], контра
пункт; сполука кількох саМОС:і~НИХ
иельодій (голосів) в одну ЦІЛІсть.

к..- punkt mieszany [поль.J,
мішаний· к .• оздобний к.,вільниЙ к.,

з.,.

Мапиаl·

k.),

або голоси мануаЛЬНІ з пеДалевими
(з. педалевий,
Pedal-k.).

Kornett, der [нім.]
Cometto.
Kornon = Соrnопе.
Korona = Согопа.
Korrepetitor, der [Нім., з лат.J,
корепетитор;

в

оперовому

театрі

(но: .. у різних ритмічних вартостях). має вивчати і вправляти із соліста
к.. punkt odwracalny,
ми. їх партії.
[пош,.}, подвійний к. (що в. ньому
Kotly [поль.J ;= Тітрапі.

-

ГОЛОСИ можна переставити).

к.,..рuпkt

ozdobny [поль.)
К. - punkt mieszany.
K-punkt podw6jny [поль.)
'·~K.· punkt od\vracalny.
К. ~ punktieren [нім.І, контра
пунктувати ...
к..~ punktierung, die [нім.І.
КОНТР;;ЩУНRТування.

К.,

punktisch

[нім.), контра

. О'1УНКіИЧfiИЙ.
.
к... subjekt, der [НіМ.), кон:rpасуб'єкт.
протисклад•. те саме,
що Gegensa~z.

Кото, японський інструмент, від·
міна цимбалів, подібний до китай
ського кін - у.
Коза, український нар. інстру
мент, те саме. що дуда

2).

Козак, український нар. танок,
жвавий, ритм
I\lIegretto.

2/4

Козачок

=

Кrakowiak
польський нар.
багато синкоп.

Козак.
[поль.},
танок

. краков'як.
у' такт\

2/.;

Krebsimitation, die [нім.І. ра
кохідне наслідування, див.

Im~~atio

8і

Uge

Krummhorn, das (нім.]. сьогодні
вже невживаний духовий деревля-

Kuplet [поль.]
Couplet.
Kurz [нім.І. короткий.
К•• е Vorschlag. der. к. пе-

нИЙ інструм., двоязичковий.
Кrustische Instrumente, [НіИ.) реднотка; мельодійна прикраса. яка
= Schlaginstrumente.
полягає на короткім зачепленні суКрюки,

з нам е н а,

україн·.межного тону перед головною но

ський і взагалі східньослов'янський і тою.

церковний FlОТОПИС, безлінійний. Ви- ;
робився. о~аточно
t\НilЛЬОГIЧНИИ ДО зах.

аж

К. - е Oktave. die. к. окта.

у XVI1 в. ва. 8 найниших регістрах (у .вели

- европ.

не в М.

кїй" октаві) не вживали практично

Кrzyiyk [поль.J. хрестик. дієз .. всіх хроматичних тонів, тому буду·
Див. Кгеих.

.

І вали там неповну

К.

podw6jny,
. ДИВ. Doppelkreuz.

мявіятуру і. на.

подвійний Х .. · зивали цю частину к. о. (вІД КІнця

: XV в.).
Кsylofon [поль.] ='" XylophOn.!
Kwarta [поль.} = Quarte.
Kuhreigen, das [нім.І. проста;
Kwartet (ПОЛЬ·І
Quartett ~
мельодія альпійських чабан-ів.
К. smyczkowy. СМИЧКОВИИ к.
Kujawiak [поль.l, куяв'як, П.ОЛЬKwinta [п~ль.J
Quin~e._.
СЬКИЙ нароД0 тано.к, подібl'Н~Й до
к.. у rownoIegle. РIВНОOlЖмазурки.
: ні «., дуо;;, QU!r1tenparal!ele~
Kunstgesang. der [нім.). МИС- і
К. - у t!kryt~. ~aXOBaHi К.,
теЦЬRИЙ спів.
. ДVo8. \jerdeckte Q ... inten;:1araiiele.
Kunstmusik, die [нім.І, мистець· .
K\';;:1tet [поль.l
Quintett.
ка музи~а.
;
Кугіе !греuь. - кі;:11е] • Пане !",
Юlnstlегіsch [нім.}. ~Іистецькиі', л:;р:.;J~ ,;;:;:п:на .rЩТИН'::.кої ;:і,ургії.

художній. майстерний.

cancricans.

Kontretani, der Centradanza.
Kontroktave, die [нім.І, контра

Кrebskanon,

der [нім.], раК0-

хідний канон, (другий голос п;)чи
октава, уривок тоново'! системи від нає тему від останнього тону і пос
ЦІ - Г • (8 басовому ключі ПИшеться: тупає послідовно назад).

І

Ц1 ~::: під п'ятою додатковою лініє

ю (під нотостаном), Г 1

t<rum mhoгn ·

під дру_

Kreuz, das [нім.). хрестик, ді~з;

значок, що підвищує звук на півтон.

Kreuzen. das [НіМ.],.к г е u z u n g,
Konzert, das [нім., з іт.І, КОН die, перехрещування, перехрестя.
- 1.) П. рук при грі на фортепіяні.
церт, концертовий. Див. Concerto.
- 2) П. мельодійних ліній в багаК.· etude, die. к. етюд, див. тоголосному творі.
. Etude...
.
Кreuzen, sich [нім.}. перехре·
К •• meister, der, концерт
щуватися.
майстер, перший скрипак - соліст
Кropf, der [Нім.], "підгорля";
в оркестрі.
гою додат. лінією).

в органах називають так загиби
K-stiick, das, R. твір.
продува:льних рукавів (каналів).
к..- walzer, der, к. вальс.
Кropka [поль.], крапка, ДИВ.
Konzeгtante, die [нім.] = Соп- Punkt.
certante. .
.
Кrucke, d.ie [нім.] = Stimm'
Kopfstimme; die (НіМ.),голо krucke.
в'яний .голес (у співі).
Кrummbogen,
der [нім.] =
Koppel, die [НіМ.), злучнИJ<; при- Stimmbogen.

L.
L'. скорочення італійсь!(ого чле·
t<:czenie [ПО!1:..і, сполука (акср·
на la. 'е, 10. L'Їs·tesso te.mp6. n,!в).
.
.
той сам темп.
: Це"л!k [пот>.). вета",,,;)! ~1Е:ЖИ'
L'oud [льовдJ, арабська лютня. гр:;!, нін. Zwischef'sat-I.
t.'tczyc sit; [.;о;;ь.І. С!10лучати
La [іт. - ляJ - 1) Сольмізацій
на назва· тону

f\. -.:.. 2)

В

іт.

мові (ся).

Lade. die [H\N.]. ТJовітро"ня,
.
Labialpfeife, die [ні1-1). губна. збірник повітря в оргснах .
сопілка, лябіяльна сопілка. Ubore
Ладканна,
л ад кан н Я,
на
член жіночого роду.

типу є більшість СОПілок.в органах, зва

деяких

украТнських

весільних

а з оркестрових інструментів тіль- пісень.
ки флейти.
:
Laevo manu [лат. --лево мануІ.
: лівою рукою (грати).

Labї.um [лат.
JТЯбіумJ.~губа".
L
d' [ ' ]
1) У
д
назв
.. .- .
.
age. Іе НІМ., ма ,
ВИ • а веРХ;іЬОI І 'Н~ЖНЬОI гр.ани на: розміст (голосів в акорді); буває
. РІзах гуоних СОЛlлок (в o~гaHax) .. у. широкий та у. вузький. в залеж.
Lacrimando [іт. - ЛЯКРlмандоJ.· ності від ееличини інтервалів між

. Плаксиво, слізно, ревно, жалібно. окремими голосами в акорді. - 2)
Lacrimoso (іт. - лякрімозо] = Положення. позиція (акорду); буlacrimando.
ває п. терцове. п. квінтове, п. ок-

---------~--_.~,---

· ~gE!_~~bil~ __ __

laute

82

TaBo~e і т. д.. В за!1ежності від того, ! кіль!<ом максімам (тільки в теорії).
Slний з цих інтерваліа находиТЬСЯ
Largamente (іт. - лsrргаменте],
8 сапр ані. - 3) Поло~ення. пози- Ііі Г 9 а n d о, спроволока, широко-руки при ГРІ на смичко- мовно.
.
вих іИСТРУМ.): буває !'І. 1-ша, 2-га,
Larghetto lіт. - ляргетто), по
З-тя і т. д.. ЧИМ блище до. кобилки: малу, забарно (трохи ШВидче ніж
лежить рука, ТИМ дальша рахуєть-: largo)_
ся п. • • .
. _. . -./
Larghezza.liT. - ляргецца), шиLagrlmab/Je(lТ. - ЛЯГРlмабше]: ри на, протяжність. Со n І. = Largo.
Lagrimoso.
.
І. Larghissimo (іт. - ляргіссімо)
~grimando {іт. - лягрімандо] = дуже широко, що - найширше.
'
L""grlmos?.
..
.
.
\
Largo (іт. - лярго). широко (поLagrlmoso [ІТ. - ЛЯГРI"'lОЗО], рев- ) вільніше єід adagio).
.
оз
І
..
но, СJІІЗНО, RPI~b ~b и.
'ле і
. L(mа)попtапtо,недужещ
L3mentablle {ІТ. - лям.ентабl. ) І .
Lasciare [іт. - .ляшьаре), лиши'., Lamentoso.
.
! ти зоставити.
'
_ . Lзmепtаzіопе lіТ:· - лямента-! '.
Laici vibrare (ляші вібраре),
uионеJ
Lament'J..
!зоставте хай звучить!
Lamепtеvоlеlп. ляментеволе].
Lasciate - Іляшьате]. зостав, Lamentoso.
те! лишіть!
.- Lamento [Іт. -ЛЯ:-lегIТО]. лемент,
Lasciate suonare, (з)оставLamenР ИДi:lНН;1, плач. , Со n І.
те хай звучить І
ція (лівої

l

tosn.

Lamentoso

lіт. - ля ментозо),

Laseczka [поль.}, ніжка, x'~oc-

ПЛilЧЛИВО, плачно~ тужно, жалісно, ти!< (при ноті}.
з лементом, з риданням.

Lassan [мад. - ляшан], І а $ 5 U
Lancio {їт. -. лянчьоj, запал, [ляшуJ, повільна частина чардашу.
· Bor·OHb. еоп І., падко, гаряче;
Lat'ent [НіМ.], лятентниЙ. .
І
З .опалу..
..
\
L.-e Нагтопіе, die, 11. гарLandler,.der {HiN.], лендлер, і монія, тобто природний га~МОnій
австрійський. танок,

у

повіЛЬНО~IУ f нии зміст (чергування аКОРДІВ); за-

-.
!хована, невисловлена гармонія.
Lange, die[HiM,J, довжина, дов- і
Lauda [лат. - лявда). прославгота, протяжність.
. І на пісна, гімн; назва звичайної на
·
Lange Vorschlag, der [нім.],lрод. ~обожної .пісні .. ~ lталї~ нази
довга переднотка; перестаріла· ме· j в~ли ІХ І а u d І S РІГ І t u а 11.
~
льодійна при·краса, яка полягала на
Lauf, сіег (нім.], пасаж; гамовии,
":',такті (повіЛЬНИЙ S<JЛЬС).

загранні сумежного тону перед го- або 'акордовий звукоряд у швидколовною нотою.

му темпі.

Languendo [їт. -. лянгвендо],
Laufende Figur, сіїе (нім.]. леf а n 9 u е n t е, І а n 9 u І d О,кволо, тюча фігура, пасаж.
унило,. мляво, хистко, марудно, знеLaufer, der [нім.] = Lauf.
можено, виснажено.
L
d' І '. ]
,.
•
['.
.
)
aute,. lе НІМ., лю-гн!!, струно-

~ngulde::za П. .ЛЯНГВlДецца. вий щипковий інструмент, на якому

~ол.~сть, униmсть, МЛЯВІСТЬ. Со n І. грали п6ді6но як на гітарі. Прот?

L.nguendo. .
тип л. був відомий уже В даВНІМ
. Languore [п. - лянгворе] lan- Єгипті . та f\сирП. В середньовічgUldezza:
чі поширилася л. по цілій Европі,
Larga [лат. - лярга), найдовша аж поки їі не 'витиснули смичкові
-

нота в мензуральній музиці, рівна інструменти.

8з

~-------

Lento
Le [іт.• ле), іменниковий член! трубадурів.
І! ;т. мові.
І
Leichte TaktteiJ, der (нім.) легLederschIagel, (нім.), ремінна' ка. слаба, ненаголошена ча~тина
паличка (при ударних інструм.).
; такту.
Leere Quinte, die [нім.}, порож-:
Leichte Zeit, die [him.I-'" Leichня квінта, порожній акорд (негюв-' ter Taktteil.
.
ний, без терції).
і
Leier, die [нім.]. ліра, див. DrehLegare [іт. - легаре], в'язати. і lеіег. '
Legatissimo [іт - легатіссімо),'
L - kasten, сіег.о-о Leier.
що - найбільше в'язано.
;
Leitereigen (нім.), ладовий. га.
Legato [іт. . легато). в·язано. МОВI1Й, приналежний до тонів гами.
(грати тони так, щоби між ними не
leiterfremd (нім.]. позаладовий.
було перерви),·
. позггамоєий, неприналежний до да
L. - bogen. der [нім.), зв 'яз- но! тональності.
кава дужка; ноти, над якими вона
Leitmotiv. das (нім.і. провідний
стоїт!>, треба грати в'язано (Jеgзtо), ~ЮТІёВ; характ-еристичний повторний
L-staccato [іт. - л. - стакка- мотиз, шо ,1,"Є симзолі~не значіння
то). напів в'srзано, напів уривана.

Legende. die. [НіМ., злат.]. ле-

генда, твір напів

і B'1~!1~'Kaє П~8ні асоціяції ідей.

!.eitstimme, оіе [НіМ.}. провід-

програмовий. Гоо- H'~', ГО.: :·с.

дїбний до балsщи, романци. або НОLe:tto!1, сіег ["їм.], у BO;J.HИЙ
велети. Має нахил до п060ЖНО:О 10;;; '/'1 С'} n. rа'~и. від;:!.алениН лимістицизму.
Ше "г r:la :ОН} ві;:;, тоніки.
Le.ggeramente [іт. - леджерв,
L. - bedi.kfn!ss; das, потрементеІ.
lе 9 9 е гт е n t е.
леГКQ. ба ::8:J;:;-';0,0' тону_
злегка, злегенька, невимушено.

L. _s~h,;tt, аеі, У:lОднотоноLegger:ezza [іт. - леджереuцаj, Б}:і< зс;орот (С"ОЛУНВ двох акор-

легкіст::.. невимушеність,

еоп І. с

'::'5.::;

~:~:1X

Г!е"ш,j::і

має уводний

Leggeramente.
їон).
. Leggiadria [іт. - леджьадр:а]
L.- tendenz. Оіе. уводнотоно
Leggerezza.
вий нахил, -rендснuія.
Leggiadro [іт. - леджьадро].
, L~ - wechselklang. der, увод
leggiadretto.leggiadramen- натана!:!!! за":;ННі! нота. ДЩ,!. Wech. te, легко, гладко, ВИГИНИСТО, ЗВ;1- sel,\Ote.
висто. граціозно.
.
Leno [17. - пено}. мляво. слабо.
Leggiero [іт. - леджьєро), r е g- . ~'(J.'10СНЛО.
gi е га m е n t е, легко, ГИНКО, легLentando [!т. - лентзндо]. !lОсКозвучно,

,тvпнево сповільнювати.

Leggierissimo [іт. леджьєрїс-. J Lentemente [іт. _ пентементеJ.
сімо). що - наЙлегче. дуже легко.
r е n t а n1 е n t е, п 0:>1 а.'1У , пр{)тяго~!.
Leggio [їт. - леджьоJ. пульт,
Lentissimo [іт. - лентіссі~!О).
!'\!Опітр.
: що найпомалlше, дуже помалу.
Legno [іт. - леньоJ, дерево.
Lento {іт .. лентоJ, помалу, по. Со,, І.. деревом (на с~іичковюс інсr
ВО11і. повl;1ЬНО.
рум. грати деревляною частиною
L. assai [л. _ ассай}, дуже
сми'lЮ~), Le 9 n і, загальна назва
деревляннх ДУХОВИХ iHCTPYN.
повільно.
~
у
L.
molto
• h • ляих,
LelC
секвенцовии одно·
, дуже помалу. .
голосний спів У11юблена форма нім.
L. sostenuto. ду:ке повоЛІ.
майстерЗінгерів. мінезінгерів і фран. і ПОК80ЛОМ (середи. між L. ! L. molto).
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Лесriнка

-------ЛесгіНl<а.

кавказький

Lira

танок. 'ник пісень, співаник,

L-krazn, дес
L - tafel.
Lesso [іт. - лессо)
Les'to.
L •• spiel, das, невеликий CЦ~_
Lesto lіт. - лесто). І е s t а m е п- ,ні<.мий тВір із пісенниl'ІИ вкладкаNИ

жвавий, В паристому такті.

· t е, легко, весело, спритно, мотор-' наР0ДНЬОГО характеру (водевіль).

!
L. - tafel, діе, назва німець,..
Levare lіт. - леваре), звільни:и .• ких співацьких чоловічих Гуртків,
le v а t е, звільніть! піднесіть ! ВІД- що мають не високо - мистецький,
кладіть!
. а більше товариський х<!рактер.
Levemente (іт.
левементе), :
Liegende Bogen. дег [н1I'1.), у
легко.
скрипкових творах те саме, що LeLibero [1т. - лі5еро], І і Ь е га- gato.
m е л te ""0 А.д libitum. А t е m .:.
L. Stimme, діе = L Топ.
ро
І і Ь е r о,
довільним темпом,
L. Топ,. дег, лежачий тон,
но.

темп до вподоби.

стійкий тон

(залишений

на

місці

~iberta ііт.

- лі берта), вільність, тон, органна нота}.
ВОJ!Я. С о л І.
Libero.
Liegeton. дег = Liegender Топ.
Libito !іт.· - лі5іто], лат. І і Ь іLieto [іт_ • льє~о), жартівливо,
· .t u т. . споДобання .. бажання, А d радісно,. химерно.
rі ь і t u m, до вподоби, як хотя.
Lievemente [іт. _ льєвементе).
Libretto [1т. - лібретто), лібре- легко.
то; текст опери, ораторії, балету,
Ligare [іт. _ ліга ре] = Legare.

ТОШСL', ь

І го

[:'б J

І. ар е r t 0,
листу. . . .

. а.

ІТ .. - т. ро ,книжка.

Ligato [іт. - лігато] = Legato.
L'
("
1
1)
Igatura П. - Лlг~::ура -.-

п'

без приготування, з:.
.
.
,ЛІгатура; ~ мензуральНlИ М~:ИЦі .су-

] _ 1) В .1 КУПНІСТЬ КІлькох НОТ В ОДНІИ ФІГУо ; ріо _ 2) Сьогодні: продовжувальна
ля, Вlльmсть. еоп а І. с u n а І., : жка'
д. Haltebo еО1
ДОСИТЬ вільно. трохи волі (у вико-: ду
.' ЛІгатура. ив..
9 ,. ~
нан ні). - 2) В іто опері XVII - ХУІІІ, . Llm~a' [~pell.b. - Лlмма1, ма~и~
L'

. ['

.lce~Ia

. В.

ІТ •.

називалася

балету.

.

Лlченца..

так

кінцева

сцена: П1тагореиськии. ПІВТОН

(в акустиЦІ

.
'.
. ' ін:ервал l'Ііж З-ою октавою і 5-ю
. .Liceo filarmonico [іт. - лічео КВІНТО.Ю)о.
.
фіЛЯРМОНіИО). І. m u s і с а І е, часLюса [ІТ. - ЛІнка]. ЛІНІЯ (нотна).
та· наз.ва іто консерва,оріЙ..
Lingu:Jpfeife, діе [нін.1 = ІипLichanos [грець. - ліханос). наз- genpfeife.
ва тону в старогрець. муз. теорії.
Linie, die [нім.]. лінія.
Liebes.geige, сііе [нім.), ЛlQбовL.- n -system, das.-l) Нотна Біоля, див. Viola сі'атоге.
нолінійна СИСтема (писання нот на
Lied. das (нім.), пісня.
І лініях) ..- 2). HOTO~T~~, нотоносець
L. ohne Worte, das. пісня. (сукупНІСТЬ пяти тНIИ, на яких пи
11

'0

.'

без слів; інструментовий твір з ме-! шуть .н~:и).

льодією. щодо характеру, вокаль-'
ною,

·

LЮIJkа taktowa [поль.]. тактО-

ва

L·form. сііе, пісенна фор-

риска.

Linje додапе [поль.], додаткО'

ма. форма пісні. Найменша муз. фор· ві лінії (ДО нотопану).

ма (здебільша період, що має 8
Lippenpfeife, діе [нім.) =--= Laтактів}. Скупчення кількох таких пе~ bialpfeife.
ріодів утворює 2. - або З.- дільну п. ф.
Lira [іт. _ ліра] _ 1) 1\нтичний
Lieder- bu.ch, das LHiM.]. збір- грецький струновий
інструмент,

u~га~___________...:8::5=---_ _.,..-_._____-.!L~УdіsСh

щипковий •.поді.бниЙ до китари, але ; льокрійсь~й ладі у старо грець.
3 меНШОЮ КІЛЬКІСТЮ струн_ - 2) Смич- муз. теОРI! виглядав так: а г ц Д е
ковий інструм: ХУ - ХУІІ! В". пере-: Ф r а (транспозиція еольського).
хіднИЙ тип ВІД даВНЬОI ~.~
Ф Іде л ь
Longa [лат " _ льонга) .довга • ,
до скр~пки. -_ З) С учасн!:,и. ВІИСЬКО- в мензуральній музиці назва ноти,
В;fЙ (Нlмецькии) ударнии IНСТРум., рівної двом, або трьом breves.
на якому Є заВІшено багато сталеL d І
._
"
литок що звучать від удару
• ир ех, ~подв'ино Довга ,
вих п.
_
_
те саме, що," а х І m а
молоточком. - 4) УкраlНСЬКИИ нар.
.
.
.
інструмент. що був відомий вже
L?ntananz~[IТ. - льонтананца),
в середньовіччі в зах. Европі під. далеЧІНЬ, ПРОСТІР· D а І. ",-= Lonназв. Organistrum, тощо. Див. також tano ·
[.
Lontano І,. ЛЬQнтано], далеDrehleier.
L. tedesca [іт. - л. тедеС!(д] ко, здалека. Со m е d а . І,. неDrehlE'ier.
.
,Ha"le здмека. L о n t а n І s s t m о,
~ •
.
. .
_
_ : nуже дадеко, дуже здалека.
LlrlCO [ІТ. - лrРlкоl, Лlричнии, . .
Lospart' е [.
. )
п. - льоспаРТlре,
- _
tr
НО, ч~лии, ло. ' .
_ і партитура.
.
ЛІРНИК,. на::>од. СПlвак, Ш.' о сво! .
Loure ",р
]
._
.
'
" д .
l<:P . - люр, стародаВНIИ
С~ІЄИ супроводить натрІ.
·I1В. франц. танок у такті : 4. з анапесLlra
т",чниі'1 РИТІ-\ОМ.
.
Llrone (п. : Л~РаонеJ, ПІРОН, ЕеLuftpause. ci;€: [Hi~'1.), невизналика ~ба;ова! ВЩМІ~ три.
"''':J-!Q (зr.",<о~!) мала пааза ..
~ LISCIO (ІТ•. - ЛlШЬО]. CKPO~1HO.
LugL'bre [іт .• люгубре]. сумно,
оез прикрас, рІВНО, .гладко.
~'-'HY"'~ ж"'.іr< .... о·
Listwa kluczowa [поль.!. К."1:')- ,,- i-'~, . -о'''" .
.
t"K [Г:О::':І.}, дужка, лігатура.
ЧЕ'Еа лиштва;
частина
ортеrШН-;IJвого механізму, В якій crре~1ЛЯТЬ
Lungo. - ga {ії. - люнга, - га].
кілки ДЛЯ' накручування струн.
l!.овгиЙ, - га.
Utania (лат. - літаніг), цер,<сзL.-a -pausa, !!,. rrааза.
на молитва. співана Hi1bnepe:-:іну
L - о tгШо. 11' триль.
СЕященником . і вірними.
Luogo [ії. - люогоl = Loco.
Lituus [лат. - літуус). ан,нчна
L.ure [люреj,'с,арогерманСьки;:і

-

4)

_

.

.

:

Ф

римська труба, подібна до бусіни. ЕОГО2ИЙ
тільки розтруб мала ПО~lірно загну- оронзи.

lііструмеііТ,

вироблений з

тий.

. \ Lusingando {іт. - люзінгандо].
Liutaio (іт. - льютаї:іо]. лютник,J u s і n 9 а n d е, . І u ип 9 h е v сі j е,
виробник лютень; також виро&шк І u s і n 9 h е v о І m е n t е, голубm-н!О,

усяких струнових інструменТіВ.

песливо. ніжно. любуючи.

Liuto {іт_ - льюто]. ЛЮТН>!, Д~!B.
Lutnia [поль.) -:-.=' Laute.
Laute.
.
Luttuoso [іт. - люттуозоj.· І u tLo [іт. - льо], родовий член t u о s а Пl е n t е.. журдИ/ю. скорбота італ. мові (ДЛЯ чолов. роду).

. Lobgesang. дег [ні!'!.1 прослав-

но, з печаллю.

Lydisch [Hi~1.J. лі!lіНськиЙ.
L.-e Dreiklang, дег. л. триLoch, das (нім.l: діра, дірка. звук. тобто 1'1Ольовий тризвук на
отвір.
• VII ступ. в дуРОВійтонацїі {На пр.
Loco [іт. - льоко]. на.місці. як в Ц дур:. r д фіс).
наПисано (не транспонувати ні на
L. - е Kirchenton, сіег. л.
октаву вверх, ні вниз).
. церковний лад (ц дефіС r а гц).
. Lokrische Tonart, діе (Hi~!.).·
L-e Quarte, діе, л. кварта,
На пісня.
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Maio~

~krosch.~it::::a:.-_ _ _ _ _ _ ,~ _ _ 87___________. МапНа

8 дуров!й тон-ації підвищений IV і назва голосу, що має м'яке за?арв
ступ. (В

U

дур: фіс).

! л.ення

і легко опановує висоКІ ре

L- Jonart. die. л. лад; в ста·! ГIСТРи. Л. Г'. використо~хють для
.• б в тотожний І зображення НІЖНОГО, МРІИНОГО, по~О~~~~:'д;~З{цТ~О~lІф уг а гц). і етичного настр~ю.
. .
L
[' І
Lira
І
L. - е Stuck, das, л. ТВІР; ІНС-

LY~ ~'M[ .. 1 . '

~

леита.
;
Malaguena [есп. - малягеня]. 'т.

еспанський танок, тотожний З фан-

, л. сопран. Іі
der,
L.- е Stimme, die, Л. голос; І

mа І і

L.e Tenor, der ' л. тенор.

Sоргап,

Ма

але не занадто.

М. di cappella,

по п!; капелі, або оркестри.

не дуже,;

диригент

М. scolare, учитель музики.

І
~agadis [гее,:,-ь. - магадіС]. анMadrigal, der [НіМ.]. мадригал;, тичнии грецькии Інструмент, вели.
багатоголосна пісня (здебільша п'я- і ка відміна арфи.
ТИГОI1.), в якій використовувано усі'
Magazinbalg, der [нім.], запасзасоби муз. уміння. Найбільший ний міх (в органах).
роз.юаіт ХVІ· XVII в.
Maggiolata ~[iT. _ маджьолята].
М:· і cromati (cromatici), травнева пісня, веснянка.
прикрашені. оздобні мадригали, з
Maggiore [іт. _ маджьоре], nбіпьбаГдТЬCjма віеімковими нотами.
ший". _ 1) Дур (дурова гама). _
Madrigalesco [іт, мадрігалес- 2) Назва середньої, дурової части.
l(оl, У мадригальному. стилі.
ни твору.
Madrigaletto (іт .. мадрігалетМ. meta, більша п.оловина

то}. короткий мадригал.

{на пр.: із перших скрипаків в ор-

Maesta (іт. - маеста], величність, ,кестрі б. п. грає. а решта мовчить).
величчя. Со п' т., = Maestoso.!
Ma9nificamente [іт. . магніфіMaestevole (іт.' - маестеволе], І каменте), пишно, велично, важно.
ma е s t е v о 1т е n t е = Maest050.!,
Magnificat [лат. _ магніфікат].
Maestosissimo [іт. маестозіс- nвеличаЙ·. церковний текст, ком-

сімо}, дуже величаво,. велеліпно.

ПОнований композиторами усіх сти-

Maestoso [іт.. - маестозо], ве- лів.

Magrefa (жид. - магрефа], доду
Maestrevole [іт. - маестреволе]. муються, що був це жид. музичний
майстерний. - но, мистецький. по інструм. (згадується в талмуді).
Major . [поль.}, дур, мажор.
мистецькому, художній, . ньо.
М. harrnoniczny, мольове
,Maestro(ir. -маестро}, мистець.
дур, див. Molldur.
або знавець гри і співу.
M.-bass, der [нім.], майор.м. аl cembalo, в добі гене ,
личаво, велично, важно.

'ралбаса називали так грача,' який
провадив

генералбасову

(в опері, ораторії, тощо).

партію

.

fIl destra.

La

т. sinistra sopra la des(nе-

11 С О

n і с а m е 11 t е,
мелянхо[
Mansuetoлюбоено.
Їт. - Мі::,,"':Зето], ніж
лійно, задумливо. тужливо. тужно, НО. солодко,
самотньо.

ладця з маятником, що аказує СXlЛЬ-

М. '''1) Мa~o. :..... 2) Manual. І

•. - ма]. але, та.
(! а n t о), але

/УІ. dritta

Со n

Malzels Metronom [нім.]. метМапиаl [нім_. з лг.,.), мануалІ'!.
роном Мельцеля; годинникове п,Рv,- КЛ9.ві\пура
ють рука;"l1.в органах, на якій гра

М.
Ма іі

/УІ. destrёl, праеа р.
правою рукою.

ra, ЛІва рука понад гравою
Маliпсопісо [іт. - малінконіК0]. рехрестя у фортеп, гр;;.

тошно.

t го р Р о

d.,

І

СУІ'!, журба, мелянхолія. Со n т.,
=- Маliпсопісо.
t

L· е

МаП0 [іт. - маН0]. рука.

дангоМ.
М. sinistra, лі;::;а р. Со n
Маliпсопіа [іт. - маЛіНКОНія], т. 5" лівою рукою.

НІМ.:, mричнии.
!у пісенній формі, чисто ліричного
L - е Barlton, der. л. бари- j характеру.

YflSC

тон...

Ітрументова композиція, здебільш/!

маkгоsсhіtаф{ж~д.], макрошіта,:

старожидівська

бас, суббас. НИЗький органовий ре·
гістр.

Majorowy [поль.], ДУРО8ИЙ. ма

ЖОрний.

кість коливань на мінуту.

М., koppel, die. мануальний

Мапса [іт, - манка], ліва.

3:'УЧН<-1І<, .:lI-1B. Koppel.
l'<\a{}иal~ [іт. - мгЕjтале], ману-

l".\ancando [іт. - манкандо]. без· ;;,,'" , -""" j"\а:ща!.

силjr~і, стихати (зменшувати дина·

міку ?і темп. як Calando).

.1\1. - іі

;;1''::f1:1~1Hier

лювати.

сполучені

- узнуалітеР].

(гp~T!1 ее.:; .r:~далі) .

l'l!.anchega [есп.
манчегаJ
Seguidilla.
"'andola [іт. - мандоля]. дгBH~
відмі"а лютні.

зсс:оріс;;t:.

:'1.s:-:;:~.;;;: .0.%3. Ko;tp~:~

Mancare [іт. - манка ре], nое;-;аб-

-

мануаль·

з лат.].
(в opra-

попередниця ма.іДО

ліни.

M.andolina [іт.- мандоліна]. стру·
P:·~.arc:atissimo
,~- ~apKaTїcci ..
новий інструмент. розповсюджєни'1
осоБЛИ80 в Італії. Скількість C~PYH >~clt :::.yw.e С~11-r:::Н'J :~::::-::.:;'::rUlувати.
і іх стрій неоднакові.

i\1arcato [іт, . ;.!а;:жато], m а rMandolinenbanjo [Hi~I.]. ~1i;1HДO' е;:; ~ сі O~ наТО~ОШ1ї~гтї"!.. підкреслю

ліНОВІ; банжо. тобто баюt{о з 1'1ан
доліНО8, стрсєм:

r

aaT~!; 9ідзна~гтн,
биваrн.

дІ а l е 2 •

. м'апіса [іт. - мані ка]

satz.

Мапісо [іт. - маніко].

РуЧка (інструменту).

Finger-

а1<t!е1-11"уsати,

'8H~

Marcia [іт. - ~!с?ч",гІ, 1--1,арш.
: [{ll а т," "'1арше~іt мz?:..uоз~~:vt тем-,

ш"Йка., пом.
М. ТипеЬге. S2:.п;бниЙ М.

Manicordo [іт. - маніКС>РДО]. ДЗВня наЗва фортепіяну.

ний і'1.

Maniera [іт. - маньєра].спосіб.
.
Мanieren, сіїе [нім.]. прикраси;·

манір.

'''''І.. trionfale.

~ріЮ~lфаль·

М. sC'lenne, ,;.-";'ОчистиЙ

тріюмфальнии м.

1'1:.

'Marciale [їт. - :<->:арчьале]. мар,
ЛЬОдіЙні. а в грі на СМИЧК08ИХ інсMarimbe, die [Н:-М.]. маріNба,
Трум. різні тяги СМИ'1ком.
8елиКl!И ксильофон, ;;!(и~ у НИЩИХ
. !",annerchor, der (НіМ.], ЧОЛО-, регістрах має рури д;,я пщсилювану грі на фортепіяні прикрас~, ~le- шем. 1'1аРШОБИМ TeNrro",,_

ВIЧии 'Хор.

і НЯ звучности.

мannerstimme, die [нім.], '10-!

Marrita
lТОВічни голос (бас, баритон, тенор)., d,e5tra.

[іт. - ~:гp'piTa] о:" МаП0
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Marsch

ний

Melodikon

----

j назва ІІІ. ступ. гами.
Marsch, сіег [нім:). марш.
!
Medio ditto (іт. - медіо діпо].
Marsz [поль.], марш.
похорон- : середній палець.
М_ pogrzebow:y,
м.
І
Meditation, сііе (нім.. з лат.),
М. іаlоЬпу, жал1бний м.

! роздума. медитація.

Martellato' [іт. . мартеллято].
Medjanta [поль.]. медіянта.
m а r t е 11 а n d о, гріМI<.),. гучно, чітМ. dolna, нижня м. (VI. ступ.
ко, молотячи (неначе молотком). гами).
1) На смичкових інструм. наголоМ. gorna верня м. (ІІІ ступ
шуване c:aK~TO (detache sec).
2) . гами).
'
'.
у фортеШ~1Н1 дуже сил~не. гостре І
Mehrstimmig [нім.). багатоrо.
стакато. 3) На арфі подвоєння. лосний, многоголоснии.
тону на двох с:рунах.
.
І
Mehrstimmigkelt, сііе (нім.). баMa.ftello [ІТ; - .мартелльоl, мо-: гатоголосся. МНОГОГОЛОсся.
ласок (у фортеПlЯНl). .
.
Meisterhaft [нім.], маЙстерниі1.
Marziale [іт. - марц·яле). войов- _ но.
I1И'IО,боI10ВО.
Meistersinger, сііе [нім.). майMascherata [іт. - маскерата]. стерзінгери, міщанські співаки. 'ІО
n.раМ<lП1'1ні УРИ8КИ із співами, що. ети і
МiJШI знзчі!-lНЯ . для розвитку опери. і цехах

~atassins [фр:- M~TacceH). БіИСЬ-!

1(08,1>\ . пmок,

ВСТдВJ1:.1J1И

музиканти, об'єднані
в,),

муз.

МеlапсоПа [іт. - меЛЯНКО.!1ія).

що иого залюбки сум. нудьга.
до французьких балетів С оп т. -:-

XVI - ХVІІ
. Б.

в

(XV - ХVІ

журба,

меляююпія.

Melancolico.

М е І апсо І'ІСО ['П. -. меЛЯНКОЛіі~О
. )•
матінеІ, перед- сумно, тужно. задумливо, тосщ,ю.

Маtілее [фр.

обідній .концерт.

3 нудьгою,
мелянхоліЙ!-lО ..
, Mattinata [іт .. · MaHiHaTal. ранMelisma [грець.]. мелізма, ::пікова піс!-lЯ, див. f\ubade.
воча прикраса, кольоратура, ос0511.
Maultrommel, сііе' (нім.) = в григоріянському хоралі.
Вгummеіsеп.
MeIismat [поль.) = Melisma.
Махіта [лат. - максіма].в мен- . Melismatisch [нім.]. мелізматич-

зураЛ~Ніи музиці була це назва наи- ний~
ДОВШОІ, практ~чно вживаної ноти.
Melodeklamation,

що мала варпсть двох, або трьох грець .. лат.]
І· о

n9 а

е.

.

'~azur (поль),

.
мазур; те саме,

die [нім., з

мельодеклямація

де-

І.
. '
,
І клямаЦJЯ з музичним СУПРОВОДОёІ.

Melodi,co [іт. - мельодікоl, m ещо azurek.
І ( о d і с а m е n t е. мельодіЙно.
~azurek (поль.]'. M~~ypKa. ~ол~-І
Melodie, сііе (;іім., з греиь.], меськ~и :анок, у такТІ

.'4' ПОВІЛЬНІ-І льодія.
ШИИ' W B~Д Ba1!~ca; має. наголоси на
М., schritt, der мельсдіиний
ДРУГlи І тр~пи частиНІ :акту.
. зворот. мельод. крок.•

Medeslmamente

[ІТ.

медезі-І

Melod'lk

мІ"

сі'le IНlМ..
, . .)

.а_менте. так. само, однаково, по-І наука, або спосіб

.

ДЮН0.

сам.
с.

мельодію.

Medesimo [іт. - медеЗI'моl ' тон~

темп.

як

мельодика,

утворювати

.

М І d'

е о Ikon [з грець.), мельоднK~H. - . 1) Давня назва фісгармо
м. movimento, т. с. рух. т. НІІ. 2) І{лявішевий інструмент,
в якому тони виходили із сталевиХ

. М; tempo, т. с. темп.
пластннок, порушувани){ сталевиМ
Medianta [лат., іт.], медіянта. вальцем. Сьогодні не вживається.

~ios()_ _ _ _ _ ._____ ,_. .!!~__

Messa di уосе

Melodioso
[іт .t
•·
меЛьодйозоl
Menestrel !фр. . менестрель,
]
сі'
, - ' ;.
І О S а m е n е, меЛЬОДIИНО. ,в середньовіччі мандрі6НИИ муз;,,СПlвуче...
~,KaHT, часто слуга Тt'убадура - шлях
Melodlsch [НІм.], мельодіиниЙ. тича.
М. Fortschre,i~u.ng, die, м..
Мело [іт.. MeHoI, менше.

m~ І о

поступ; сп~)Лука

аКОРДІВ таким чи·

110М, иlО Нlоден

голос

ється на місці.

не

М. апdапtе, помаліwе.

залиша-

М.

.

М- Intervalle~,.
die м'.
. Інтер

f rt
о

. _.

.

е, спаОlше, ТИХІше.

М. mosso, по"оліше, не так

швидко.

вали, тобто велика и мала секунда.

М'

.
. .
Всі інші називаються інтервалами' трохи дy~ РІа по, трохи Г~:!ЛОС(НI.ше.
монічними
.
че, трохи СИЛЬНІше ПІСЛЯ
rзр
.
'.
р І а по).
М. Molltonlelter, dle, м. ~10J'.\. уіуо, гюма1lіwе.
дьова гама, тобто МОЛhоєа rar1a
Mensu а І
J
з підвищеними VI. і VII. ступ.
зур~ (~.;p.)r ла~!..) -вмензура • Me~~
.'
~
.,,/ " .
мензуральюи
MeJodrama, das [НІМ, з f~et'.o.J, :v:уЗl1ці.
!">lзна"(ення вартостн ної
кельодр.ама •. rOBopeHa (не СПIВ6На) (чи дана Ho~a є ZlВ:J:t;m,нг, <;11 три
реци-гащя з IнструмеНТОВИ~7 супро· дільна). - 2) В бу::еаі iHCTpy~!eHTiB.
водом.
.'- М<lтематюн~е: 8jД!ісwе.ння різних
J'o\elograph [з грець.І, !':е.%('· o:'-::,,,:r:?,;!Х частин.
З) В 0рГ<J!-!ах,
rраф. 1) Збирач мельопіЙ. . - 2') ••, з:::::,;Qшенн:;; між 'щсстою j Д'і3Приладдя: що

самочинне

за,,·кv.с }"(Ш::)ё; со;]'.'10:<:

імпровізації на фортепіяні. ФіСГ,'D'
Mer.::H.:ral""1us;k. (Не ін;"'" з !,ат.!,
конії, або органах.
.'
:-.!еЮі!і<:;;";іё ~УЗИ!{?" тоб-:') музv..!<G.
M<=.lologo [іт. - мельольоrо1 .-.-- пжа;.;а ;-!"'ЮУ;В.'ІЬНИМ: натопксо/:!,
Melodrama.
.
д>!6. Me!"1s:.;r""nr.;ten.
Melophon [3 грець.]. ~1е;;ьоф'J;;
Ме!1SiJrа;nоtеп, сіе [H~~:., З па.j.
1) Відміна концертової гap~iOH:i. ""еЮ:'!,;;І!Ь,:;':::;;ОТv,,;~С ;,;оїна счете
- 2} Органовий голос. дуж;; ніж· "'''. якою s,:,н"qУЕа;;и не Т;.lЬн.;: :11НИЙ, подібний до флейти.

Meloplast

5r'cc"y·,

грець.}, меЛЬQ'

[3

(].i"le

Х!!

1 npo1''4·~HkTb

TvH;g

Mente. Рт. - Nє.'пеj, ::УМЮ:;, паf\ 11 а т., l~mРОБIЗО8іНЮ
Menuetto [іт.• менуе-:-то]. ме·

п~яст, метода Галіна зо5ражуваТk

ПІДношення і. спад тонів у мельодїі. 1'1'Я;Ь.

Meloplastik, сііе [з грець,I, ие·
JlbОПЛЯСтика,

назва

для

зображування музики.

M~los

[грець.l.

рухового. нует,

такт

мельос,

нелЬОДIЯ.

Мет,

.

мем.

:3

фра'ЩУЗ:'!(1.!і'і

рух. nOJ'iipHHH.

п!нон:.

Mescolanza [іт. - ~lеСКОГ:;;Ю.lа},

j.Мlшанина.

Melotypie, сііе [нім.,
меЛьотипія.
.
.

спів,'

ддRній
"4'

всячина,

те

саме,

що

грець.},: Quodlibet:
і

Mese [грець. - мезеj. середній

і'"

-

••

староєгипетська : тон антично! грецько! ТОНОі301 сис-

Флейта.

теми.

.
.
Membrana, мембрана, оболок-.
Mesi.ltajim (жид. - месільтаїм] =-=
І<а (шкіряна), є найважнішою скла-' Schallsch!m
~овою частиною багатьо)( ударних
Messa (іт. - мессаІ .. літургія (лаІНструментів.. ТИНСl:ка).

Membranophon

[лат.,- грець},I.

М. di musica, л_ до співу

l1еМбранофон, загальна назва ін- з Інсrрументовим супроводом ..
струментів, що в них тони виходять
Messa di уосе [іт. - месса ді
з меМбрани.
: вочеl, легко насаджувати голос, роз-

виззти

ЙОГО

аж до

і

зійти

назад до пеРВІСНОГО! середньо ГОЛОСНО.

forte
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Messanza
найбіЛ?ШОГО;

ріало.

М. forte, середньо <"'илыщ

І
М. legato,
,дИВ. Legato.

напів

в'язано.

Messanza [іт. - мессанца]
Mescolanza.
І
м. piano, середньо Тихо.
Mess~, ~ie [нім·l •.7'-' I"'~ssa..!
зоргапо, мецосопран,
МеSSlпglПstгumепtе, dle [НІм.]. жіночии ГОЛОС, серед. між альтом

!t -

.мосяжн'j інструменти', взагалі на-! ісопраном.
зеа. бляшаних інструм.
і
М. staccato, напіз Уривана
. Mestissimo [іт. - меСТіССіМО].; напів відривано, налів стакато.
'
дуже сумно. безнадійно.
! МеІІа [іт.. - мецца], середня
Mestizia [іт. - меСТіц'я), смуток. і пqловинна.
~ .
•{

. жаль. Со n т."' Mesto.
І
м. тапіса, Д.Еуге ЛОЛQжен. ~ Mesto [іт. - место]. сумно, жа~~,рИ г. рі на с.криПЦі):-- .
ДЮН0.

.

І

~eta [іт. мета]. половина. ДИВ. І

.

м. уосе, півголосом.

mf
Mezzo forte.
Маggюге
т. .h
М'І [
"]
"'М
І
[
]
1) __ 'І
П. - МІ ,СОЛЬМlзаЦlИна назва
. eta [ор оп З,гр~ць:.
. - тону Е.
.
RІU!Т!lПорhоп. - 2/ ВЩМlна .Rdla-I' . М' h f
]' (
)
phon _ у.
."
,~~c_ У поль ..' MIX~_B орг,,,::.ах.
.
MetaHsaite, die [нім.). метале~Jlltar, das [НІм.], вIисы< •. щись,
вз струна.
.
ковии.
Metalogik, die [нім .• з грець.).
Мo-musik, die 3. музина.
метальогіка; наука ..що намагається
М. - trommel, die, в. барабан.
апріорнстично поясНlПИ закони муз.
Minaccevole [іт. - міначче80ле~
теорії.
т і.п асс еуо І т е n te,
грізно,
Metamorphosen,
die
[нім .• згрізна, сердито.
'
. з гpeц,b~). метаморфози, рідка назва
Minacciando [іт. - мінаЧЧЬі!НДО].
варіяціЙ.
m і пас с і а n t е = Міпассеуо!:=:.
Метелиця. український народ.
Міпассіозо. [іт. - міначчьсзо] = .
танок, жвавий, такт 2;~.

МіпассеуоІе.

Metrik, die [нім .• з грець.], ме-

Міпіща [лат. - мініма, .наЙмен·
трика; наУl<а про метр, тобто про ша"]. 1) Італійці називають так
такти і розміст
~астин м~льодії.

легких

та

важких півноту.

-

2)

В мензуральній му-

зиці назва ноти, що

ділилася

далі

Metrisch [нім.), метричний.
на дві, або три semiminim - и_
'
Metronom [грець.), часомір,
Minimamente [іт. - мінімамен·
тактомір. метроном. Див. Malzels М. те]. що - найменше, ,як - найменше,
МеНеге [іт. - меттере], взяти, що - найслабіше.
ужити, використати. дати.
Minnesang, der [нім.]. поетиqМ.Ї pedali, ужити педалів, не й музичне мистецтво мінезінrе
рів.
грати педалями.
М'
•
d' [' ] . •
..
•
IппeslПgег,
lе НІМ., МlнеЗIR~
М. lП mUSlca, забезпечити гери ("Співці кохання"), німецьКІ
музикою, скомпонувати. .
лицарі. поети і співаки ХІІ - ХІV В.,
. М. lа уосе -= Messa di уосе .. анаЛЬОГічнідо французьких труба
Mezzo [іт.• меццо]. середина,! дурів.
ПО,10вина;середніЙ. ПОловинний.
І
·Міпог [поль.], моль, мінор.
М. dell' атсо, серединою І.'
М. harmoniczny, гармоніЧСмичка (грати).
'.
не моль.
.
.'

МОЛЬ.

М.

melodyczny,

М. ~aturalny,

(.прироДне ) моль. .

Modulation

мельодійне' кv.й.

первісне

І

.

М. Кirchenton, der. м. цер- .

І ковний лад (ц Д е Ф r а б ц).

!
М. Septime, die, м. септіма,
Міпоге (іт. - міиоре, "менший"). семий ЗНИЖЕ::НИЙ ступ. в дуровій
_ 1)' Моль (:'оІольова гама). - 2)' тонацП.
Назва середньої, мольової частини'
М. tonart, die, м. лад. у ста.
твору..
{.
І
_
.
рогрецькіЙ. муз. теорії: г ц д е Ф
Manorowy поль .• мольовии. МІ' Г а г.

морний.
Minstrel = Menestre/.
.'

мшuеttо

' .

[lТ. - Мlнуетто]

\ . Mixtura
: новий голос.

[лат. - мікстура}, орга-.
мішан~Й. Сl'ладається

і здебільша 3 ОКТ?6И і квінти.

Menue.tto.
[.
І
Mtotek [поль.). молоток (у форMlserere лат·v• МІзерере. .по- тепіянО .
МИЛУЙ~), церковнии текст. компоно_
ваннй багатьома композиторами..
Mlotkowy [поль.). молотковии.
Мissa [дат. - місса). латинська ~
МоЬilе [іт. - нобіле}. рухливо,
літургія.
і швидко.
.
м. brevis, !<оротка 11. (ско-'
Mocnacz~sc taktu
[поль.],
рочена).
.
! :'''jЛ~~а частина TiIRTY. Див .. Sch\\lerer
М. choralis, хорова л. (спі- t ak.,eII.
вана хором).
і
Moderatamte [іт. • модер;;:та·
М. іп Ьопогет.. •
л.
на менте! = l'<\oderato.
честь...
.
,
r.\oderati.ssirno (іт. - модераМ. іп musica, л. з' інстру- тіссімсІ, дуже по~ірчо.
ментовою МУЗИRОЮ.
l<\oderato [ії: с модерато], поМ. pro defunctis, л. за вмер- мірно, mmipr.OSQHO. серед. між аlлих, жалібна Л". реквієм_
legro і aHegretto .
М. solemnis, урочиста л.
М. assal, дуже 'Юl'!ірно.
(з оркестрою).
f.\odo [іт. ~ . мо;:;.о1, спосіб, то·
Missklang, der [Нім.], нею1ЛО- f'ація.
звучність, какофонія.
M·:::;du!acja [поль.}. моду"яцlя,
.
Misterioso (іт. - містерЙозо]. ДКВ. Moduiation.
·misteriosamente. таЄl'IНИЧО,та-'
М. chromatyczna •. храмаємно, містично.
тиЧ'на М., див. Chromatische ModuМistichanza [іт. - містіканца]
lation.
.
М. dyatoniczna. діятонічна
Mescolanza.
.
Misura (іт. - МізураJ, розмір,' м .• див. Diatonische fv\odulation.
вимір, такт.
:
М. enharmoniczna, еНГ.арMisurato [іт. - мізурато]. ДOK~' монійна ~1" див. Enharmonische Моладно в такті.
, duJation.
.
Mittel- (НіМ.), середНій.
.
М. ~~iej~sciowa, перехідна
м.- note, die, с. нота.
.14•• МОДУЛЯЦІИНИИ ух.ил, Див.VогііМ .' за t Z. d ег. с. частина. ! bergehendeІ ModulatlOn.
[
]
вставка, вставне речення.
Modu атеп лат. - модулямен
.
М
t'
сі'
Motetto . ' . J
• -$ Ітте.
le, с. голос
(в акорді альт і тенор. у пропшежModulatlo [лат. -модуляцю
Ності до голосів крайніх: сопрана Motetto.
і баса).
.
Modulation, die [нім., з лат.],
Mixolydisch [НіМ.}, міксолідійсь- мрдуляція. перехід з одної тонації

.
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Mol,..-:to:::-_ _ __

до другої.
м.: unterdorninante, die, 1'1.
Мodulieren [НіМ.). модулювати. нижня ДОМІнанта. тобто М. ТРИЗВУК

шо· наЙшвидче.

Modu!ieren

Modulus (лат. - модулюс) = побудований на IV. ступ.
'
. • Mollezza (іт. - ,моллецца). 1'1'51'
Motetfo.
. Modus (лат.· модус). -'- t) Цер- КІСТЬ. СО n т., 11 яко.
.
КО8НИЙ лад, звукоряд. гама. - 2)
Molowy [поль.J, МОЛЬОВий.
8 мензурі ХІІ-ХІІІ в. ритмічна схеMoltissimo [іт. - мольтісСімоl
ма для міряння такту (довга
ко- що - найбільше, що - мага, як - мога.'
ротка, довга
2 короткі, тощо).
Molto [іт. - мальто), дуже, вель
- 3) В мензуральному нотописі ми, багато.
поділ максіми і льон"и на менші
М. adagio, д. помалу.
вартості. .
І
м. allegro,A. швидко.
Моl1 Із іт., .м'якиЙ·), моль, 1'10-1
м. crescendo, д. .підсилю-

+

J1ЬОSИЙ.
див. М.

'вати, д. посильняти.
М. decrescendo, д. прити-

М - akkord, der, м.

- dreiklang.
M.-dominante, die,

. мінанта,тобтоМ.

хати.

м.~dгеіklапg, d~r, м. три·

М.

з

- dur, das,

ва. тонація

Те саме, що

із

r

малоі

м. дур; дуро-

VI.

спуп.

а рм о н і й НИЙ

М. ~ geschlecht,

das,

М а маліше.

м. то-

М.· ратlIеІе, die, рівнобіж" ро.

не моль (м.Тонація,

д. послаб.

М. espressivo, д. виразно.
. М. forte, д. сильно. д. ГО,

утворена

на

.VI, c-ryn. дУРОЄОї).
ко.
. м.. septakkord, der, м. септ· че.
al<opA, склад<!€ться 3 малої терці!,

чистої
квінти і малоїсептіми. ліше.
(в а моль: е г г Д).

м.- sextakkord,
der,
секста корд, перше обернення

м. че.
м. \

на повен голос.

повним

і.

М.

grave,
lento,

М. тепо.
М.
М.

Соп т. пtmо, Д. рИТМІЧНО.' меЛЬОДlИна ПрИl<уаса тону, яка ви

Сеп т. suo"o, багато зву-· КОНУЄТЬСЯ: основний тон - cel<YH.
: да вниз - основний тон, у швv.ДMoment rnusical [фРІ . маман: кім темпі. Порівн. Pra!!triller.
мюзікаль}, му~ич.на хв~лина. назва.
. Morendo [іт. - морендоІ, заsмику!

недовГИХ ТВОРІВ, ІМПРОВІзованого ха- рати, згасати.

раю'еру. Подібн. до Impromptu.

М. del tutto, цілком завмиMomentulum {лат .. MOMeHTV- рати .
люмJ. шіснаЦЯТl<ова павза.
.,
Moresca [11ат. - ~!OpeCKaI, назMomentum [лат. - ~iO~leHTYM], ва різних танків XV -XVII в. народнього характеру.

Moriente [їт. -норєнте!, заВ1-1И'

в гармонії є це розуміння дур і l'1QЛЬ. рати, сбl'1ирати, цілком Зё!т~;{ати.

mosso, багато по-

Я!< акордів споріднених, Голоа,щм
Є ,жорд дур. а моль від нього по·

allegro, багато ШВИД'

М. рій

lento, багато пома'
mosso; багато

rallentando•.

д.

ШВИД-

зупиня,

.
І ти.
м.. terz" die, м. терція, тоб- . .
~M. ril~.Y:CIJo,. До,,,. видіЛЯ:П:І.Q!,
то мала терція.
..
rИ~I!і:!:r!l.'.~-'~
. M•• to;"art. die. м. тонація,'
. М. f.itardando. д. спиняти.
див,. М .. tonlelter.
М. ritenuto. д. стримувати.
.
M.-tonika. die. м. тоніка·,.
М. sOl1oro великим тоном,
тоб:~ м. ТРИЗSУК: побудований на І д: звучно.
•
.. І
. М, sostenuto, 'Д. поздерж. тоНІЦІ.
М. - tonleiter, die, м. гама; і ливо.
.
первісна м. гама має півтони між!
М. stringendo. д. приспішу11. - Ш. і V. - VI. ступ. Див. також 1О4И підсилювати.
Harmonische Molltonleiter
Меlo- .
М. trапquШо,. д. спокійнО.
dische Molltonleiter.
М. уіуасе, Я!(· найбистріше,
І

т.

д. повільно.

М, ріо

тризвука.

Со n

Соп т. cornmodo, д. вигід· І

Monismus [з грець.l, NоніЗ~I;

М.ріапо, д. тихо, тихесень-

М,

м'якістЬ.

!Morbido.

•
Morbido [іт. - морбіД0), m о гbldamente, розніжнено м'яко
Соп т.- а espressione, з ве- лагідно,
"
лl1ким виразом. з глибоким почут,;
Могсеаи [фр. • морсо}, твір,
тям.
•.
І п'єса.
Соп т. - а passlOne, з ве· І
Mordent. мордент. короткий
ли~:ою пристраст,?, д. пристрас.но. : триль .~одс>лу (.зубчик-. додолу);

Лf~во.

д. важко.

moderato, д. помірно.
rnosso, д. рухливо, бнст-

М. ріо

~orbidezza (іт. - МорбідеццаJ.

ГОлосом, І Н1ЖН!СТЬ,

вісімкова паВЗа.

М.

зниженим

diminuendo,

терції лосно.

жор.

норід.

М.

тризsук, [!ОБУД0' ЛlOвати.

ваний .на. Домі.нанті (В м. тонацїї).
звук, складається
і чистої кєінти.

.

м. до-

М. уосе,

______~9з~___________________~Мо~

ходить. Порівн. Dualismus.
Monochord· [з грещ>.).
хорд, одноструновий

[іТ.

- 110рморандо}.
mormoroso.

~':ур~то,"Ливо, дзюркотлиао, ,.;езрозуJ'j.Ji-Ю- хіло.

iHCTpyr.1eHT

кустичний) дла обрахунку

Mormorando
mormorevoie,

(а·

.

Mosso

[іТ.

інтеРЕ:З- жваво, ;,-юторно.

-

:~cccoI,

рухливо,

пів.

M6stek [пот,.]. «оБИЛ!<ё!" ДИ6 .
Monodie, сііе [нім .• З грець.], Steg.
.
монодія, тобто ~одноголосся·. 3аMotetto [іт. _ мотеттоІ. мотет;

гально називають так одноголосний

багатого,:юсна форма пісні без суп·

спів у протилежності до багатого- P060::ty. на церковні тексти.
лосся, а спеціяльно стиль сольоспі·

ву з інструментовим супроводо!>!, шо

Motiv. das [Нім_І, МОТИВ,наЙ~lен,

розвинувся в Італії В кінці ХVІ 6.'

ШИК l'Iуз. уривок, ЩО в творі часто

Monodrama, das [ніМ., з грець.І ..

.
Motivisch [нім·І. мотивічниЙ.
м.-е I\rbeit, сііе, м. праця.

повторяється.

монодрама. первісна назва мельо.,.
драми.

Monothematismus [з

.

грець.}.: праця з мотивом~ спосіб компону

монотемаТИЗ~I. спосіб композиторсь-

кої праці, який теми ДЛЯ

всіх

BaHH~

на

ОСНОВІ

тин твору внпроваджує з одної го-.
ловної теми.

перетворlOВOJННЯ

час- пеРВІСНОГО МОТНВУ_

.

Motivo
. Motiv.

[іт.

- мотіво).

мотив, див.

Мога vocis [лат .• мора воціс)
.м. condutt~re.
провідний
.продовження голосу·, в r:ригорі·· м .. те саме. ш.о Leitmotiv.
IІнсы<муy хоралі визначало подвійMoto (іт. - мото), рух, темп.
не ПРОДОвження ноти.

.

Со

n

Morando [іт.· морандо}. зво·

Лlкати. затримуватч.

т.,

рухливо.

М.

• рух,

див.

perpetuo, беЗl{онеч~ий
Perpetuum тоЬilе.

Moto
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темп.

м.

precedente,

, ,М. primo,

попередній' зика.

М da (di) camera [іт.]; ка.

початковий темп, мерна 1'1•• див. Kammermusik.
М. da (di) chiesa {іт.], цер.

попередній темп.
MOtU5 [лат.. мотус], рух, по- ковна м.
ступ (голосу).
М.
днв.

M.contrarius,
протирух,
Gegenbewegung.
М. obliquus, однобічний р.,

ДНВ. SеіtепЬеwеguпg.

divina [іт.], духовна м.
manum {лат.]

М.ехПа
М.

ficta.
М. falsa [лат.] =

М. ficta.

М. ficta

~фіктивна

[лат.],

М.

rectus, простий р .• див. 1'1 •• , термін середньовіч. муз. теорії.
Gerade Bewegung.' ,
- 1) Мельодія, транспонована на
Motyw [поль.І. мотив.
інший ступінь.
. 2) "':еЛЬОдія
'м.
d •
. ИЙ м З хроматичними ЗМІнами (ПlДвищеІ, 't Pt~zewo ш, провlДН
., і ні і знижені тони = voces fictae).
ДИВ. ':"ЄІ то ІУ.
f'
І' [
І ф'
'
Movendoil tempo [іт. - мовен,
, М. Igura IS лат.. Ігуральдо іль т,емло), прискорювати, при' на 1'1., ЩІВ. f~gUralges[ang.] _ М .
спішувати.
'. М. Igurata лат. . fl. MoYimento [іт. - мовіменто], guralls.
•
.
М. шstrumепtаlе [іт.], інсрух. темп, швидюсть.

'

трументова

тр

ма-

лої СКРИНЬКИ З отворами. Всіх язич-

М. рlапа [лат.] =
Cantus
planus.
f\nbla'
М. recta [лат.], "справжня

ків єб -128;

Mundloch, сіа!> [нім.} =
,
,M.~. протилежність до ,,1'1. фіктивMundstilck. das [НіМ.], губник, НОЇ·. Див. М. ficta.
частина духового їнструм., яку приМ. sacra [лат.], священна м.
~efoch.

кладають до губ.

М. уосаlе [іт.], вокальна м.

Muneira [есп. - мунейра]. есMusicale [іт. - музікале], мупанський танок у такті 2/. modera- зичний.
, ,to, 3 кастаньєтами.
Musicista [іт. - музічіста] =
Murky [анг. - меркї}, по ремjc- Musico.
ничому вжиті ламані октави в басі;
Musico [іт. - музіко). музика,
також назва

до ДРУГОГО.самблева м.

Гі.

м.

Mezzopiano.
М. mensurabilis [лат.]
Msza [поль.]
Missa.
М. mensurata.
Mundharmonika. сіїе [нім·І, губ·
М. mensurata [лат.]. мензуна гармонійка, дух;)вий язичковий ральна 1'1., див. Mensuralmusik.
інструмент (дитячий). у формі

M.-schule. die, м. школа. 1
Mutazione [іт. - мутацйонеj
М. - wer"k. das. м. твір.
і Mutation,
М. - wissenschaft, сііе, музи· ,
Mutieren [нім.), мутувати.
кознавство.
І
Mutierung, сіїе [нім.). мутуванMusikalisch [нім.], музичний.
ня, мутація, див. Mutation.
М.-е F orm, d іе, м. форма, 'Muzyka [поль.]. музика.
тобто тип м. побудови..
.,
М. instrumentalna, інструMuta [іт. - мута]. переміни! ментальна м., інструментова м.
зміни! Вказівка на зміну строю (на
М. kameralna, камерна :-т ••
пр. у котлах).
'
див. Kammermusik.
Mutation, die [Нім., з лат.], муМ. komnatowa = М. kaтація, зміна, переміна. - 1) Пере. meralna.
міна людського голосу, яка настає
М. koscielna. церковна м.
в часі статевого (ПОЛ080ГО) дозріМ. solowa. сольова :-1.
веннЯ.
2) В сольмізаційній систе-'
М. wоkаlпа, вокаilьна м.
мі переr..ід від одного гексахорду
М. zbiorowa. rypTosa М., ",н-

фортеп. творів з та- музикант.

кими октавами. дие. Brillenbasse.

Musik, die {нім.], музика; музич, Murmurando (іт. - мурмуран- ний.
до)
Mormorando.
.М. - diktat, das, м. диктат"
Musette [фр. - мюзет], _ І) див. Dlktat
'
Мюзет, давній франц. танок у три- І
M.-drama, das, М. драма, що

ДЇЛЬНОМУ такті, пасторального ха-І не має окремих чисел, оркестрова

paкrepy. - 2} f\ І а т. назва І партія видержана у симфонічному
творів З дударськи.м (лежачим) ба-І стилі. а лінії вокальних голосів масом. - З) Дуда (Інструмент), див. ють деклямацїйний характер.
.
ДудаМШlса
2}. •
.
'
.
І
М.
- instrument, das, м_ інс(п., лат. - МУЗIi<а]. МУ- трумент.

Набат, ударний інстру~,еfГ,

вел v. кого барабана.

P'J. sC!-"iJg.
Nachspie:r. сі:;:;; [Нім.].

Набля, староєгипетський lИ;~,,- '~~:;;'Юil;", е:1ільоr.

ПОСі1ів.

r:овий інструмент, прототип л;отні
Nachtar:z, dc: r,,;;--:.j. наступний
Nablum [лат.
наблюмj, і:З' 'С",,, :,;.:; в ":;';;сі-!1" T"H~:·:)EHjX піснях натинська назва старосирійсьного

3.~?::;ЄC,' тсн.: ЖЕ!':Еm:::: ~анховиі1 дода·

дієського) щипкового інструмс:нту. ТОК і ТР':JіЛЬНО~1У ,зкт~;

Н а бл я.
Nachthorn, das [НіМ., n ніч ;.!}!;:;
Nacaire [фр. - накер}. Mam1~ оіг!. opГ~H08;1K ronoc" нахО!штьс"1
барабан, орієнтального походжен"я, зs;;чаіі;но, яко ;:ОЛЬ05НЙ голос. на
Г10ріЕ'Н.

на якому грають долонею. Поріss. псбічній ~1ануалі.

Нак р и.

Nachtmusik. di" [Ні!'..). Н;Ч;';"
Naccherino [іт. - накхеріноl. У-, ~1vЗlн<а,
дарний інструмент. малий котел • Nachtstikk. сі"5 [НіМ.]
!'іас(тимпан).'
turne.
Naccherone [іт. • наккеронеі.
Nafir, нафір, BiД~I!Ha арабської
рід великого котла (ти~шана).
, труби.
. Nachahmung, die [нім,}, насліNagara,
нагара, і<аsкйзький
дування, імітація, ДНВ. Imitat!on.
ударний iHCTpy~!eHT, подібний до
Nachsatz, der [нім·І. наступне' хотліа (тимпан).

речення; складова частина (друга)

Нанри, ударний інструмент, із

лягає на КОРОТКОМУ й легкому за-'

['іапіе [нім.]

музичного періоду.
роду котлів. або барабані? орієн,
Nachschlag. der (нім.], після· тального походження. Порівн. ['іа
нотка; мельодійна прикраса. яка по- 'gara. Nacaire.
['іепіа.

чепленні секунди після головного:
Narrante [іт. нарранте], опо.
тону.
' .
N
d
о'
Ischlag
der
відаючи, ОПОВІДно.
н. - еп е
ор ре
••
. ]
~ (
)
межинотний, окрут, див.. Doppel-.
Nasal [НІМ., ,НОС08ИИ звук,

9б

Nasard
.гугнявий·.

Nieder

! звуки,

акорди на

11, ІІІ, VI і VII ступ.
Н •• Ьагтопіе, die. п. гармо·

. Nasard [3 лат. - наз~рдJ
На- !
sat.
"нія, див. Н.· dreiklan ge.
Nasat Із лат. - назат). органо- і
Н. - manual , п. мануаля (в орвий голос, що має легке носове за- гана,,). див.
Manual . .
барвлення. .'
Н.- note, die, п. нота; у ВсяNastc;p nak [поль.]. наступне ре- ких мельодійних прикра.сах
наЗивачеННЯ. див. Nachsatz:.
: ється так верхня, або нижня секунNastEtP stwo (поль·l. послідов- да перед (або по) головною
нотою.
н~сть,'чергування, наступство (акор· І
N.-satz , deг. п. частина, П.
ДІВ)..

: тема,П.

партія, п.

речення (у форNatural e [по . натурале], .п а- мі сонатовій, рондові
й, тощо).
t и.Г а І m е n t е. природно; вкаЗІвка ~
.N
t' m
d'
ДЛЯ звичайних тонів по sotto voce.:
• - s 1т е, Іе, п. голос.
в інструментовій . грі по тонах при-:
Н.· thema, das, п. тема. див.
глушених, тощо.
\ Н. - satz.
.
.
Natural ny тіпог [поль.}, w Ha ':
Н.· tonart, dle, п. тонаЦІЯ;
тvральне", первісне моль.
J

'в протилежності до головної є це
тонація, що до неї тільки ТИМЧ1!СО'
Natur· [нім.). природний.
во вибочують.
Н.· Ьогп, das, п. ріг (без
Necess ario lіт. - нечессарЙо].

вентилї!3 і без кляп).
Н •• instrum ent,

das, п. інс-,

потрібний.
Nеgligепtе

[іт.

• неЛіджеНїеj,

'румен.; духовий .інструмент без і n е 9 І і 9 е
n t е m е n t е,
беЗКЛО!1Ї r·
кляп і вентилів, що має .ільки при- і но, недбало
. байдужливо.

._

родні (аліквотні) то~и.
І
.I'!ekabh .im, н:кабгі~, старод;,вN.-skal a, d!e, п. гама, ряд 'І НІИ РІД Ж~ДІВСЬКОІ флеити. _.
.
аліквотних тонів.
,
• Неl [п.. нель], скороч. Jn І!
N.·ton, der, п. тон {не при· \ в, у (чому).
глушений, добутий без. помочі вен-',
Н. tempo, в .емпі.
тилів і. т. д.}.
Непіа [лаг. - неніа], похоронН.· trompe te, п. труба (без нии спів; назва ріЗних
творів }Ка·
вентилів). .
.
'
лібного характеру.
. .Naturl ich [НіМ.), природний.
Nete (грець. - нете], вантич·
Н.· е JI'I,oll,d as, т. зв. "П. ній грецькій муз. теорії
назва пер~

моль",

в

діиності

первісне

(без хроматичних змін).

моль шого тону в тетрахорді.

Netto [іт .• нетто}, n е t t а m е n·
Mollton leiter,d ie, пеР-І t е, чисто, ясно, чітко, доладно, виВlсна мольова гама.
,
І раз но.
Н.· е Stimmu ng,
die, п.
Neume n, die [Нім., лат.]. невми,
с.ріЙ, чистий стрій (не темперова.\даВНіЙ нотопис (VI·XI.з в.),
яким не
Н.· е

.

ний).

der,

Neapol itanisch e Sextak kord,

передавали докладно висоти тонів.

ані інтервалів; значки писали
неапільський секстакорд; секст' текстом, без нотоста
ну.

над

.акорд на субдомінанті зі Зниженою
Неу [ней). персько· арабський
·секстою.
.
.
духовий, деревляний інструмент.
N. Sext, dle, неаПlльська'
Nieder [НіМ.}, додолу. вниз.
секста, див. Н. Sextakk ord.
....
Ь'
d
-'
.... Ь І
.
11. - sc
а9,
ег, спаднии рух
l1е е, небель
Набля.

(при таи:туванні).

Neben - (нім.}, побічний.
\
. N.-stri ch,der ,
N.-drei klange , die, п. три· (смичком).
.

спадний тяг

. _--- ---- -
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~e...Noten
Niente [іт. -_HieHT~), ніщо. Q _u а·l.
Nonett, (нім.), нонет,
на 9
s і П.. що' Н,аислабlше. Я~ - наити: ,Інструментів (найчастійше: твір
СМИЧІ<ОВ.
хіше. N і е n t а f f а t о, рІшуче НІ, квартет, флейта,
.гобоЙ, кляринет,
аж ніяк.
Niezgo dny

НІІЙ.

І фагот і вальторня),
Nonetto [іт .• нонетто)

[поль.],

дисонант-!

Ніппа - Наппа [іт.• нінна . нан-

на), колискова пісня.
Но [іт. - но} ~-= Non.

по Ь і І, ДІлиться на 8. .
Nota lіт.). нота.

[ОРГОЛfО],

Nobilit a (іт .• нобіліта]. Шl19хет·
еоп

НоЬіlе.

Nonola [лат.). ноноля, непра·

шляхетно.:

З шляхетною гордістю.

ність, благороднісТь.

Но-

вильний поділ на 9 частин такого
. м.:тричного уривка, що правильно

Nobile [іт. . нобіле).

m е n t е,
благородно.
еоп
п.о r 9 о 9 І і о,

І пеН,

П.

Н. Ьиопа,

див. Вuоп

наГО.'10шена

Н.,

Н. cambia ta, замінна н. Див.
'N"chse inote.
,Н. caratter istica, .характе·

.
Noctur ne [фр., ноктюрн], H'):~" f'истична н.", У30,JЮIЙ тон.
Див.
тюрк: назва твору (особливо ф'JР- L,,;·,to~.
.
Н. с,йtїvа,
негоаго

тепіянового) сонливого, а.бо понур ','
зворушливого характеру.·

Nomos

[грець.

-

.
,

НОМОС;, з :;"0-

тичній грецькій музиці наз"а
леного типу мельодїі.

Н.

Н.

assal,
divisi,

Н.

П~'$!

nри

.

n,~,';1~!!

не дуже. не .,а,:::,::.

legato,

н.

;:;.OEH-:ИЕами

СЗ~G6~~ н.

арпеджувати.

Divisi.
Н.

не

C;,f.jJ-іаЕ'J:::>v't:':'!

:-і. сіі різ"С~(:;~;

Н.
не поспішати.
акордів, не

C'J~: ;Д~H:-::;

[лат.],

,1-:0";- ;) с,б~ ,;::,8(;:-: ГО:lQС'::л.).

- нон], не. ні.
affretta re, не
arpegg iato,

Н. сопtга поtаm

:':3' і,!)',1ТЧ :;01';

Гіоп [іт.

Н.

лошена
Н., у. не {":1абі~ ча-:':;·u.;:і такту.

не ділитис~! Ди;].
не в'язано. напі;;

К. qaadriqiJ6r~a ~.

Cho;al·

~:;:,tг.t:оп.

К. rоmзпа

Neumen .

іі.

витрн~н!на Н .•

soster!l lta,

.::rOBra' Н,
в'язано.
Notatio n, die [Hi~'" З лз т .].
Н. molto. не дуже. не надто. 1) Нотоп;.к. 2) Нотуьання.
Н. strascin are, не стриму'
Note, die [",:}1.1. нота.
вати, не воліктися.
Н. gegen іі" Н. прОТИ. но·
Н. tапtо
Гі. troppo.
тн. Див. Nota contra notam.
Н. tremolo , без тремоля.
Н. gegen zwei іі. - п, одна
Н. troppo. не надто, не ду- н. проти двох (контр;::пункт;.\ч
не го·
же.
; лосоведення, коли на КОЖНУ ноту
Nona [лат.!, нона. інтервал від' в однону голосі припадає
по дві,
першого до дев'ятого ступ. дія то' . ноти В другоI'\У) .
нічного звукоряду.
Noten - biblioth ek, die [нім.), но·
Nonakk ord, der [Hi~I.), нонакорд,. тозбірня. нотна бібліотека.
складається з терції. (квінт!!). сеп·'
N. - kopf, der, головка ноти.
тіми й нони.
Н. - schrift, die. нотне пиСЬі
Нопе, die (нім.)
Нопа.
і МО. НОТОПИС.
Nonena kkord, deг [нім.} Гіоп· •
Н.· system , das. нотна сис'
. akkord.
\ тема.

Officium
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Notieren

N.-wert, der, .BapTiCTb~ но-'
ти. тобто довжина.

Notieren

О.· note, die, в. нота.

ctemola [лат. - октемоляj
О. - quarte, die, в. кварті'!
Oktemo!e.
О. - quinte, die, в. квінта.
Octettus [лат. - октеттусІ __
О. - sekunde, die, в. секунда. : Oktett.
O."septime, die, в. септіма.:'
Oetobasse ІФР. - октобас]. спро
O.-sext, <ііе, в. секста.
! ба коюрабасу величезних розмірів.
O.-stimme, die, в. голос
Був Н.,? 4 м. високий. стрій октавою

N. nieakordowa, неакордо.

,ва Н., яка не входить у СЮlад дано-

(нім.І. нотувати, писа- го акорду.

N. оЬеа, чужа н. = N. піеNotienJng, die (нім.), нотуван-' akordowa.
ня, нотопи,::,
;
М, odbita, затактова н. Див
Notturno {іт. - НОТТУРНОІ, НОК- I\uftakt.
.
.
порн, див. Nocturne.
.
N. oderwana, скачуча пере,NoveJetta (іт. - новелетта), но- ХlДна н. (скаче з тону неакордового
велета. твір епічно - фантастичного : на акордовий).
'
характеру, в якім чергується кілька'
Гі. organowa,
органна н.
тем і різні настрої.
'Див. Orgelpunkt.
, ,Novemola [лат. с новемоляj'
Гі. p~datowa
N organoNor;.)Ja.
'
wa.
Novenota {лат. , новенотаІ
N. pomoenicza, замінн;) н.
('іопоіа.
'.
Див_ Wechselnote.
Nuance IФр." нюанс). ,відтінок,
N. ргоwаdzцса,
УВО!:.І-!ИЙ
НЮан<:;
тон. див. leitton.
Nuovo lіт.
нуово), новий. D і
N. przeeiw nucie
N. па
, П..звозу. щQ раз.
nut<:;_
Nushet, нушет, стародавній'
1"1; przejseiowa, перехідна
n"'p,:.,!,r) . аР'lБСЬRИЙ струновий ін-' н. див. Durchgangsnote.
. <:1'Р/,,1<';І,Г.
і
N. stala, органна н. У ан1 нота.
і,' щому голосі.
Nu t а ['поль.,
Гі. akordowa, акордова Н.,'
N. zamienna, віДСКО4на за'ЯНiJflХОДИГЬ у склад даного i'lкор- мінна н. див. 'F\bspringende Wechду.
sE'lnote.
.
Гі. еаlа, ~іла н.
Гі. zasadnicza, основн" н.
Гі. сhагаktегуstуё'Zпа, увод-, (13 акорді басовий голос),
ний тон, див. leittof1.
і .
Nut.rito [іІ. - нутрітоІ. ПОВНІ~Й,
М. па nut~, н. проти ноти,' ситий. S ио n оп., ПОВНИ"!, СfПИМ
'див, Nota contra notam.
.
:тоном.
\ і ~

О

ти нотами.

•

!І нищии

'.'

О. - terz, dle, в. терЦІЯ.

О. _ te.trachord,

в_

хорд. див. T~tгachord.

тетра-

О (іг.
ОЬ.

=

F\liquottOne.;, Odcinek (melodyjny) [поль.).
О. - werk, das
О. manual. уривок (ме"ьодіЙНИЙ).
,
~ Obertas [поль,),об~рта:. nOJ1bCb'
Ode, die [з грець.). ода: твір

КИИ нароД0 танок, ПОДlбнии до Na·, ве.'1И:'''ВОГО, урочистого. хаРі.'!l<теру,
зурки.

: здебlльша у речитативнону стилі.
Odeum [лат. - одеумІ, концер-

.

~. Обих~д церковного співу.
ЗQІР

важН\wих,

часто

вжиагних

у

-

ДОNіl-!антовий

тризвук

(акорд,

Obbligato [іт. - 06блігато], обо- збудований на V. ступ. гами). .
. В'язковий~ невідмінний, облігатниЙ.
0.- dominantharmonie, die.
• ,0bb}lgo [іт. - 06б11іго, .зобо-: в. - домінантова гармонія. ДИВ. О.'
в язання 1.~Taк. наЗиваЮТh контра-' dominantdreiklang.
лунктичнии стиль із суворими УМО-,
О _
І
.
вами (подвійний контрапункт ка-:
' manua, в. мануаля, у
нон, остінапfИЙ бас).

ОЬ

нанта,

'двомануальних

органах є це друга

_[ . І
"~ мануаля (ПОЗИТИВ), у чотиромануer . НІМ.: верхНlИ,. ГОРІШНІИ.; альннх мануаля СОЛьова.
.
0 ~.
.. - domll1ante,
dle,
в.
домі:
О
m
d'
t
d'
.
V
І' е lап е,
lе
в меДІтоото
~ ступ. гами.
IlІнта TOO~TO ІІІ
.,
. ступ; гами.' .
·V

саля.

Doppels~hlag.'

_ .

.

ВІДдалення,

Odpo\viedi [по.'1Ь.). В:Д:lОвідь-,
.
Odwr6cenie tematu [поль.}. 0-

оыuuss [лат. - ооmквус]. див Afi8. Comes.

Motus obliquus.
ОЬпііепіе [поль.), зниження.

ОЬпііопу [поль.). знижени;:і.
ОЬое [іт.

-

обое),

. бе;:mення те/'ш. інверзія.
Odzemek {слов. - од'земєкj,

гобой; J1ухо-сnоаацький

наро]!. танок, ПQдібний

вий, деревляний iHCTpy~.eHT, шо до "арп<!шу.·
має конічну будову сопілки і губ-'
ОПеп [Hi~!.). sідкритиУ.. - то.
ник з подвійним ЯЗИЧ1<ОМ.
О. - е Капоті, сіег. в. канон,

О. d' атоге, л!Сбовний r.: Те caNe, що f\ufgeIO$ter Капоп (про
сьогодні

вже

не

у СТРОЮ 1\.
О.

di (da)

вживається.

сассіа

6ув тнпежність до канону за.гадкового).

О. - е Oktoven,

=

Oktai,r-

[каччьаj. р.?гаlіе!е_

О.
Сото іп- рагаНеlе.

- е Quinten,

.Quinten-

glese.
О.-е Топ, сіег, в. тон,. в.
Oboist, der {нім., з іт.І. гобо-' звук (у співі); має негарне, нешляО. - dominantdreiklang, der,

в.

тоаа

церковних
відправах
пісень.
Odl"g'os'c'
[по
'І
•
,
,_
,
. ЛЬ..
оыlgшkk [поль.], ОКРУТ, дна, ві.::u:;.аль. інтервал.
.

англійського ріжка. Див.

- о), або.
ОЬое.

і F\uft~~~ltka !по"ь·l, затакт, ДИВ.

О. - tone, die

'. ловецький 'г.• попередник сучасного

О.

ВІД Вlольончелі.

Od І'
І
~
_lТ. - ОД. аоо.

іст, грач на гобою..

хетне забарвлення і швидко BTO~I-

Ob6j [поль.], гобой, див. ОЬое.' лює голосові ОРіани. Порівн. Ое
cken.
Obszar diwi~k6w [поль.), об-,
Offertorium [лат. - оффертосяг звуків: зву~овий Об.СЯГ, діяп:зон, ,piY~II. в католицькій літургії є це
<::)c~rlna (ІТ.) OKapIHa, ~~.алии ду- ,довільний хоровий спів (хорал, МО
ховии Інструме,:т з палеНОI гли~~., тет, тошо) , ЯКИЙ ВЮІ,Щають між
Має 8 10 ОТВОРІВ, звук порожнщ. ;·Credo і Sanctus~
В м~стець!(ій музиці о. не здоБУЛа! . Offkium (лат. _ оффіціум], зазна'l!ННЯ.
.
оо
гальна назва ВСЯКОІ
церКОВНОI. ВІДО chetus [лат... охетус). гокет, , прави.
.
.
АИВ. Hoquetus.
і
О. defunetorum
ReOctava, [лат. - октава)
Oktave. !quiem.
-

•

i~ ",н." .,,:.' "" о" "·'';''00''''';'''' "... i~ '",Що",о' "Q:':""":""~ _~_':_:- :- K_K_'!_'!I': :O:':'~!_'

_,> ' ,.,,";'::, i, ..

'_'__.. _"_1_"-_"'-,--_'_''_1_"_'

Оапі

І'т.
(;41). кожен, ВСЯК.:
О. najniisza. суБКQнтраОR.
r о. t е m рі, JlПЯ кожної' тава.
чаС1ИНК (TaI<TY),
'о. najwyisza, четверта О"
Ogniwo \по;-", і. частина (у фор- ЧОТИРОJ;искова о., див. Viergestri~
>lа:1ЬНОМУ зна'!і;-;?і. Отже частина chene '-'.
•
форми пісенної. <:"JHaToBOЇ. тощо).
О. n~ka. контраОктава.
Ogonek {по;:;",.]. ХВ:.Jстик. ніжка:
О. rownolegta. рівнобіЖНі
(ПР>1 ниі).
, . : О.; див. Oktavenparallele.
Ohteki, orr~?:j. японська флей·і
О. srodkowa піZsZ~>I!~рша
та; має б. _7 o·~e<::::>їE..
і о., однорискова О.; див. EtngestriOkk'
f ,:]
О'
j chene О.
О агlП[ а _~,~. . ' carlna. р t
О. -srodkowa wyzsza, дру'
.
kres nf)J:"'~, m,:рIOД, див. е-І га О., ДВОРИСJ<оєа О.; ДИ8. Zweige.юd,,:..
~ і strichene О.'
О. skrocony.
ср:орочеНИI:!
п. !
!
О u k гу t а. заховаНІ
. . о; див.
.
.
"
О, wydiazony, ПQшире' і Verdeckte Oktavenparallele.
НI1И :1.
. .
r
О wielka
Okresowy ':-"':]b~I,
періодичний. J G rosse о'.
, uелика О.; дІ1В.
;
Qкселентує.ати
Ексцелен'
О. wysoka,
ГУВ<JТИ.
D третя о.. триQktave, d;: l"їм. 3 лат. І. окта- рискова О.; див. reigestlichene О.
,;а. віДJ'l.СП."НВЯ ~;.:. 'першого до· ВОСЬ- ,
Ok, temole, die {нім., з лат.}.
усі.

r

Ре

D

110,0, тону діЯТ(."';Ц/ЮГО ЗВУКОРЯДУ. і октемоля.

.

неправильний

поділ ~a

Oktaven' a.ntiparallele, сііе. ! 8 част"!н таких !"1•• етричи.их УРflВЮЗ.
РО::ОНІ<ні октаві: 1:ща голоси стоять' що правильно ДіПяться
на б.
'}
Oktеtt , d as [НІ'-!., з пат. , QRTeT, ,
і] iHrepu;.;1i ОІеа",_; і йдуть у протирусі знову на О?'?'78ВУ}. '
твір дЛя 8. сольо'вих iHcтpy~:eHTi8,
,О. _·gatt:.mg; die. октавовий ,або вокальних голосів.
'.
л,Щ.' тоб":'о 8. то"QсВЙ лад в обсязі!
Октоїх, ,осьмигласник, з грець.
Ol\rar.:H (6 анти'!. 'j)ЄЦI-,КШ муз. тео-І О'КТОеХОС; цеРКО1<на книга, в ЯЮЙ
рії).
' ,
; зібрані богослужебні Me~дiї на
, О.' рагаНеlе, die. :;>ївнобіЖ'! всі 8. церковних wгласіз":
ні ОКН'!8И (рівнс,f)іжнні-! рух голосів;
Okto!e, аїе IHir4., з лаї.j
в Оl<тмах).
І Oktemo!e.
.
-,
.
5>ktav - flotft .:.сііе, . октааова;
, ОІе [есп .• оле} ,= ЕС оlе.
ф:те~па, мала ?леита, див. Flal!toj
Olifant [~ грець.}, оліфант, се.
Р1ССО!0,0· h
d'
;редньовічний ловецький і лицарсь.
.- oг~ as. OKTaBo~a валь-, кий інструмент. рув із слоневої
.::ОРНЯ. мала оссюливо ЗВУЧНІ верхи кості ВJ<РИТИЙ ріЗьбою
І

І НИЗИ, уживалаС2 ушлеських війсь-'

.. ' .

о'

КОВ. оркестрах.
[лат. - омнес], ВСІ; те
. . , саме, mnes
що Tutti.
• _koppe!. сіІе, октавовий
"
.
ЗЛУЧНИК (в ОРГё:на:<:); див. Koppel.
Ondeggla~e~to [!Т. - ондеджЬд'
О lage. die
. менто, .0нс.УЛЯЦIЯ І. хвилюванНЯ. коложення,··о _ В3 ло;и O~TaB(OBe по~' ливан ня (тону). Пов:орюваНliЯ того

О

.

в сопрані нахо.:Ji%ТЬСЯ ~KTa8:)KOPДY' самого тону .без ~ ЗМІНИ тягу. лише
О. • sprung,

ле

через

сильщшии

rtрИТИСК смичка

на (ХУІІІ в.).
Ondeggiando r.T. _ ондеджьан,
Oktawa [fio;-ib·l, октава.
до}, оп d е 9 9 і а n t е, хвИЛЯСТО,хвиО. mаІа. мала о., ДИ8. Кlеї. листо. дИВ. Ondeggiamento.
Oktave.
Опе step [анг. _ уон степ}. а-

октаву (В 1'1ельс;,Л).

сіе;,

' .
скок

мерикансыи

TaHO~;

r. маршс:>вому:

_>_\.~'О~<' 3Jg~,-,-,п~О

О. pusthumum, посмертний

ритмі чер:уютьс~ РІЗНІ !МПРОВІз.()ва· т., тобто вид.аниЙ по

ні крокИ І жваВІ КОЛОВІ ВlбраЦIІ.

ра.

смерті

авто·

Ongarese [іт.-онгарезе], yropcb'
Opusculum [лат .. опускулюм].
F\ 11' О.,' в угорському стилі. невеличкий твір.
Ор.
Opus.
~
()г~tОГіUШ [лат. - ораторіумІ,
Ораdаjчсу' [поль.], спадн;.JЙ (ін-! ораТОрІЯ, ещчн!? - ;:.рама,ичниЙ твір
тервал, гама).
і дЛЯ. Х?РУ, с:.ОЛlСТIВ І оркестри. В о.

кий.

Орес dїe [нім.} опера.

'Е: ДІЄВІ ?соои:., але нема сцени, ані

' . ' . 'КОСТЮN1В. Лlорето здеБІЛЬШ" цер·
Орега [по - опер,,], опера.
: ковке, але бувають і свіцькі о.
. О. ballet [фр. - опера бал-'
Orchester, das [кіС1.І, оркестра.
ле], ВІДМІна франц. опе~и з п~ре·
Orchestra [іт - о кест а] о вагоЮ балетних елеменТІВ (упюоле- с
.
рр. р
ХУІІІ
в)
,ке
тра.
на В
.. .
.
О. d'згсо, смv.чкова о.
О. ЬиГГа [п. о. буффiJ], коО іссоlа апа о
'
мічна о., жартівна о. (ХVШ - ХІХ в.).
о' р.
' М.
•
Рlепа
веnика
О
повна
О. semiseria [іт. - о. ce~li-,
' . ' ",
:'
. о.
ce,p'n1. напів поважна о. (пова~. на
. О. гШfоrzаtа. [о. рінфорца'"
] г,цснп-::на о .. 3~l1ЦHeHa о.
О. з лІжартівливими cцeнaM~I).
та.
О. seria [іт. _ о. сер',,]. поOrchestrare [ІТ. -оркесїрсре}.
'
важна о. (протилежність до О: buffa). ор:<естру"аПJ.
.
[]
,Orch~.tтation, сііе [Нім]. оркесOperetka ПОЛЬ .• оперета, дув. траu1я, ОРКЄС7руsання, тобто Оі1Рі!retta.
Ope
Operett,а [І·Т. - опере~, а]. "пе.', цюваг:'1Я ,єору д.,lЯ оркестри.
.,
--

рета. сценічний твір. nереплітаЮ1;1

Oїchest,ieren [Hi~I.]. оркестру-

прозою. легкого. зрозумілого.' не- аа,,,!, lHC-PY"'eHTYBaT~ ,(о"раuюs",тй
~iДKO пісенного, або таИКОЕоrс ха-' ДЛ'!

рактеру.,

Orchestrierung, сі:е [нім.} ='
Operette, die [нім.} С."" ОрегеІ-' Or.:::hestratton.
Іа.
ОгсhеstгіОП,оркесrріОН;:':У3>1Ч'
Ореrпhаus, das [ні1':.). оперний ний "з,0:·,1\7. що наслідує оркестро, '
театр.
: ві іНСТРУNенти.
Ореrnsапgег, der [Hi~1.]. опер··
Огсііпаїіо [іт. - ордіНiJFЙО]. З3;~ний співак.
. і чаі1ни;;f.
Ophikleide. die (НіМ.]. ефі клеї· •
Ordre [фр. ордр]
1) Те са·
да, духовий бляшании. інструне"п' із· ~:Є, що С'ОЇТЕ!. - 2) ТеР:·lін. якого
нляпам.и; будувалася 8 ріЗних роз- деякі ';'eopeт}I"~~ 8живають дЛЯ КЛ~'
мірах (альтова о .. баС08<:1 о., контра· сифі/{аuП акордів.
.
~
оасова
о.). Сьогодні вийшла з у;t;и- '
Organetto [1, .. органетто]. ор'
вання.

гане,а; ~!a;)eHbKi органикн. які rрач

Ор6іпіепіе [поль.J~ задержка. caN !-!ОСИ8 і водноч,,:. грав (УЖИВ.
Див. Varhalt.
в час,;х ренесансу і оарока).

О.

Organista !іт. - органіста]. ор·
.
ганіст. грач на органах.
О. przygotowane, дійсна з.
Organistrum [лат ..•. органіСт'
О swobodne (nieprzygoto- PYNj. сереаньоsічна н.'\зsа пір и.
wane), уявна .'?
Див. Drehleier.
Оррше [іт. _ оппуре]. або.
Organo [іт. органо]. органи.
Opus [лат. _ опус}. твір.
о. di legno [о. ді леньо.]
podwojne,

(у двох гол.осах).

noдвіЙНёf з.

102

Ozdobrtik

l1ереєля~і О.; маленькі о., шо 1"11'1- J інструмент XVI- XVII
10ТЬ ті,1ЬКИ губ~і, деревляні сопілки. 'до лютні. або цитри.

в..

103

подібний

О. ріепо. повні о. (грати'
Огрhёоп [фр. - орфеон), фран: цузькі муз. КРУЖКИ./'Інальогічні дО
О. portabile, . переносні О.; 1німецьких Lїеdегtзfеl ..
О., які можна було переноси-:
Оsсilаtіоп, die [нім.}. КОЛиван.

Р.

шлим інструментом).
малі

ти З місWl на місце.

І ня, вібрзція (акустичного тіла).
Organographie. аіе [нім., злат.],.
Oscuro [іт. - оскуро), темно,

органографія, опис муз. інструмен. і'хмарно, похмуро .

!

. тів.

6semka [поль.}. вісімка (нота).

rз _ лат.J, органоля; і

Organola

Осьмигласник

=

Октоїх.

муз. автомат, якии злучують з орО
['
гаН080Ю УJlявіятурою.··
!
ssегvапz~ ІТ. -оссерванца),
О
І' d' [. J
І увага, обереЖНІСТЬ. Со по., у.
. . rgano O~le, Іе НI~., с;>ргано- і важно, обережно.
.

ЛЬQrlЯ,

наукова

КЛЯСИфІКащя муз. І
.0' ["
') . б
.
ss~a ІТ. -. осс я ••~ о.
Oтganum [лат. _ OPГ(нtYM}. най-! _ Оstшаtс (ІТ.• ОСТІНато], впер
l!.<.'Івніша форма двоголосся· (Х _ХІІ j тии, - ТО .. див.. Basso о.
8.). Голоси йшли рівнобіжними квар-І
.Ottava [ІТ. - оттава), ?ктава.
інструментів.

та~іИ, або квінтами.

ТС?;

І

R 11

О.,

Огgал. у [поль.), ор. гани.
j писано. СО. 11'
•
І' )
в октавах.
'
ОI'g eJ• Сі Je
тм. ,органи.
О
І
• а ta.
О.-рип kt, . dег, органна но: І октавою вище.

довго

витримана

нота

в

баСІ"

над яною ,чергуються різноманітні!
гармонії, аж пони останній

не

октавою вище, НІж на-

Зднінчить

всего

з

октавою,
'" ,
.висока о. , грати
"

'

О. bassa•• басова о . грати

Ь

m е п t е,

'

О. sopra =

О. alta.

О. sotta =
О. bassa.
Ottavina (Іт. - оттавіна], мала

.

O--tоп,dег,оргельтон;вХVII

,- XVII в. У НіМt"ччині визна'Чував І октава.
висоту .тону
дІ
майже на ці- і
Ottavino (іт; - оттавіно], мала
пий тон вище від сучасного НОР'/ флейта, те саме. що Flauto piccolo.
маЛЬ'юго(паризького) камертону.' і'
Ottemola (іт. - оттемоля)
,
O~ - trio, das, органне тріо; І Oktemole. . .
твір дЛя органів, що в ньому два
Ottetto [ІТ. - оттетто] = Ok, t'олоси t'раються на двох мануалях, І tett. Ott
['
] бл
а. третій на педалі. І 'w.
опе ІТ. - оттоне,
яшаі

нии

ІНструмент.

О. - wa:lze, давне механічне,
О ert
[ф
)
приладдя із сопілками. Моцарт на· І, тюр иУ 1)Ube р. - уве~тюр • увер
а
писав ДЛЯ нього невелику фантазію опе . - Ф
ркестро.вии вступ до
•
['
•
ри у
ОрМI ПОПУРІ, COl-fати, то·
Orklestra поль.], орке<;:тра.
що. - 2) Самостійний оркестровий
О. d~ta. духова о. ,
твір У стилі nporpaMOBOЇ музики.
О•. smyczkowa. СМliчкова о.
Ouvre [фр. - увр}
Opus.
О. symfoniczna. симфонічOvertura [іт. - овертура)= Ои.
на o~
verture.
'
Orna:mento [їт. - орнаменто],
"
Опего
[їт.
овверо],
або,
інак
прикраса, оздоба (мельодїї).

=

Orpharion [з грець.], о r р h е
о reo п. о <р h е о го п. орфаріон,

ше, також.

Ozdobnik

оздоба.

[поль.],

пр~краса,

спокійно, сумирно, лагід· (голосів).

но, вир!вняно. погїдливо.
Р.-dгеіklапg, der, р. три.
Padiglione [їт. - падільйоне, "па· ЗВУК, тонічнкй тризвук р. ної то.
вільон"].

розтруб: кінцева,

рОЗШИ· нації,

рена частина бляwаних: інструмен·
тів.

Р. іп aria (.паВільогі у

~
вітрі"), з піднесеним розтруоом

крацої звучності).

P,adovana

.

(іт.

Pava~:duana [іт.

-

_,

.

падов,,;;,;:,:

naдoyaHiJ)

•.

P.-filhrung, die, р. 8eД~HH~
. (голОСіВ).
Р
. - stimme, d i~, р. rолос .
P.-tonart, сІе, р. ТО!-lвція,
,,;(:1 3 дгно'\) ;18(: 0;:\I~aK08j пер'есув'
" .
,1

Р;,:.

vап;;,

а ІЬ um [~!Т. - П.1'}r,<;Н?
д' аill:.бумj. листок до альбо"r),.

•
d'
Paglna

акорд І ОJпавою нище.

консонантним 'І

тризвуком..

о.,

Р. =с Ріа по.
РарШопs [фр.
папійон, ьме'
Pacatezza [іт. пакатецца), спо-' телики ), назва привабни)(, легки)(
кій, лагідність.
Со n р.
Ра- фортепіяновюс творів.
cato.
І
Parallel [НіМ.). рівнобіжний.
Pa<:ato [іт. - пакато], рас а t а· '
Р._ bewegung. die, р. ру)(

Раіап
УР::;Ч>1ста

[

.

-

паЙа;ч.
1

пер е м о ги

]

Раlcо ( іт.

па.n;ько, гю:-:іс, <'С'

Pandero[

еспанські

Pa(2.~'t.ese

баСf(;;:"~Ь'

КИЙ барабан (тамбурин).

а :-'!оль.

.. nаDG~;:зеl,
,

.

:,з:;;" ,І),:\і а

rpe;':bF{i~ :~уз.

~L;C:: c;~~a С!;:;;

Paranete

іУ\ е

-

i~a3f'-a cepe'::"r-P::G:O

,,<1.'\ (8

пандеро,] Т"К н;::\> _
цигани

Hf: Гор. l.1. ПУР

с:е [H;~.I, P:Sr-!обіж-

н"й рух (.о.,С;(:іе.).

"i;.~",

..

трацо, кін, сцена.

вають

Par<zHele.

.

грець.

ПlСНЯ

;;y~:\~ пр!-: К/ї;'JЧ~.

а'"іїу,,,!.

s e~

]

ларан,,:те:
s Tetr.:-8ХС-р"

~;уз. 7еор1ї).·

Paraphoriia [;-Рєць.l,

1)

в антис;,;і::! ху:;. теорі! назаа

~<aapT;'i, l-\о;нЇj.:.

УДОСl-<он"лених

ВІіка XIV.).

ра п-

,

;'·~;..'1eиi:',;;1. і ДУО..J.єuj ...

.
~е;;~с,,;а"У8ання .::;:10:У,
d u r а. стародавній лютнеподіБНі!і1
r
І
Paraphrase, сііе IHi~1., з гре;.J.Ь.,.
іНСТРУNеит, Відміна мандспінн.
..
параq>разu, е<ре:<то.єне Оil?ац:--сs~ння
Panfli5te, die [ніМ.], флейта Па- 1-1еnьо;:!,іі'і. особлнзо OOle!-'оа,'.х.
.
на, ДЙв. Syrinx.
Parforcecor [фр. _ парфорскор].
Pantaleon, панталеон. назва 6iд~IiHa 8a.%TopH~, яку вжиза.~х при
Pandora [іт. - пандора],

,';;1. -

2) В го:;осозіі'і паТО;1ЬО;Й

цимбалів (за Люд- пансы-<хx ловещ,к"х H~гiHKa,.

Parhypate {ipeClb,- г.гргіг.і:те].
Pal'.talonzug, der [Hi~!.j. ПРИ:lёЩ' назва середнього то;;у в те'рахор·

дя у' кляве.сині, яке виключZ!ло глуш- дах (В анщ"!.

НИки.

Pantomime, die [ні!'!., з rpeUh·l. сі

пантоніма, драматична фОР~lа. в я·

<рец:,кі::1 муз. теорії).

Pari [і7. - пар;]. однакові.

р"

oJ,HopoilHi

го,10СИ.

Уо'

}
Рагlапdо [іт. пар.1ЯНДО, ра rти тіла і РУХІІ, оперті на ~'узично- І а n t е, р а г' а t о, ГО80РЛИ80, розкій ЄДиним

засоБО~1 ВИЯ8У є жес-'

му супроводі.

~1О6ЛНВО. словесно,

рецитуючи_

Parodie, die [Hi:v:., з грець.), па
Пападіни [з греЦh.j. музичні
ПЩручники У Византїі (ХІІ! в.) з по· родія. карикатурна зміна .ВОРУ, a,le
.

'JIСнення1'1И визант. НОТОПНСУ.

без нарушення форхальнкх обри'

Parte' :_ ..._. ____.____---'-_ _ _ _ _.__._ _ _ _ _ _:--.......!~~
сін.

і давній італійський

танок, у лаР;jС-

Parte [іт. - лартеl, лартія, гопос, І тому такті, мабуть швидчий від n а
(муз. твору).
С о І (а . р.,: в ани..
,.
,O:103Hr.M· голосом, з нельодlЄІО.
Pas~:pled [фр. - _лассл є], лас

Чі~СТ;'Н;j
::

мя

сулровіnних

. ,

1-'!еНТі,В).

інстру- ліє, давНlИ фран~у~ькии танок, ШВИДКИЙ, такт 3/s , З ВІСІМНОВИМ затактом.

Р. ргіmа, перша партія. пер· І
Passio [лат. • пассіо], пасія;
ш'~і1 Г();"1I)с.·
j епічно - драматичне музичне ЗОбраЛРУ,ИИ
• r
"

Р. seconda,
,r;n ос .

друга

партія, : ження, етраждань Ісуса ~рист~, В я',І кому
. чергуються СОЛЬОСПlви, ЩЯІІЬО-

l'jIартесиий спів, ~ церковний 1 ги І хори:
спі1! -й партіями', тоото багатогоPasSlOn,

.
dle
Passionato

;QС l 1и;:r, поліфонний слів. На УкраІНІ r:()"іll~СЯ В ХVІІ в.

.. _
.
- PasslO.
(іт. • ~ассйонато);
[НІм.]

пристрасно, жагуче, буино, нагаль-

Раг'tіаltбпе, die [нім., з лат.), но, розхвильовано. Ра s s і о л а t і sП;~;)~,lj~;IІ", ні',' часткові тони. Те саме, 5 і m о, дуже пристрасно, дуже на
шо FШqlJоаОпе.
Ра'rЩіпо.·

І гально.

'

Particello liт.

.

- п.арТічелльо J І

Partie fфр .. парті). - 1)
'-- 2) Сюїта.
.' Partimento [іт_ - партіменто],
Щ,ФРО3tJНИЙ, бас, ДИВ. Bassbeziffe·

тія, гол ас.

П:Щ.j.

Passione [іт. - лассйоне],
)

Passo [іт. - пассо], крок, сту-

,

. Рггtіtа [іт. - партітаl = Suite.
РагtШпо [іт. - партітіно], пар~

марш

голоси.

Р.

a<::<::elerato,

Р.

doppio

швидкий

.
(.подвійн,,;1

:{. О),

швидкий марш.

rит:на. ДО,поміжна партитура, в якій
є з:,значені

1)

Пасія,див:Ра 5 s і 0.,-2 Пристрасrь,
Пар жага. Со n р. ' Passionato. еоп
m о ( t ар. = Раssіолаtіssіmо,

Р.

ЩО . ' додатково

ordinario..

звичай,.,!;::;'

марш.

докндуються до !ЮНПОЗИЦІІ.
Р. raddoppiato (.ЗД8f)~НИЙ
. РагШиг, die {НіМ.}' = Parti.tuгa. к. О), швидкий марш.
Р.- spiel, das. читання ларPasti<::cio [іт. _ пастіччьо, "паш'0

.

титури.

тет"), назва творів не оригінаm,них,

Partitura [іт. - партітура], пар-, а СЮ1адених з уривків різних попу

титура, запис усіх ~с>лосів opKeCTp~- і лярних ол ер, танців, тощо.

вого

rBOpy

в певНІМ, легко слрии-:

маЛЬНІМ ~~рядку:
, РагtlZlOпе [ат.

парrіЦЙОl-!е]

Pastorale [іт. _пасторале. "пас-

!туша

(пісня)"), па.стораля. ~авн!ше

назва малих СЦеНІЧНИХ ТВОРІВ, !ДИ-

' Partitura_
.
лічного характеру; взагалі назва
Pasaz [поль.) :== Passage.
творів, що мають сільський, погідPassacaglia . [іт. - пассакалья], ний настрій.
ра s s а 9 а 9 І і а,
пасакалія, варіяPastoso [іт.
пастозо], . м'яко,
цій на, форма наn остінатним басом, дедікатно, плавко.

' Т(~хоЖна·з .. _-ч .аJ:tQ_Н'Д,JO.,

-Сіасопа.

'Passage

Порівн.

Pastourelle [фр. _ пастурель],
1) в ХІІ - ХШ в. поетична і пісенна

[фр. - пасса~], пасаж, форма, різноманітної побудови; лас-

швидка посдідовність тонів по сту- торального

характеру. _ 2)' Се
пенях гами, або акордових тонах.
редньовічні духовні гри, що вико'
Passaggio ііт. - пассаджьоJ = нувалися на різдвяні свята.
Passage.
.
Patetko [іт. - патетіко], р аPassilmezzo [іт. - пассамеццо), t е t і с а m е n t е, патетичний, - но,

Patimento
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Percettibile .
... -'--'-------: 1) в органах вказівка, щоби пем,
Patimento [іт. - патіменто]. леву партію грати в октавах.
2)
страждання. Со пр" стражден- У фортепіяні Г\ритиснути обидві п.
но, з виразом стражnання.
,
Р. - fliigel, deг, педалевнй
Pauken, сііе [нім.І, котли, тим- фортеПіян,
пани, див. Тіmрапі. В е d е с k t еР.,
Р.- harfe, сііе, педалева ар-

пристрасний, - но.

закриті (сукном) к., приглушені к.

фа.

Р. - s<::hlag, .сіег; удар у к.

Р.- koppel,. die, педалевий
P.-s<::hligel, паличка дО К. злучник, див. Корреl,
Р. - wirbel, сі:::г, туркіт на к.·
Р. - pauken, die, педалеві
.котли.
Раша [іт. - паура,
.
І страх, жах,
гроза. Со n р. ,,~= Pauroso..
Pedale [!Т. - педалеJ. педаля,
Pauroso [іт. - паУРРзоl, 'р а и- .
Р. destra, права п. (у фQр_
r о s а m е n t е, боязко, лячно, жае- теп.)
ко.
Р. doppio
Peda! doppell.
Pausa (лат., іт.], павза, мовчан
Р. forte с." 'Р. destra.
ка, перерва. .
Р. ріаГоО
Р. sinistra,
Р. generale,
загаnьнв
П.,
Р. sinistra, лієа п. (у фордив. Geneгalpause.
теп.)
.
Р. lunga. довга n.
Ped<:licra Рт. - пе.о:1'Jльєра). ле.
далева ~1язі,Н~'Р1: (В органах).
Р. pi<::<::ola, мала П .
Peda!isation, аїе [НіМ.!. nедаліPause. сііе [НіМ.]," павза,
Pavana [іт.], пава на, eтap0;J,a8- 33LJ1я. УЖ:;"~3;::-tr.Я п.е.:1а~1іа Пр~'. грі на

форте"і~і-Іі,
ній танок (мабуть італійського по
Pekt~s [rpeUb.]. пектlс, старо ..
ходження), поважний, в такті ~ ,.
Після нього. наступала звичайно "г"ній грещ.!<r:Н СТРУНО5:IН [метрушвидка G а 9 І і а rd а.
~ie~T~ r10діоний до l·~YiTap~~.

Paventato [іт.

П'авеНJ'а,о),

Penetrante [іт.

60-

пене,рантеІ,

ЯЗЛИВО. боязко, лякливо, ПОЛОХ~1И80, np('1p";1:1'iSO,

обережно.

Pensieroso [і7.
г,енс'єрозоj,
Paventoso [іт. - лавентозо]
заДУ~!;]И80, ДУl'Н·іО.
Paventato.
Pentachord [грець,!, пентзхсрд.
Pedal, das [Нім., з лат.!, педв1) Назва iHeTPY~leHTY, що ~'1aE:
ля; приладдя, що в різннх інстру- п'ять струн. 2) П'ятитонов.іЙ ді
ментах має інше завдання. -1) ятонічний ЗВУКОРЯД.
В органах є це КЛ9.віятур,з для гри
Pentatonik, сіе [ні)-!, з грець.]
ногами. 2) У фісгаР~IОНїі при· пентатон!f.:З, п'ятиступінність. Є це
mщдя, яким напомповують Nіхи. - наі1Ді!sніша тонова С;;сте",а, що пер

З) у фортепіяні

пра в а

П. усу-' вісно була в ~!УЗlщі грець!<їН" КИ

ває зі струн ГЛУШНИКОВИЙ f'o1ехаН!З~I. тайській і ін. Опиралася на n ЯТИ
через що звук набирає С>тн і c~py- ступінній гa~1i (на пр.: Ц Д е r а).

нl1 можуть довше звучати. Л І В а
Per [іт. пер), через, для.
n. лересуває клявіятуру на право,
Р. finire, на кінець. врешті,
так що молотки ударяють лише. я закінчення.
в OДH~ CTPY~y (тихіша гра).
4) ,ДЛ.
Р. 11 (flauto) solo, для соВ арфІ П. - ЛІ перестроюють струни·
.. (ф ~ )
на пів, або цілий тон вище.
5) ЛЬОВОІ
леиТl; .
.
в котлах автоматично З~lінюють··
Р. оgш templ, для кожної
стрій на довільну висоту.
Р.

! частини

doppelt, подвійна п. - і

(Ta~T~).

Percettlblle [іт. - перчеттібіле].

. j

Phrygisch

P;:-rcossa
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---- ------_______
.___~_~~esn

----~-

чутно. найделїкатніwе рр.
Pezzo [їт. - пеццо, »КУсок"I,
Percos<;a {іТ ... перкоссаІ. удар.' твір, п'єса.
. ·:Сл.>!!':н. Рє:rkussіоп.
Р. di гісатЬіо = Stimmbo_
. Perdendo [іт. пердендоІ, ре г- gen.
.; е '. d о s і. заТl1ха,и. загибати, за-·,
Р. с~лс~rtалtо, концертова
; ""'ІТИ, Jагубити~я. так як morendo.; n єса, к." вии ТВІр.
. Perfectlo Іпат. - перфекцї:>I.;
р'
РОС0 forte.
і1<"рфеRція, тридільний ПО:lїл ноти:
Pfeife, діе [нім.l, сопілка. дуд_

церкоВНИЙ лад. шо мав характернс,

:1':.;1,,";:

і,< ~~'Н~УРімьній I'!УЗlщі).

ТIiЧНУ малу секунду між І
Ц дес ес Ф г ас б ц.

Perfetto {їт ... перфетто). зав~р'

у

.",1'<';

хар;жтером"
. .

в античній греЦhкій
Д е Ф г а r Ц Д.

го !11іХд, а напомпоsується
Mf1

т·;.::mоє С!Ш:'~'Н азов ЯЗИ4У.1В. Водно-, го мистецтєа.

'!а': і:) hРИТНСI<ОN Ішяеіша ударяє:
Ph-Iha m isch [ '1'1] 'і ~гa .
ЕІ Я1Н'Ю!< ~<\ЛИЙ молоточок і таким' , .
І ~ r оп
НІ . ,qJ.л!: р
Чи'Юм ПРНГО;ОЕ:Л9.Є й'ого до коли-; МОНlчн~и.
ІИННЯ від струму rюзітря. - 2)
е р-:
Ph.I~~mela [лат.:, - фїльо~!еля!,

.

ме ЩО
!а

ударні

Perlando [їт- перлянДо), . р е г-!
Phonetik, діе [з грець.]. фо~е'
t о, . neРіТдСТО, пеРЛОЕО.
І тика, наука про добування ЗВУКІВ.
Permutatio [лат. - пермупщіоj.
РЬопоlа [з грещ,.], фоноля, ав-

перм·нація. заміна, О(ОО.'lI1ВО зміна' томатичне

прила.ддя.

я~е

~іОжна

.енсахОрдіву сольмі~аційній систе-; включити до КЛЯВlшееих Інструмен'

мі.

.
Perpetuo

тів (фотепіяну). Темп і силу гри ре·

[іт.

перпетуоІ,

-

ний, безконечний. Мо to 'Р"

=

віч- гулює грач.

РЬогтіпх lгрещ•. _ формінкс) ,.'"
Forminx.
Perpetuum тоЬіlе [лат. - перPhrase, діе [нім.l. фраза. най·
петуун мобіле}, .• безконечниЙ рух".; менша мельодійно-метрична одини·
назва жвавих творів, що весь час: ЦЯ муз. твору' (двотакт, тритакт) ..
ідуть Ш8ИДКИ~1, безпереривним noc- і
Phrasieren [нім_}. фразувати,
реtuшn тоЬilе.

Рег·

тупак_

Sд

ділити мельодію на природні мельО'

Pesante [іТ.
пезанте], р е- діЙно· метричні уривки (фрази).
n te m е n.t е,' з в.агою, ТЯЖКО,
Phrasierung, die [НіМ. І, фрпзу·

протяжно. протягло.

Pesantezza Ііт.

вага, тягар.

еоп

вання, див.Рhгаsіегеп.

пезг:нтецца}.,

р. = Pesante.

Phrygisch [нім.], ФРИГійський.
Р. _ е Кirchenton, der, ф.

f\

•

П·ІV~.
.. ~ '~TTaH"
"-

УРИ8iJНО. при ,рі ка скрип·

PfПo CTaH8TO~

а.

БОI\ШО, щиро.

[іт.
п'!':н::::~'::"~':
р і а n 9 е v о І е.
р і а n 9 е v G і:;,
te. сумно,. сиутно, жа,ї:БН:J. (:;е•.::;>

F~г!Jtс

Piangendo

подіб-.

:нии до стенторфону,

iHCTpyl'!.

Picchl'ettando [І'т,

до]. ріс с h j е t t а t о. в;дривчасто.

.
.
,
Ріссоlо [іт .. і1ї>:><ольоj, 1)
Piacevole [іТ .. - п'ячево.1(оj, ~ '",. ,'''"n.·;:]. - 2) Г-'\~.1a фг:еЙта. д;1в.
сеvоlmепtе, любо, нін-:ке,. ;';);:- :-'~ ..:[,)?
Є~1HO, чарівно .
? гіаиіо, $.И,~. Г!~iltй р.
Piacimente [іт.. п'с1'J>"'і~~:
р .. іа orchestra, ~. О;'1<ес·
F\ piacimento.
Piacimento [іт"
Р'. -;3 p~l{:;.a, ;":.
Piacere. див: F\ р.
;;::, і.аШЬtlго,
Piamente [іт

щ . ;;:г,:~·.1 f Ме)(Ш~lчне ПР:1ладдя; тів, що має за мету концертозу ді
Щ':-,ТНt<Ні( фl(,.:аРМQЮЯХ. я.ке умож·. яльність і культивування поважно

n

І госhs,стародаані
ШОТляндсь.

ю._дударНl мельодїі. у формі варіІі'
ЦІН на тему, т. ЗВ.
u r J а г.

.Ріасеге [іт. - п'ячере], ВО. і:?, 0,,- Ці'

Phantasieren [нім.]. фантазува-

те ca-і#СС:ЛОВ1И ,органовии голос,

окрею;·

:1едалями(як у фісгi'JР~lОКі':).

жання. уподоба. дИВ.

,ти, див. Fantasia.

інструменти,

Р'Ь

.

'v

}

.

теО.Dії:

віТря іде не із загального запас~о-

Periodfs.ch [ніr:т·I, п~рісдичниЙ. :
Рhilhагmоліе, die [НіМ., з грець.І.
PerkHSS.J(~n, d!€ .ІНІМ:. З лат.I~, фільгармонія; товариство муз~кан,

кусіЙ.!і

муз.

гармонія.

в органах,.з отворами, до яки)( за:
:ходять СОПlлки.

~ •._ КШЮ1'IНИЙ ~. прс(тягаєть(я'

.:'" '",н>\но ІJ<.I. 8 Т<:!ПtВ.

PhoСіпеl1i.

Piatti [іт .. п'ЯТТі]

Physharmonika [з грещ,.]. фіс·
. PiccanteгiCJ [і.. _ піККiJнтеріяj.
- 1) ''''.с. Harmonium . ._."
дразнення. пікантність.
еоп
р.,
2) ОргаНQВИИ голос, дО 9.КОГО по· дразпиво, пікантно.

Р.- n -fuss, die, підстава ор-

. ганової с.

Pericde. cii~ {Ніи.J, період, му1 Phantasie,
діе [нім.]. фантазія,
"""Н щ)буцоєа. Зді<інчєна Л02НОЮ дие. Fantasia.
і'-'''",'Щ!€К>; склад.ається з дВох ре"
.
Р. - stuck, das
Fапtаsіа.
'! '::"

Ріапіпо:

РI'апоl а [.Іт.· n •ЯНОJ1Я І

(в модерн: гармонії в дур і Е: 1'10:1;,).
Р. - е Tonart, die, ф. лад,

Р. - n - stock, дег, ~ОПільни,
тано'к . ця, дубова дошка над ПОВІТровнею

ФЛI!J1дН.дсьv.иЙ

;rР>:8"бни~"
ніжниr~
'0 <, або 3 .., .. '

2) Тихо і зра-

Р. verticale

Р. - е Sekunde,
.die, ф. се·
v

Perigcurdine (фр.. гн:рігурдін).

,~~ "ргJдавній

1) Фортепіян.

ступ.: зу голосно.

КуНД?', знижеf!ИИ другий ступ. гами поlа .

ка.

:.~;'·аr:Й. ДООН)lІдЛv.Й.

11

ботно, скорбно. безрадісно,

.

G":;,,,-

Р~...~сk~gіr)SОVГj
J~.'':: с;, ~

1:1.

. Рі~с~оНнj-а· [~o.-.,::·l; Н.:}70СТг.Н."'
;~OT();..f')CeL~b (:1 Я:~~.;':; H:~~~ ;~'"i).
Ріапіпо [іт.. п'яні,юj, "іО;'іісІО.
Ріесіе [іт . .. '1'є-".е),
малий фортепіян, що в ньо ..,у стру;;:'
Pieghevole [іТ.
йдуть веРТМКдЛЬНО.~
il
Pianissimo [Іт ... п'яніссі,,:о. СКОР р: е 9 h е " о! m е n t е, r:-:j~j-:o, ,:-'(51'"
- pp.J, ЯК - найтихіше, шо наЙС.'1аО !-\О.

лан но, безпросвітно.

-, -

f

Ріепо {ii~ ~ :l\:Hcl. ііОБ}-!Н~1 l.tіл"

ше.

Р. possibile

[с"ор. . ррр], !{ов~\тий, увесь.

р. с h еро s s і Ь і І е.
р. а. u а пР. - па orchestra, п·:):огщ єе·
to ро s s і Ь і І е. їихо Я!{ ~юга, лед- лика оркестра.
Бе чутно.
Р. organo, повні ОР~"Юі (граР. subito, зр,~зу Я!{, НЗЙТН· ти uілим iHCTPYMeHТ{)~1).
хіше.

.

Pianista.

(іт . . п'яніста], піяніст,

РіеSIi.{по"ь.j. пісня.

Р, deklamacyjna,

проком'

грач на фортепіяні,
'понована П., див. Duгсhkоmропіег'
Ріапо [іт. - п'яноJ, 1) Фор' tes Lied.
тепіян. - 2) [скор ... р.]. ТИХО, стн-.
Р. dwucz~Sciowa, двоціль.
ха, потиху.

на п., двоколіНН<І п.

Р. subito, раптон тш:о.
Р. jednoczt1sciowa.
PЇanoforte [іт. . п'янофортеj. ціllьна п., одноколінна п.

одно·

'

. Piesn

108
Р.

Р.

ludowa. нарОЩНI п. '
tr6jdzielna', три;:tільна

109·

, швидче,
п.,

шо· наЙшвидче.

Р.

stretto, ще Ш8идче.

ТРИКОі1інна п.
Р. уіуо, жвавіше, ШВНДче.
Р. zwrotkowa, строфічна п.,
Ріуа (іТ. - піва], дуда; в ХУlв.
а 51v,ій МУЗИУ.д Е; сУ.омпонована тіль· також танець у тридільному такті.

к"до першої СТРQфИ, а дзлі пов·'

ТОРЮЄТЬСЯ.

Pizzic:ato, (іт. - піццікатоІ, рі zz і с а n d о, УШИПI<ОМ, тобто на С;'\І1Ч-

.
_
Piesniarski [пОЛ-l>.). ПіСеннии.
І<ОВИХ інструментах тягнути не еми'!.
Pieta lіт. . п'єта), співчуття" ком, а зачіпати струни пальцем.
жаль, смуток. Со n р.
Pietoso. '
Placidezza [іт. _ ПЛЯЧідецца/,
Pietoso [іт. .n'єтозо/. рі е t 0- вигода. виг,ідливість. Со n р. =
$ д m е n t е,
співчутливо. чутливо., Placido.
,і
Placido [іт. - плячідо}. Р І ас і, Жdлібно.
Piffero [іт." піфферо]. назва і d. а m е n t е, спокійно, погоже, ви.
малої народ. флейти.

~ пдливо.

назва композицій, !
Placito [іт .• цлячіто], ЩО по.'
lн') мають характер Musette.
': добається. Див. 1\ Ьепе р.
Pikardische Terz, die [нім.), пі- І ,
Plagal [нім., з лат.], плягаm,ний,
Pifferato,

кйрдійська терція (дуровий тризвук): похідний. Середньовічна муз. н~арія
в -:\~KiH'!eHHi' мольового твору.
! установила 6 автентичних ладів (1<11'1),

Piekie~en [нім.]

.

Spiccato.
!а від кожног? з _них випроваджу.
P'kk І ('
']
fl to І вала лад поБІЧНИИ, т. зв. пля,і;1ЛЬ,
, І
О О НІМ.. З П.
, ,au
'І ний, що Починався квартою Е;1ще

РI':С:ОI?

Plsmo nuto\ve
" ,

пио,м? нот?пис.

[]

,поль.,

нотне І

від первісного (автентичного).

'

Р
К' h t
, d
.' е /re еп оп,
е., п.
,
Р. sehluss, der, п. заI<1іі':ен,

'церУ.овниЙ лад.

p~sownla (nut) [.поль.], НОТОПИ:'j
P~ston [фр .. Пlстсн} ~ Ventll., ня, п. каденція, СПОЛУК0 суБДОМltiдН-

. PlSzezalka [поль,]. СОП1лка.,
! ти з тонікою (ІУ· І ст.).
,
P.fletowa, флейтова с.. губ-І
Plainehant [фр. _ пленшанj
ва, с; див. Labialpfeife,
, ! Cantus planus.
", Р. j~zу::zkоwа,язичкова С., 'І
Plaisanterie [фр. - плеЗднтрі1.
див. Zungenpfelfe.
.
І В .сюїтах ХУІІІ в. назва жартівливих,
. Ріи [іт: - п'ю}, більше.
і Сl<ерцоподібних частин.
Р. ,а р., шораз більше, по І
Platerspiel, das (НіМ.), ста ротрохи.

dante
•

Р. adagio, ше помаліше.
І гуБНИI<ОМ і сопілкою мав невеликий
Р. andante, швидче (по ап-! міх (рід дуди)
ходою).
і
Platten. die [нім.} = СіпеШ.
Р. forte, ше голосніше, ше:
Plektron [грець. _ пnеюроН].
І

СИЛЬНІше, ше дужче, ще ПlдСИnИТИ'1 кисточка. з дерева,

Р. lent,o, ше поволіше.

'"..

метал, ю.

а, оо

слоневої кості, якою'зачіпали стру
.
,,'~ J
че.
,
Pleetrum [лат. - плектрумj
P.,mosso, скоріше, швидче. PJectron.
,
Р. ріа по, ше тихіше, ще 'І.
Pneumatik, die {нім., з грець.!.
,послабити.
. пневмаТИl<а, ,приладдя в "органах.
Р. presto, ще швидче.
І тобто пневматичні (повітряні) рури,
Р. presto possibile, ЯК'най- І ЯКИМИ З,'єднують клявіші з сопіЛl<ами.
Р. тоЬilе, рухливіше, швид' , ни І<итари .• '

Р. а р. cresc~ndo, помалу

pochet~e ІФР· . пошетJ. r~"па малу Підсилюв;:!тн, де - даді дужча.
(!(;.<шенькова) с~рипка: яку да~нjше ти, по трохи ПОСИJ1ЬНЯТИ, щораз
В;!'іивали вчитеЛІ таНЦІВ.

ДУ);{'!!,:.

pochettino [іт. nOl<erriHoh ТРОтечКИ.

Р. а р. decrescendo, пома.
. далі стишу'

лу· малу Притихатн, де

Pochetto [іт. - покетто!, ТРС)[І1КИ. вати:
Р. а
pochissimo [іт. - ПОКісСі'10!.
Р. а, р- diminuendo
р. decrescendo.
лЄдви - ледви, шо· найменше.
о.' П 'ходна Уl<раїно,ка наро;J.НЯ
.• а р. plU presto, щораз
о
"
.
.
Ш8идче; помалу. ма"у прнс!{орюва.
піснІ'!, SlI<У граю;ь Пlдчас веctлы1го. ти,

походу.

• ' •, :
Р. а р. rallentando, щораз
Росі<tgПl~еlе (smyczka) Ігюш,.j по~;ал:ш~, помалу. малу спиняти,
u;Ir смичком.
де - діМі зупиняти.
РОС0 {іт. - покоl, трохи, ~1a:'O.
Р. а р; ritardando- Р. а
Р. ac:c:elerando, т. ";;щ,,і, р. ral!,=ntanco.
'
тип~.
Р. а р. ritornare зІ рпто
Р. adagio, n.ОКВіШР.О. "ро·
mO'limel1to, nocтyr.He"o r10Bep"y'
КБо"QМ (швидче від ada::Jic),
Р.

allegro,

ПО""іРО:С?.:I{':·

Р.
Р.

animato, т.
crescendo,

,t'

,І

і

г,~·:::; [!.() початкового темп;; (поаїль-

Ш:ВНДКО.

Росс m~no

аж:;;:.,'"'с':;.

іІт.

-

ПОКО меноІ.

т. :1:::'С""·-':.

т_ голоснішати.

Р. decreseendo,
шувати.',
'
.
Р. diminuendo, т. П:Хі,L:,,'Т,
Р.

Р;
не дуже

. Р. І'Р,., ,pi~r:o., їpt)x:r rОЛО.СНі""
си .'1ьнн..це .

espressivo, 7. 8~Р,jЗ)-:,),
forte, не дуже C;~;1.'oCI",

голосно.,

іt)(·хи

Р. т. lІЇУО, :'"рех,; nOMa.,!t:.Ie,

<

Р: lento, спроквола, за;,);:- Х"
но, т. швидче від lепtО.
Р.

moderato,

,т. ПОNїрн;ше,

Р. pi~no, не дуже Т1"ХО.

:давній духовий інструмент, що між

•

, Podstawka chwytow~

РО {іТ. - по] -'- ,РОС0.

Р.
Р.

rdHentando, :Т. ВШ;НЯТИ.,
ritardando, т, зуrшнятн.

Р. гіtешіtо, т. стри~!у.ваЇf~.
Р. sostenuto, т. nOCTp~iN!НI'
во.

Р. stringendo, т. приспішу'

!ОЧИ голоснішати.

Ро;:о ріи {ії.
Р. р.

M3-.t;,jUJе .
ше.

'ше ТРОХН по·

трохн

дужче,

ше ТРОХ!! по

Сl1illПН.

'

Р. р.
ліше.

gjше.

lento,

ще трохи 110rзо-

Р. р. тоЬіІе, ТРОХК ру:щн-.
Р. р. mosso. тро)(и скор!щ

трохи швидче.

Р. р. presto,

ше,

трохи

- поко а по~, швидче.

ко]; по - т.рОХН, ПОI'I<1ЛУ малу. щораз,
де .. далі.

adagio,

Р. p~ forte, TPOXI1 ГО;1есні·

ще

Р. t.гапquШо, т. СПОI<Їйно,
РОС0 а РОС0 [іт.

nOKO п'ю}; т;:;а·

,Р. Р'. уіуо, трохи жвавіше.

'
'Рoddоmшапtа [поль.) 7:'-" Sub- ,
Р. а р. aceelerando. ПОNЗ-' dominanta.
пу. малу ПРllспішуваП1, де - далі при'
Podstawka chwytowa .fпоn;,.\.
. ува1И, шораз швндче.
, .
<:і1 lш
; прнтнскова дошечка, ДНВ. Gnffbrett.

110

Podwajat

j

111

Роdwаjаё [ПI).'1Ь ..}. ПОДВОЮ8д1'И. різні частини такту.

Podwojenie !і!f)л".I.подвоєння.
Podwyiszanie {поль.l. підвиtНу-

J

полпематика,

82JКНЯ.

PodwyiszOriy

Poemc:t symfoniczny [псль.І,
~имфоні U Н2J поема. ДИВ. Symphoni5ch<: DЇchtung.
Рої {їт. - ПОЩ,·ПОТіМ.
P.segue 1з coda, п. насту.
пає 1<;liціВl<а.

·.···.·1·.:

[з л;rJт. - портунаш,l,
. Praefe<:tus chori /лат. • преорган ОВИЙ ГОЛ~( .. шо . має соп;лки фе«тус ХОРІ!. ДИРf-:гент. провідник

ПОЛІтематизм; КОмпо-

зиційний с~осіб,. К(jJlИ ТВір
. тилежНlСТЬ до цього, -

рОЗбу.

у фОРМІ Г~CTpOI

.одночасне

Р.

akordow,

ЗВУ'lан-

,І<: со

. ".

Роlасса

,

[ІТ.

~ Pontkerlo

• U

.

' " .

'

Po!on.':lIse

{фр.

.

- ПОJТьонез),

і церковна ~ига,
j

що

/;,'
ПОНТіфіі(і'леl.
містить 8

':06і

.,.

в ІнструмеНТОВIИ ГРІ є це ееPoJska~. польсха, . стародавня. редина між лerа'10 і стакато; . вюна

ш~едська, ПlСНЯ. танкового характе-

: чається

дужкою і крапками над но

>::

ру. такт .,. '.
_
: .. '.
) тами. - .2)
Cn~Bi' є це. сполука
Poly~hon {НІМ., з,грець.], П(JЛі_~ДВОх. ТОНІВ РIЗіТОl виссти леГf<ИМ
фоннии. оа,гатЬголосннЙ.

Р. - е

5tH, der,

. .:

ско~зком, В Я/{ОМУ не можна епос-

п. СТ:111Ь, б.: теРIПИ

СІ<Л,ад.

окремих

тонів,

що ч:ерез

і НИХ голос l1Е>реходить. Те саме що

. РоІ~рЬопіе, сііе [нім., з грець.l, j в

.ПОJ'llфоНlЯ. багатоголосся; компози- do.
ційний СТ~Ь"ЩО В НЬОМУ провадять

музиці

інcrрумеНТ9вій

Glissзл'

1i'ortando Із уосе [іт. - ПОРТCJН-

водночас .Кlлька .самостійних (КОН- до ля воче}
Portamento 2}.
траПУНI<ТНЧННХ}. МЄ!J~ОДіЙНИХ ліній:
Portar Із уосе [і1'. !Тортар ля

. РОlу:hуt;Шk, dle [нім.• з грець.!. вочеІ = Portamento 2).
.
ПОЛlР~~"ц~. оагатсритмічність; КОМPortativ [з іт.l. портатиВ. назва
ПОЗИЦIЩі.ИИ стиль, .що в ньому про-

~адять водночас юлька

різних

са-

малих переносних органів.

P.ort t

мостійних ритмів. так що ЇХ>іаго- жаН0

лоси не сходяться '

.

ріг, гюштова

ЄПіСКОПсьКl обряди.

.'

а

падають

на /{ато,

а .о

('

]

п. - портато • видер

' несеним тоном; тобто не стаале й не цілковите

БИКС-

легато,

ні в проспекті.

сурма.

. - пречізЙснеі.
еоп р = Pre-

[фр. - пос,,:;:,'l, и
смертний. див. ОРЦ$ роstПUіТ·:':'::'

Posthum

(роз. таН91(). дИВ. Ро-:

. '.

яка

Posizione [іт. - позіuйоне]
~гесеdелtе [1Т. - пречеденте}.
Lage.
ПРQ,,::J,Н.v.~, ~азва першого гслосу
Possibile. [1т. _ поссіб:.-е]. ,.Ю~,- з :~С:Н'::ёП ',іНШІ голоси: .наслідувачі").
ЛИВО, оскільки МОЖЛИВО,,,,; ,. ~)Гi;;
Fі.:::сіріtапdо Рт. - преЧіп1тан'
? : ,:, :: ; р і ta n сі о s і.
Р r ес 1. [
]
ost ~p ПОЛЬ., ПОСТу", р;:(
Р
лосу).
"' :&:С. :)c"cipjt"men~e. рге..
с; р'! t .:. . :5 01
С?l:sаПj"П:?,сО". 1<2іН1І1ИВQ,
Р.. zwod Пlсzу
-:~/.~. ~~ -,:' :':. ;.:з~:-+-:а!'-\ пр~~сг:і,шувати"
Posthorn. das [Ніг.!.], П':L:J')f;:;і ;;:;;":~:',:C;')g,;7". Ш);l!ОНО 91< accele-

.

.
, Ророlзте [і'1. - пополяреJ .. на,o.!ez. . _
.
_'
. . J родніЙ.
.
'
.
Роlопзsе, dll~ {НІМ.]
Polcnez. :
Роprzе~піklполь.l. поперецнє
Polonez [п.).1!:>.J, псльонез. та-; речення, ДИВ. Vorderzatz.
,'і~Щ> • П'Jльсь!юго 'nОХОД:-t<ення, В по·
Portament' f; _'т І
ВІЛЬНІМ темпі такт З; ,
1)'
о [ІТ •. ~ по~тамен.о,
~ЛОЛI:,С<;I<И:"

і є здебільша 6·::з педалі.

(ї1'. - понтіче!, '''0].

Po!ka [ч~.сь. - полькаl, чеський. коаилка, див. Steg.
:.~=~,~. в '1lОі'щmо ШВИДКОМУ темпі, IРопtіfiсзlе {лат.

ЛЬОДlина ПРИКР2lса тону.

них), що мають лише губні сопілки окта8;':. оскільки ЇХ ссп1Лl(И уміще-

ВотЬагсіоп.

гapMOHi4~: поважно, бундючно.
Ponderoso [іт.. -пондеРі}''!ОI,

.

[лат .• прелюдіумj

Position, сііе [нім., з лат j
нується: основний тон секунд.а
Lage.
' Евер"
основний тсн, у швидкім
Positiv [з лат. - позі гівІ, ПQЗИ-' T~Mni, Г!орівн. Mord"nt.
тИВ; налі. сталі органи (В ПРОТf-:ле:-і{'
Prastant [з лат. praestantJ, прес
ності до портативу
ОрГ. nepf'HOc, тант. Н,.::;О;<І oprGHOBv,x голосів 4'

P61ton [поль.], півтон.

полякка]. польо- тяжко, з вагою, виразно.

-

не:? Д~IB; Potonez.

хору.

Praeludium

дИВ. ТгстЬопе.

Pompos.o [Іт. - 110МПОЗО), ре т: р о s·a m е n t е, урочисто, І!ели';аво,

с_ аКОРДІВ.

Р. harmcnkzne,

за-

позаrс!. спокійно..
Prelude.
!10гіДЛИБО, розважно, звільна.
Pralltril\er. der !Hi~"!' КОРСТКИЙ
posaune, die {Hir4:J, тромбон, ТРі1ЛЬ_УГОРУ (.зу6чv.к" у,ору): ме-

ПОКОЛЯДЬ, закінчення в укра- каденція, закінчення І - V ст.
і"!'::Ьr(ИХ КОЛ:.1дках. приспів (ріторне-,
P61nuta [поль.], півнота.
Роттег (ніМ.]

З8УК

posato [іт.

ня ДВОХ І БІЛьше мельодій, з ЯКИХ
кожна находиться в іншій ТСНщ!ії.
P61kadencja [поль.]. ПСЛОШlНна

Ііа '!есть господаря.'
Pokrewienstwo [,nоль.l, спорідн(:;,ш:;r. J:lИ!!. Verw~ndscha~t..
,

Гll!'М;:ЩИ;

округлении. темнии.

МОнотема-

тизм) .
. РОlуtоn.аJШ!і1:. die [Нім., з грець.l.

. ПОЛlТона~Ьr:КТЬ;

'кантор, орудар церковного хору.

І'огtuпзl

[псль.l, підвише- довуют~ на .ОСНОВІ ЮЛЬКОХ тем (Про·

Н!1Й.

.,'

а 3: перервами.

. Polythematik~·dieIHi:1., з грець.l.

,

Postludium [лат.
ТОЧНО.

посп'ів, епіщ,ог, постлюдія.

Potpourri [Фр. - папур?,],
шаJ:il1на, всячин:'\. пспурі: ярке с;.::,пчення

різних

меnьодій

Pregando [іТ.. i1p~ггHДO!. б;н~с

(народні:\. rгюl.i,~. 3 "'рохаН!1ЯМ.

або мистецьких, особmівr'> опеРЮ'IХ;'

Потрsrc:иа,

(ле~IКівськиЙ).

Preghiera ,РТ.

УКрuїНСЬ1<ИЙ танок 'тва"і; прегієра,

rтpeг'єpa, ,МО'

В оr.ерах В"Шj-

~ИЙ ансамбль з УРОЧИСїИІ-:. п,)бо};(-

Powr6t
(поль. І .. повторення. ни": xapaK.epo~!.
див. Reprise.
Prelude [Фр, прелю;:;.]. nре"юZ1.
Powt6rzenie [пол!>.]
Ро\п6t. 'вступ, загра. заспів. Твір sільної
Pozycja [поль.}
Роzзаkогdоwу

фор:·!;.J.

[поль·l.

поза- Є це

акордсвий, неаКОРДО8I1И.

_.- нічн·нЙ.
Ргасз tematyczna [пслЬ.J. темаТИчн.а праця, ДН8. Thematische Агbeit.
'
Praeambulum [лат, - преd~lбу'
І!lОмІ. ВС1"упна і~lпровізація, прелюд.
Praecentor [лат. - прецеНТОР].

c<JNocTil1Ha компо:нщ1я. необ-

'~Іеженого характеру.

Роzзhзrmопkzцу [пол;,.], позагармонійний,

що є ВСТУПОМ до бї;:tЬШОГО

твору (на пр. пре.'1Ю:J. і фУГ0). або

Lage.

Pre!udio [іт. - прелюдіО]

Рге-

lисіе.

Premiere {фD. - прем'є}. преr-'!Їєра. перще прилюдне внконання твору..
TV-.

Prendere [іт. прендереІ· ззянастаВ>lТИ (тон).
Preparate [іт .. препаратеl·

.і,.
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Pressante

J

!
::1,1
'С"

.

------------------- --_._...-_.

готоете!

__.-

.

---

~

І лосів, що мають губні сопілки ме-

альній

, Pressante [lт. _ пресс~нте], при-' талеві, а також і деревляні, з серед
ньою, нормальною мензурою (8', 16',
спішено, ~eTKO, хапливо, похва, но. ,4' і 2'),
Prestezza
[іт. - престецщі],
Р._ blasen, das, гра на низьшвидкісн" поспіх. Со п р. '.,'ес Pres- кій трубі, що називалася (XVII-XVIII

га"

ш.

як

ПОСИЛЛІ<.

Priffi, die [нім., з лат.] _

Прі.'-1а (інтервал).

,- 2)

n

у

б'

риима,- в
аНДУРІ: наЗва
п'ятої із шістьох великих (басових)

1)' струн, що загально всі називаються

. зnебіпьша перших скрипок.·
,.в бандурі, з постійним строєм.
Р, - horn,. das, аЛl,това кри[]
~
ni!Jr:a, . мензурою і формою подібна
Probe, die нім., прооа, репе. ; тиція, співанка ..
. д()вальторні, заступає в оркеСТрІ
.
.
l-у папьторню.
. І
Programmuslk, dle, програмо·
Prima [lт. _ прїма перша"] прі-: ва музика; музика, що, намагаuося
_
'.
' ."
'музичними засобами з ясувату: не·
.. r·I", Ilершиft СТУПlНЬ з~укоряду,
_ музичні явища, або ідеї. Іноді Fjepe
Р'. donn.a, ПРlмадо~а, наи- собі до помочі цілий поетичний твір,
сопра- І апечасто обмежується тільки від·
[повідним наголовком. Щодо фор

Р. donna assoluta . ,Р. dоп- . ми, _

будова програмового вору,

крім чисто

па.

- музичної

архітеJПоніки,

Р. parte, першапартія, пер- залежить і від немузичної "програ'
ший голос.
ми", покладеної в його основу. Про-

P.vista ='" 1'\ р. vista.
P.volta, перший раз,

за

першим разом, вперше, уперше.

.

тилежність до цього див. Flbsolute
Musik.
Progressio [лат. -. прогрессіо,

Prime, die [нім.] ''''- Ргіта.
"лоступ"], секвенція, див. Sеquепz.
Primitivismus [3 лат,). прїмітиР. harmonica, орган овий го-

візм, 'намагання до як найпрості- лос, рід мікстури, який наростає че
шого способу вияву, що свідомо рез припучування щораз нових го·

цурається штучних і складних форм. лосів (сопілок).

=

Ргіmо [їт. - прі~10]'1 перший.
Progressioh, die [нім. з лат]
Р. иоmо, "перший чоловік", Sequenz.
назва наЙкращо.го тенора в опері.
Р. - s - schweller -= CrescenЛорівн. Ргіта donna. і
do rotativo.
Р. иото assoluto = Р. uoProgressivamente [іт. - про-

'то.

грессіваменте], поступнево.

Principale (їт. - прінчіпапе], головний, провіДН'IЙ.
V і о І і пор.,
скрипка сопьо(ва).

Progressja

ципал, ГОЛОR~'ИЙ рід органових

го-

секвенція,

прогресія. Див. Sеquепz.
Р. opadaj~ca, спадна с.

Prinzipal, das [нім., з іт.], прін' __

[поль.],

Р. wznosz~ca si~,
на

с.

семібревіс в ній стоять найкращі цинові сопіп·

:, раЦJl.
Prolongement (фр. - прольонж-'
Protopsalt .Jrp~:b·I,

Прім, назва: "БУНп~~струнки, коротші струни

кран:а сmв.?чка для першо І
НОВОІ парТІІ:
.

поділ

ни (р. mJПОГ).

вий голос, див. Prinzipai.
Presto [іт. - престо]. р r е s t аР._ trompete, die, рід Н~ЗЬm е n t е, швидко, шв,Идколетно.
_
.
.
(Швидче від Flllegro).
КОІ труби, що Рlзн~лася ТІЛЬКИ ш~р.
_ шим губником ВІД вищої ClarlПО
Р. assal, дуже, Ш., що - наи- ,(XVII- XVIII В,)"
Р . (сЬе) роssіЬііе,ш. як мо-

(лат. - проляціо], в мен- фасада, чопова стіна органів, шо

музиці

~~p три (~. таіог), або на дві части- . ки, .~еякі .німі", - ,.ільки для деко'

Іо. Prestissimo [іт. _ престіссімо], в.) Ргіпzіраltгоmреtе.
шо. найшвидче, як _ наЙшвидче.
Р, - stimme, die,. прінципало-

швидче.

P$alterium
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Prolat!O
- ; r o l atio

Progressja

піднос-

одовження"], механічне примаНІ" пр
. '
лаДАЯ

ке

в

КЛЯВlшевих

уможливлює

~POTO'

псапьт. У еизаН71:-1СЬКfИ МУЗИ"'І пер-

....

.

hctpyr-:ента;., шии СПIВiJК, диригент.

звучання

ТОНІВ

Protus [з г;;ець. - П;>ОТУС, .пер·
~ по пушенні кляві~іВ .. (На пр. пра- ший"], даеня назва першого аВ',ен,
ва педаля У фортетЯНІ).
, тичного церковного ладу.
Pronatio (пат. - пронаuіо], проProva [іт. - прова]
РгоЬе.
lIauiSJ, розгинання руки в пікті (на
Ргоwаdzепіе [ПО;I~.], ведення.
скри?ці, пр~ c~aДHiM тну смичка). і
Р glosu, а. голосу, голосо·
. ,Пор:вн. SUРJПаtlO.
ведення.
Pronto (іт. - пронт01, р r О п·
Р. smyczka. в. СМУ.'іУ.а.
ta m е п t е, швидко, жваво, вертко.
Ргzеdпutkа [пол=-.j, перед.нотка.
Pronunciato [іт. - ПРОНУН'-'Ь'" див. Vorsclilag.
то], р r о n u n с і а n d о,
РroП'JП'
Р. d!uga, ;;.оє·га п" див. Lап·
zianr!o.
ди:!.
?гопuпzі.шdо [і,. - П:'О"j':"l:'"
доІ, :J го n u n z і а t о, B;"·~C·c"r.. ' .. ,.
. .,-, ....
ТИС1<;)М, так ЯН marcc:c,.
;";.I;-;.>~.:i~::~ ~ ....... :;, .. ; З,~..Т~Ї<Т~ пив
Pronunziare [іт.· г: ~<,:;'~ "'.'" ':о·с:., ,"... ':>:'.
виr-1СЗЛЯТИ, виразно а PT;~" i,~ :(; ~.,-~ .. ~~.

..'~ :,е,;;:=. ~::.,

:.-;: ;-.:..~, і,

?roportio [лат. - пре."с.,:".:'. __ о

1) Б мензуральній ~'УЗ;і~,і
в.) т:.',мчасові зміни pyr.v,

.:-,',"»

женчя,

S,iC'T<',~'

або

СІ<ороче~-!і-І7і

ІІОТ, визначені

qu і 3 І t е r а
h е m і о І і а,

дробам:!.

'".':'.СС'·

і='.

".,

називався -:-~:O<T'

також Ta~.~

., .'

д.~."

'0'
,./

"

саниfi чорними нотаю! іщ;~r:ф·::·7'.,с:~
вартости.

-

.2)

В дaBHi~ ,'зн"оз,,:

му' зиці назв'" швидкоrо пі,Г,'~"ОЧНОГО
танку в тридіПЬНО~IУ

Proposta [ іт. -

таКТ1.

кs::::tз~сеLііе.

Przero'Ь-ка

1\ сепіе.

пропоста ] , - - ;

Провідник (у фудЗі й K',HOfi\). ДІ'В

ІL ПОЛ ::'.,1

Ргzеtv.'·хzелі:

.

р:zе~s~tё!1

[:10г.Ь·I.

-

1)

S~Dіщія. _ 2) ." PrzeKszi:ken:e.
Dux. - 2) Попереднє. реченн>'!, :;,нв. . .' Przewr6t [поль.], ооерне ння
Vordersatz.
(інверзія), :J."E. UгпkеПгuпg.
.
Proprietas [пат. - пропріетас].
Psallette lФР .. !кз.1.'1~:], даЕІН1-

в мензуральній теорії і~1Перфек~~а ше назиаали так У ФраНЦl1 церков
вартість початкової ноти в n і г а- ні школи· співу.
тур і.
:
Psalm, der [Hi~I.]. псалом.

Р. opposita, вартість почат-

Psalmodie, сііе [ніМ.]. псапьмо-

кової ноти лігатури рівнялася се- дія, спосіб співати _ПС"П~МИ (речи'
мібревіс.

. таТИВО~I), псаПО~IНИИ натв.
Psalterium [з грець. - псальте
ріум\ псаптир. - 1) Книга, з.БIРНИК
проспямбаноменос], назва наЙннщо.- псаЛ~~lіВ. - 2) Шипкоsий ІНСТРУ
Prosa [пат .. проза1 -'Sequenz 1).
Proslambanomenos {грець. -

ГО тону В античній грецькій
Prospekt, der

CHCTNl1.

[НіМ.],. проспект.

NeHT,

прадавньогО

поход~ення,

близькИЙ до пізніщИХ цимбаЛІВ.

P'!.'pit~~~m~_~__~,,_, _ _ _ _..:...... _ _ _1:..:1:..:4_ _ _ _ _ _ _ _ _ _--==::.::::
Р І 't

Р. coronato r о'
І
1= rge punkl
пульт,
І
Р. d'organo І
Pult, das [нім.). пульт, люлітр. І
Purita [іт. - nypiTal. ЧИСТОта,
Punctum {лат. - пункту мІ, крал- ДОl<ладність. Со n р.
Puro.
ка. В мен)уральному нотоrтисі ма·
Риго {іт.• ПУРОІ. чисто, ДОклад-

u

[л~т., - rтульлітум), і

РІ ~т
ПЮЛlтр.

у

,

;Іа значіння тактової риски.

но. виразно.

чіння нашої проДовжуеальної крал- головний голос (серещ:ій), що вів
,
основну мельодію (cantus firmus).
. Puzon

P~ dіvіsіоліs, роздіЛН;8а~.а

ряд нот

нищої ВdРТОСТИ,

щоои

ІХ ТгоmЬоле.

усіх не зараховувати до одної пер-,

[поль.), тромбон, див.

Р. cugowy.

фе"щії.

розсувний т.,

ДИВ. Zugposaune.
Р
.. perfectiOniS,)y бперфект.
Р.
pistonowy,
',!ег.ЗУРI(тридіm,ній
іля перV
І

ній

Феl'.тао·r ноти визначала, що всі но- т., див.
;'" J;.Q

m:Ї еКJlЮЧНО м.,ноть перфект-

: ну вартіСіЬ.
Р
kt '"

ип

,Н(;." RИЗн

. ти 1!(IТI~

І

вентилеВИf!

епti posдune.

Pyknon (грець. спікнон), Н;:Jзва

.

[.

'Біл

! півтонового.

або

і ходу в грець.

енгаРМОНІЗМІ то

чвеI?ТЬ:ОНJ~ОГО

,,,,er HB~., крапка.
я: матизмі.
В середнЬОВіччі тако>;.
,'k" ПРОДО8ження вартос-"
.

(ро'';;;3-

" " П(~ЛQВИНу. Над І'!ОТОЮ,: ва ПІвтону..
' .'
c:<:,o;rJ ;:Ш3ffі)чає стаК<lТО.:
Pyramldon. органовии ",;;;ос,
PUBkt organowy [поль.), ор-! що .йогзо сопілки мают~ форг"" пі.. rge І рип.,
'·t. !І рамІД. ВУК . невидатиии.
.
Г"НІ"! нота, Г,",Є! • .О
[
І"
Рuпktіеіеп [НіМ.], f'!vнктувати,: " ~rop!t0~ з грець., Лlр',',:щ
I1РОПУ':I<<JТИ nевиrідні "TOH~I, улегчу- КЛЯВlшеви,:- Інструмент,. пр~:т. '!НО

"6,,

<,:1,

В,НН ТЮНJ<: фjГУРI~, взагалі
ля НІ ВОКil.ПI,flУ партію для
альн~о(' умов

поправ- невживании; В pypKa~ (РІЗНОІ :~. ::0індіВіду- ти заrта~ю~ься полум я газове, ,1ке

спіЄіша.

видає РІЗНІ ТОffИ.

Punta (іТ. - пунто}, кінець, 'вер. Pyt_hagore~sche Котта. ::1as
ШОI<. f\ р. d'arco, Р. dеll"[юм·I, штагор~сы(a кома: При _;,,~,
а ,Г со,
Со 11 а р. d' а r с о,
вер- темати~ших o.o~aXYHl(ax IНт;р".,щв
ШКОМ смичка
є це РIЗНv.ця МІЖ о.к~вою r 12.()ю
.
.
(531441)
Puntando [іт. - пунтандо], р u л- КВIНТОЮі;і42і38'

t а t о, Відривано, уривано. уривчас- І

то, відрубно.

і ка

Пищал~

іНІ ща л 0., ли Щ а а-

= СВИРШь.
Punto (іт. - пунто], кралка, точ-!
Пищок, губник на вущомукінка.
І ці трембіти.
.

Q.
Quadrat [з Лат .• квадрат), від-! (n тур") в різних тактах.
Quadrupelfuge. діе !нім.), четratum.
'"
..
. вериста фуга, фуга З 4. темами.
Q.uadrlglla (п. - кваДРIЛЬЯ)
Quanto [іт. _ І<аанто), ЯКИЙ,як,

І<ЛИЧНИК. касівник. Порівн. В quad- і

Quаdпllе.

Quadrille

[фр. - кадрm), І<ад-

(о)скільки.,.

риль, ход~вий танок, має б частин мога.

-~ - akkord, der [нім.). кварт- . фантазія.

аКОРД: аКОрд, побудований ЧИСтими.
Ouatricinium (лат. . кваТРЩIквартами над собою.
. ні ум). твір для чотирьох голосів.
Q. - dezime, die, квартдеціQuatricroma [іт.. кватрїкромаl,
ма, складн.иЙ інтервал: октава +- шісдесять, чотиро _ чвертка (нота).
cenriMa.Q.

Р. additionis, в імперфектПуть, у нас в XVI- XVII в .. наній мензуl'; (дводіпьнік) мала зна- зивали так у миогоголосному співі

'КИ біля ноти. '

Quart- akkord - - . - - -_ _ _11.:.:5~__________~Q=u.:.:.:.int.

Q. possibite,

як. мога, ЩО·

ло ження,

І

- age,

d'
lе, квар.тове по- f\

квартова

ПОЗИЦІЯ (акор-,

ду) ·····в сопрановому голосі нахо. : Q

Quattro !їт. - кваттРоі,
m а n і, ІІа 4. руки.
Q t
!Ф
_

чотири.

q.

иа исг

,

р.

І<уатюор

І

:, uartett.
[
J
. Querbalg, der нім., К.1иновиЙ
секстакорд, друге оберненнй три-: МІХ (в органах). d
І']
Querbalken,
ег ; НІМ., . nопезвуку.
:
.
О,- sprung,der, скок на, речка, попеРЕ:ЧН,? ЛІН ,Я" якою .спо
ВІС!~КИ, ШI<:на.
,кварту.
' .'лучують МІЖ сооою
.
.
Quarte, die [НіМ., з лат.l, гшар. ЦЯТКИ, тощо, заJ".IСЬ прг.;-;орЦ!в
та, інтер!!ал від І. -lV. ступ. дїятоніч·
Querflote, dїe [HiM.j. "опереч·
ноГО .3вукоряд У ,
.
на Фпейт~,
Д"3. F!ашо tra'/erso.
(.J.uartenzirkel, сіеї [
[;[і" 'і "с"
Que:-pfeife. сіїЕ:, !.'!i~")I' !у)пере',·,
диться кварта.

Q.. sextakkord, дег, кварт-

тове

;,оло,

див.

., І
. ~
Q шп,еп,,:;>·",.

.';O~:,.

[Hi~'!
:;Твір ДЛЯ '10;';: ".
f\нсамбль ч.:;

при Г?і ТРЕ:ба l1ep~

(1uartet:t, das
тет. --

1)

сів.

- 2)
Tpyr':'CMTiB, або !!окальн:'.
Quartettino [іт. - ;c~

::~ ,",:~ ..:.

'

...".
'1

квартетіно, маЛI1Й, лег;.:;·;',
W
.ква;летик •

J.T~·:-'/';:

'10;;,·)t-~Y

?

cr~~<~)1,jY

-:'

Quartetto [іт. - KE~Г'"г:);
Quartett.
Q. d'arc:o, C~~I:'J": ~.:,:': ''''
Streichquartett.
Quartino [іт. .

G.

тет, ",ив.

.~

Лlиська
на::>ва І<ляринета
Quarto [їт. - кваРТ0],

четгсрП!К.

чвертка.

О. d'aspetto, чверткова пав-

. за_

цей.

QUc:5to \:
ї'7.

Qui

Quietissimo

"ІТ.

t

_ ".. ~'ji""icci"v,"'I',
., •

uіЛі<ОМ спокіі;нС'

Quieto [i~.

, m е n t е,

;':5ieTol, q u і е t а- ,

спокійно, тихомирно .

Q. de (di) sospiro, шіСНі!'
Ouilisma [.1іП. - кsі"іЗ~1а], знак
ЦЯТкова пааза.
ТРИПІ! в HeBMOBO~IY НОТОШlсі.. .
Quartola Нт. - квартоля] . кварQuint, die [Hi~!., з лат.]. К91нта,
. толя, неправильний лоділ на 4 ЧI1С- див. Quinta.
ТИни таких метричних уривків, що
Q .• akkord, der,. квінтакорд.
правильно діляться на, З, 5, або 6 акорд, що СI<J1адається 3 терції й кв;н,

чаСТИН.

'ТИ.' Те ca~le, ЩО тризвук.
[лат., іт. - квазі), СЛilве,
Q,. bass, der. КВЇ'ітовий 5ас,
майже, неначе, нібн, буцім.
: по~1Їчний басовин голос в органах,
Quasi

Q. adagio, слнве помапу. ' І що підсилює третій аліквотний -:ОН.
Q. lento, майже поволі..
Q.. dezime, сііе, квінтдещма,
Q. niente, що - наЙС11(збіше. : складНИЙ інтервал .двох. октав.
~
Q . ипа f ап t aSla.
.'
неначе;'
Q . - flote, dre. КВlнтова флеи-

Quіпt
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ТІ!: ПО:-1ічниі1 голос

----

Raccog~!mento

Rabbioso

Reafismus
-------------Raccog1imento lіт. - ракколі-'
Rapido [іт .• раПідо), r а р і d а
~eHTO], побіжність, піднесенн? Со n m е n t е, шв~дко, беруче, шпарко.
Г., побожНО, піднесе но.
'
. Rapsodie, die [нім.) :.'7 Rhapso-:.... Racket (ніМ. ?І. ракет, Д'fиаий dle.
інструмент XV - XVI в., Сl10рідно:ний
Raro [іТ.
рароІ. r а га т.е п-

opraH'!'X, що квінту.
підсилює З. <;,ліквотний тон.
. . ~. п· paraHele, die, рівноQ. _fuge, die, І<вінтова фу. банНІ КВІНТИ; заборонене голосове_
га;

звичайна

фуга,

в

шо

відповідь деннSI. з квінти рівнобіжним

має на ДO~ЇHгHTi.

рухом

на КВІНТУ.

,Q.,lage, die, кеінтове по-,
ложенн\!, (акорду).

Q.-n-zirkel, der. квіНТОве

в сопрані на-' коло; звукоряд, У якому тони

З бомгартом і фаготоf'l:.

пос-

: тупа~ть ч~стими квінтами вверх.
Q. _prastant, das, I<вінТовий' 1З-тии СТУ_Пl~~ ЦЬОГО звукор~ду Є
голос

у

прес- і енгармоНlИНИИ

з

тоном

(;<:І<С! <Ікар::; перше оljе;нен~я септ-1

,,,норду, ІЦО а басі Т1ає терцію.
,
Q. - sprung. dP.r, скок (голо'
су} на каінту.
.
О"- verwandschaft, die, квін'Юі>а С'lОрідненість (aKopoJB) є тоді,

1)

'

О"

t tt d as [НІМ.,
']
uщ е ,

П'!1менто]. подвоєння, повторє:ння.

КВІнтет.

!вір на 5 Г?ЛОСів. - 2) f\нса~'1бль
і 5. Iнс.трумеНТIВ, або 5. вокальних
і roЛОСIВ.,
.
І'. Qшпtеttо {!Т. - квінтетте:] =
: Quшtеtt.
і
Quintieren [~iM.], КВінту:.: ати;

Rabbia [іт... раббя), шал, лють. Ь і о s а m е п t е;
г.,

з озвірінням, шалено.
розл'ютовано,
Rabbioso -{іт. - раббйозо], га Ь- бучно.

дико,

роз'ярено,

встекло, зажерливо,

Rattenuto !іт. - раП("НУТо!,здер

Raddoppiato [іт. paEJ.:C':-;"'70!.
подвосно; У співі на;ЗИВ:JЮТl;, -~j :-:О?

жувати,

тор'·.}:,ання ТОГО

Rattezza іїт.· раттециа], шпар-:j(:т~, :l.ia:,-:;:<к;'::ть. еоп
<.
Ra.tto.

самого

,.,;:-

,О!::.

голо~,:;м на повторенні.

СТРИ1':УSі:ТИ.

Radel;t das [нім,,,, "Ео;-:і О:,:;;
3 хо~'овим рефреном.

Radleier, die" [Ні;.:.;

. ;-{.__ ;..i~(::;'''' ~!iSte~

tгuп:.

;-r

1~affrenando [і;,

Ді)І.

.

Со n

RattenendQ {іт. - раттененцо!,
заrримузати', зволікати.

ПОД60ювати.

КОЛИ і:вінт,1 одного акорду є основ-І в деяких духових IHCTpYMeHTa~ nе
H;'!~': [(;НО:1 :-i~YГOГO;.
,
.
'І редув~ти зразу аж до дуодеці:.::.! (на

R.

голоси.

Raddoppiare lіт. раnДl)n::'яое!.

.

!

нотостану,

I<addolcendo [іТ. - радд');-::,чен
Rit5elkanon, der (нім.і, заггд
до). r,iddolcito, утиша-:.:, ушу' ковий канон; його меllЬОДЇЯ написа
xaT~, '1іЗСТО як Calando.
на лише в OJlHONY голосі і не по
Raddoppiamento lіт. - радоп дано. як мають виконуватися Ї!іші

ВИХІДним.

а. _Уlоlа, <не; I<ВІнтова ВІО-, 2. аЛІКВОТ), . на пр. в КПЯРИl-.,"тах,
::'і, . ПО;'1іЧН;1Й ['ОJlОС В opгa~ax, (що! в закритих губних сопілках ;; ор
пі;,П1МОЄ З, глі,,;;е:тнии тон), з гру- і raHax! тощо.
ПИ rолос1~ Гi.:MC;)B;~X.
. .
і
Quintola {лат.}, квінтоля. не..
Quinta {лен'., іт.і, кеінта. - 1) і правильний поділ .на 5. частlС!' таІнтервал 8ід!. - V~ ступ. діятонjч-! ких ~етричних уривків, що пр,"" :ль
НОГё) . ЗВУI<.ОРЯл.у. -'- .. 2) . Помічнийl но ДІЛяться на 4. З, або 6 час ;:Н.
г.олос в органах. щ6 підсилює З. і
Quinton [фр. - кентон), с:;:ро
аліквотний тон. З) Назва стру-: давнІй інструмент, типу віоль, ЩО
ни е ~Щ скрипці.
_.
мав ~. C'~PYH. На поч. XVIII в. е:;7ИСQ.modi. п'я,ий ступінь ла-! нении ЦlЛк,;вито скрипкою.
ду; домінанта.
.
!
Quintus [лат.- квінтус п'ят!'й"]
О. - tбп, а. - d е n а. а. - 9 е- і у творах XVI в. назва' 5.го;осУ
t 5 п, органовии голос, що М;;:Є за-! в багатоголосних композиціях.
крюі губні сопілки; звук подібний:
Quodlibet [лат•• кводлібет, "ЩО
до кляринету. _
.
попаде", "що подобається"], ВСЯ '11'. Ооіпіе, die {Hi~1.1, квінта, див. н.а. В ХУІ - XVII в. називали так жарQшпtа. . _
ТІВЛИВУ сполуку кількох пісень, що
- Q - п· antiparallele, die,
в різних гс;:осах співалися воднорозnіжні. квінти: заборонене веден- час; Сьогодні те саме, що по пур 1.
ня ГОЛ~СІВ 3 КВJНТИ протирухом на j
.

зрідка, неЗвичайно.

Rastral, раc-rраль, nрнл;;:ддя З 5.
вістря~У. для рисуваНRЯ

НИЙ р"ке7.

танті органів, що, підси."ІЮЄ З. алі- \ До того caT~OГO результату Доходик,еоІНИЙ тон. Див. Prastant.
І МО,КОЛИ пост~паємо ЧИстими квар't d'
' і тами вниз; ТОДІ Є це т. зв. квартоQ
. • - sal е. lе, струна е на: ве коло.
скрипЦІ.
"
!
Q • sextakkord ' der квінт-

t е.

R. - fagott, das. удосv.Qнале

ходиться квінта.

престант, ПО~1ічний
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ти,

raffrenato,

~ ...

ciї€:

r~i:·;.!.R. - .

q u а 'r t E;~ 'х. -':І

U

і п-

- ;:::;;.,
:" .. ,.,

УcUухати.

~aga, рага, Ha~Bг ,С:'::"7""
льод:;:них шабльоН!в
.

f ~ : ; ::,

"

:;-':.:'.:'-:-. '.',

.
. Ragtime [анг' - p":~""",,

зик;~

,"

РВ3іНlЙ. ламаний спів"]. p.'.~""~"

кий .:Jжезовиіі ..тано!{, ./ 'СЗ"':

'.':",.

",

Hf,1-';~. Т-=

Rаvvіvапdе ЇїТ. ' рзВВівандоl,
v а t а,
по;...заа:lюsатн" nо-,

!.є§Г.J, із синкопа~іІ1 в ~'H7~.~i ТІ: '~D-.

'.7" V і

монії.

Ж3G~;:Т:-~.

Rallegrato

lіт.

роз'ярено, оживлено.

Te~~f1.

Rallentamento (іт. - р "~,,,eH7д'
l'Іенто],

сповіЛЬНеНН",

~t1~~(:кориrн.

R. di tempo,

l1РИ::;':ОРЮS;:7;\

Re [іт. - ре]. СО51J:>міза;:,}йна наЗЕ3

с'!'р:~:·:гння." ТОНУ Л.

еоп r.
Rallentando.
, . Real [нім.]. ре;;:ль-,шЙ. діЙсН'иЙ.
Rallentando [іт. - pa."!;"~HTaH-: самостійний.
до).
r а! ! е n t а t о,
здержувати,,,
R. - е Imitation, die, р. наСllіsпинятн, загаювати.

дування, тобто до!ш;;:дне наслідуван-

R. molto, дуже здержувати, ня без ніяких З~lін.
Rankett [HiN.) "",- Racket.
R.- е Stimme; die, р. голос.
Rapidezza {іТ. _ рапі,::ншца! с.с., са~tостійно ведений {котраrтункrнчRapidita. .
: ний} ГОЛОС.
Rapidissimo !іт. - рапід:іссі~1О1,
Realismus, реалізм. ко~ніозиаійдуже швидко. прожого~!. Ч;~~, - тьху .. ннй наПрЯNОК, шо f1OBCT3S У f!ОЛ.
. Rapidita [іт. _ рапідітгІ. шв!щ- ХІХ В., ІШО реакція проти РОМоНТИЗ-'
КІСТЬ. Со n г. ~.'.~ Rapido.
: му. Най"'р!<іше проявився в опері.
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Rebab,

рf:баб.

VerismlJs.
'ра, див. Traktur.
наЙДі:8НЇL:.JИЙ
Register, das (нім.l. p~гiCTp.

r'l",,,,",,,,,;.of1 :нстру"ент
"'-:"~.

3 2. - 3. СТРУ- 1) Група голосів в органах. що мають
::')ХО.J.Ж"::ННЯ араб(ького, або однакове забарвлення і ПРИВОД$ПЬСя
,до звучання потягом

' ро вої ,ручки. -

одної

"-"гсм,

ня залежне ,від уставлення Голоса-

Recltando [іт. - .ь>ечітандо},ви, BO~O апарату. Відрізняють р. груд'
[11)'><10 передавати: нюи вимовляти. ; ний, р. голов'яний, voix mixte. тощо.
Recitativo [їт, - речітат[воJ, ре-' - 4) В духових інструментах одна

",І'; fЩJ, спіFюмова, тобто спів, ду- частина тонового обсягу iHCTpY~leH

"."';: У);'ЮJo',ений до говореноі мови. : ту. що має своєрідну барву.
R. а tempo, р. із супрово-' '.
R. _ griff, der. І
'.
!\)~1. :<1<:.1Йтреба виконувати в. темпі. '
R. _ knopf, der,! Reglst<:r 2).
R. accompagnato,

р. із су-

::Р')fj'JЛО" б<JГ cт<J опрацьованим.
:ІО(Х:"

Registration, die [нім.]. peгi:~Da-

ція, регістрування; уміння Сп,',"зно

R. arioso, аР,іозm~й р.; має: еикористовувати регістри пр:
m,рлну

7>1f7льодійну

лінію;: на органах.

грі

(~::"';;. '~Ii!{ !'еJ'1о0дієк,; і речнтативом..
Registrieren [нім.]. регіС-Т:"?'5аR. obbligato, ( .. обоа'язко- ' ти, див. Registration.
''''К р.'), р, з багаТ<1М Супроводом.
Registrierung, die [нім.!
R. parla!1do, І ~-, R'. secco.
,
gistration.
R. parlante"
"
"
Registro [іт. - реджіпроJ, ?е.
R. secco, (_СУХі1Й р. ").' р. із Гістр. органовий голос, див .. Reg;' "ег.
рідl<И~1 су rlрОJJvДО~! <)І<ордів, без обліR. d'anima, язичкови;:{ іОг,)тних ЇllcTPYNeHTiB,
ЛОС. див. Zungenstimme.
R. stromentato
R. ассотR. di combinazione, І<О,(-;Кpagn<Jto.
,тив, ДИВ. Kollektivzi1ge.
Recte etr 7tro (лат. - ректе ет
R. di ripieno, мїк(:тура, :НІВ.
,
ретро!. вперед ',назад (вжив. у ра- Mixtura.
,
I<OXIДHO~IY каНОНІ).
R. chiuso, критий голос, ДИВ.
Re<:ytatyw [поль.]
Recitativo. Gedackt_
Reddita [іт. - реддїта], r е d і t а,
R. lаЬіаlе, губний голос. див.
повторення.
"" "" .
Labialpfeife
Reel [анг .• ріль •• :10'Товило:.!,
Regula (лат. _ регуля!: в давніх

жвавий шотляндський народ. танок, органах назва найважніших регіс-

звичайно в такті ~/4"

.
трів.
Refrain [фр. - рефрен]. рефрен,
Regulator

і1Qстійно повторюване закінчення.

.

[лат. - регулятор].
наЗва міха в органах, що призначе

,Regal. [нім.]. регаль', малий пор- ний для окремої ГолосС\вої групи.
Татив. що мав лише яЗичкові голоReigen, der [Нім.], R е і h е п.
си, По рівн. Bibelregal і Portativ.
назва давнього німецького ходова, Regens chori [лат. - регенс хо- го танку.

. рі},

диригент ХОРУ'~еіп [НіМ.], чистий.
Regierwerk,das [НіМ.], тракту·

овторення того самого тону.

регіст.

2) Механічне Ори-

Rebec, рг,бе;(.
'лаnдя в органах (РУЧr!а, rудЗИ!<, тоRecension, сії" [НІ!>1., З лат.). ре- що), що приводить до звучання
'le;Bi~, ,0'5то оцінення, кри.ика. кри- різні регістрові ГОЛОСи. _ З) В"юдсь':.1"'1" ;",!і'ilіЗ<J, соравоздання.
КОМУ голосі р. називають ряд звуRecercar lіт. ' речеРRар]
Ri· ків, що мають однакове забарвленRebab,

Rein _--~-- -~,-- --- _ .. _--,_.!!~-___,__.... _______~espiration
:-:;·р~ал, що кладаєтьсSl 3 12. пів-' ц'.).
ІІІТонів.
R ереtT
,
:І
І 10n, d'[е f'
НІМ .• з лат, І , оо
т
R.-e Prim(e), die, ч. npir-:a, 1) Пе,норення. репетиція .. - 2) Про-

R.-e Oktave, dїe ч. октава,

R. -

11

іІІтервал,

е

Quarte, die,

ч. кварта.

'ба. співанка.

R•• s . mechanik, die

репе

шо складає:ься з 5. пів, Тиціі1не при~аддя у фортепіяні, яке

тонів.

д=є МОЖЛ/fВIСТЬ дуже ШВИДI<О пов-

R_ - е Quinte, die. 'І квінта, ТОРЮЕ3ТИ той {'зм тон на одному
інтервал, що складається з 7. пів- КШІвіL:.Jі.
тоніг.
'R.-s-zeichen. das, значок
R - е Stimmung, die, '!,С:рій, повторення (в нотописі).
IІрироднийстрій (не темпе~ован~й),
Repetizione [іт, . репетіцйонеl
Reissinstrumente, сіНо [Нlм.l,
Rереtіtіоп.
щипкові інструменти, тобто СТРУНОReplica (іт. репліка!. _ 1) Повві інструменти, на ЯЮ1Х rPiJ!CTb не тореНИ$!. - 2) Відповідь.
смичком, а ущипком паЛЬЦ!8, "НСТ')ЧReprise [фр. _ репріз], реп різа,

ки ПiJЛИЧКИ, тощо (арфа,

на: Ц",Nбали, бандура і т .

Rejd,ovak. рейдова;.:,

поаирення (протилеЖliість до Рге-

т:і'.·'Е:}.

.1).

_

у муз. формах повтарен.

'i[,c:,;,;~ ":' :·:.."О:;з::.,х Н,?:.! у сонаті.
'
. нар,,,' танець, ШВИДI<ИЙ "','l'
_ рє::,<вієм]" жа,
Rcjestr [поль.], P:~i':'" ~~;i ,; -'
;~. ""::'::-:::!-:~~ за В~~;:Р;1ИХ.
Regi,,:cF.
~-".:,; fi:!'::c;:
: . ~,~С_фактаl
Rejouissance [фр. - С:-''''' ,
" ':,":"", S"';;?;:)['c:,,"';'" . 3 дов да,:,;х сюїтах неріД,,::І Е"С

'.:,;.

TiEH~;\ частин,~

.";' .;,',

',",

,",:З":')"",,, -;-'с!{ твори

.:"~:\?,.:.",:" ''':~:::"J1.~::'':Jо::.~t-1:.

R(:JЇgi,oso
[іТ." :');' _.~: .::
геl j~, j о s,a m е п t е.
ре,',:";',·:"

nР~Т;';:1еж:-

?

БО>l<; •. :, богобоязливо.

R-=penl:e [їт.
враз.

нагло.

He.so~uto

Repercussa [лат.
penepxyciS1, повторення.

. - РЄЗ,)ЛЮ70!.

рі-

~jJ'че; 'пезг,!().

мовім та хоральнім нотоп,~сі поа'
торення того самого тону. 2)

В теорії цеРКQВЮ1Х лад;'!

Rеsопзпz. ':Ее [;.(~!,J. резонанс.
(1З,О3~

R.• boderi, der. резон"нсова

'ЗВ" ТО- .Jошха, ОЗОЗr!д :::ошка. реЗОНi;JНСQ.і3е
ну. який побіч finc.lis є наі1хсраіССР', ;1,,0. 3 CTPY~OB;1X iH(TPY.~leHTax є ue,

нішим для

даного

ла.J)',

З) дереЕ,1яна

.'lOllJКa, з!!е:о!;~ьша одна

у Фудзі порядок провеlJ.ення ,е>:И із Сіін реЗОr!3НСОЕОЇ СІ<Р;ІНЬК;". н"
через усі голоси (в експознцїі).
;!КУ переносяться I<ОЩ;3Знr;" струн
Repercussio [лат.}
Repercus- і ТдI<Ш'1 ЧИНО~1 гтідснлюютьс тони.,

sa.

Repertoire fфр·

Resonator, . der [Hi~I.I. Dсзvна-

'репеРТОё.рJ. тор, акустнчне f1jжладдя .Д..'1Я підси-

репертуЬр. загальна назва творів, лення звуку, В духuвих IHcTpYNeH-

які вк\{онує AiJHe оперове, або.КОН- тах р. ~laє різну форму; його зав

цертове ПіДПРИЄNСТВО. Також твори. nаННЯ'1 є о<:таточчо заокруглl':ТИ
які мгє вивчені артист - виконавець. барву зsукіВ. Порівн, Schalltiichtei.
Repetierende Stimmen {нім·l.
R~spiration, die [нім.. з лат.l.

репетиційні голоси; NіШ<1ні 110:1ОПІ вднхання. нацих (!іРИ співі).

в органах, які, ЧН~l внще. мають

релятивно юнці тон!! (на ПР'. то.н Ц
має: ці г

'

ц2 r~, а тон

ці: ї·

R.-s-zeichen. das.

.)

ц- г-., для віддиху (в НОТОПИСІ

,

знаЧ!'<11

І
120

Rilasciando
..
~~

Respirazione [іт.-.· респіра:..r.ЙоRianimato·(iT. - ріанімато], ожив.
не!
Respiration.
і лено, пожвавлено, ПРИСкорено.
Respifo lіт. - респіро!. віддих.'
Ribattuta [іт. - рібаттута!, ріба1/
Respiration.
2) Шісна- тута, назва триля. що ПОчинається
!~ЯТl<ое" пааза.

,по.вільн.им чергуванням двох тонів.
респон- ' а
даЛІ
~_оступнево
переходить

Responsoriale [лат.

,

зорійлеj.

нерковний

співаник.

що

У справжНlИ триль.

'~істюь У собі багато прикрашені,
Ribeba, r і Ь ес а,
(vпьо"j пітургійні співи: .
, ь е с о [- кОI,с.: Rebab.

(- каl.

г і.

. Responsorium . [ліп. - ресnон-'

Ricambio [іт. - рікамбйо!
Stimmbogen.
t:В;:І'ценниУ.Ом і хором у католиць. :
Ricercar [іт. - річеркар), У ХVІІІ
цер "'В;.
. , : в. назва дуже штучнdi фуги (з авг.
Resto [іт. - pec'ro}, решта. 11: ментаціями, інверзіями, тощо).
І. i.~ С", р. мовчить, інші мовчать. і
Ricercare [іт. - річеркаре, "щу_
Resb'i<:tio [лат. - рестрікціо]
: l{ати~J, прелюдувати (перед фугою).
Engf;:hrung.
.
. Ricerc.ata [іт. річеркаТ<Jjс RiRetardatio {пат. " ретардаціо] -"" сегсаг ..
,, ''; or ::1('i
RI' "от;п,,('аге
['ІТ. - РIКО~lІнчьа,
"
.. t , '
...
....
Retro (пат. - ;:;етро}, назад.
ре], знову почати.
'. Retrogracl~ [іт. . ретроградо).
Ricordanza [іт. - рікор;(анцаl,
Jоріуи! •• Н1ІвпереNі,;ниЙ

спів~

між І

ре rр"rрг:н, "І';, "азаДН:ЩЬЮ1Й.

t .•j

бубон,

.з

спомин.

Retto Рт. репо). простий. Мо·
Ridda (іт. - ріддаl. італ. ;!арод.
r., n. рух (rолосів). .
танок із супроводом співу.
Rёv"гіі: [фр. - реврі], мрії, сни.
Ridendo [іт'- - рідендо], )':"ртів,
Rezit.ativ ['liM.I~·· Recitativo.
ливо. смішком.
Решето,. ре ш і т Ц е, малий
Ridotto [іт. ~ рідоттоІ, витяг
обтягнегшй

шкурою

лише з великого твору (для меншого ан-

одноl сторони; тамбурин.

Rh.ap~odie. сііе (Hit;i.:, з .гРець.].:

самблю).

~iduzione [ЇТ. - рідуцйонеj, ре-

раПСОДІЯ, Інструr;ентовии ТВІР, Зl1::-ідУкЦlЯ: .ви~яг.

.

~.

БІльша н.а ОСНОВІ народ.м,:ЛЬОДIИ. і
RlflOrlmento [п.• ріфиор!менФорма вшьн,r, яї<. У фантаЗІІ.
І то).' прикраса, оздоба.
~hythmlk. dle [НІм., з грець.]. і
Rigaudon [фр. ~ рігоДон). проРИТМlка.- 1) Наука про ритм. Див. ~ вансальський "анок у швидкому темRhythmus. - 2) Ритмічні особливос-! пі, Т1J!П
~~jз затактом; подіб·

ті даної груnи творів (на пр. ритмі-: ний до

ур.
,: > • • » '
ка укр. народ.' пісень).
і
Rigidamente (іт, - ріджідаменRhythmisch [Нім.], ритмічний, і те], докладно, точно.
Р'пмовиЙ.
'
'.
І
Rigore [іт. - {>ігоре]; докладність,
. . Rhythmisieren [Нім.], ритмізу- точність. еоп r.
Rigoroso. f\ І
вати, мельодію з однаково Довгими Г. d і t е m р о, докладно в такті.
тона.ми розкласти на ритмічні варRigoroso [іт. - рігорозо] г і 9 оТОСТІ.'
,
'.
.
.
r О s а m е n t е, докладно, точно. R:
. Rhythmlsierung, die [НіМ.], рит- і n t е m р о, ДОКЛдДНО В Тдкті.
Мlзування.

Р'

.

~

.
'. ІГ, гуцульський вівчарськии
Rhythmus, der [НІм., з ~гpeЦb.I, інструмент, 1 м. ДОВГИЙ, злегка за
ритм, заповненн~. м~трично! . Схеми кривлений. вироблений як тремб!'
.

(такту) тонами РІЗНО! довГоти.

та. Грають також як на трембіті.

Riverso

_.~--

RiI~sciando [іт.

гі І а s с І а ~ t е,

ріляшьандо], ~ відник, товариш (у фудЗі). Те саме.

поступнево здержу- що Comes.

.
R'
.
[
. Issentlto іт.- ріссентіто], з гли.
Rilevando [іт. - рілевандоl .. r і· боким почуттям. зворушливо.
І е v а t о,
Виступити,
виділитися.
Ristretto [іт. . рістретто]
(3 поміж інших. голосів). Те n е r а-' ЕпзfUhгuпg.
m е n t е г., НІжно 8., легко в.
.
R"
'"
['
.
І ' доІ
Іstгшgепdо
[ІТ
R •lте ttend о!Т.
- рlметтендо
.~
. .. РIСТРlНджен,
tt е n d о'
ПРИСПішуючи голосні·
.
(І m е
s І, - 1) В ернутися" шотиПОСТІИНО
.
до попереднього темпу.
2) По•
.
здеРЖJlI<f В О.
.
Rlsv~gllando lіт. - рісве.1ЬЯН:J,О!.
Rinforza [іт. _ рінфорцаl, під•• г І s V е. 9 11 а t о, б~дьоро .. моторно.
силення. зміцнення. Див. Corno di r. .. Rltardando [ІТ. . PI,aP.1aHAlJj.
- f
[..
r І t а r d а t о, спиняти, З:1еРЖ V 9ати
Rш orzand~ П.· РІнфОРl1,:н~оl, угамовувати.
'"
г і n f о r z а t О,. ПІДсилювати, З:1IUНЮвати, наголошувати, подібно як
. R. molto, дуже здеРЖУ!J1JТИ.
sfОГZ1!пdо. Див. О г с h е ~ t r а г.
Rltenuto [іт .. рітенутоl. r і t е·
Ripetere [іт. - ріпетереj. r!O'3-' n е n t е,
г і t е n е п d О; Зупиняти,
вати, СПОВIЛЬflювати.

торювати, пробувати (н;; ;~::'Qб;).

:TJ:1~:YBa;;1. спові!1ЬНЮВ~ТИ.

Ripetizione [іт.
~:':~;'. R mo!to, .ауже сповlльнюRepet;tion.
.
[іт.· ріп'є
P\tr~iato ~:T,
!JЇ:';4a7(',}, Р1-~Т:"1ічRlpieno
;~~':s- ::С'.
HeHH:~, Г{овнота.
1).8 йa;..;,;:·~ r<':.;.:R~~~t .• c ;:-;". _
цepT~X група інстру?-,"''';'>
., ?-,'. ,:!,~".",. С""
ПИ 0t)\{eCTpOEe

тако'"і{

назва

tutt1.

пар-;fV

2'·

':)::':::.'·~H

~

",""':}.
.~;) ~
I-н;;)'5.'і" ':' :-:~::{) ;:'~<':.~11,-::.!c:.

у пр,лилежності до ГО.'10,,",! •. :,:

('.·,),с;.

:7:

Г.,

з ?ИТі'-!СХ) рн-:-"

с·: ~.):

~.,

.::.уже.

.

raTH:IX. -- З) В орган?х Н:;:;3' :,,-:.:-:~..

ri.. сіі сі ue' д?ttutе t ? :-іа llва

;JY;':::·

ТУр,:.

Ripienstimme, di" [,,, .
ПОВflЮЮЧИЙ голос. ТО ОТ'" ~ о::сс.
грає в

j]

opKeCTpOBO~1 у

К. сі! qU.iOttro battute•.p. на·

"Z'-'

",,':

Я.

tl:ct'

тилежності до концертоз;:х,

di tre battute.

р. Н,) .ри

рухи.

вих голосів У дaBHiXKOHцe~H(,!X)..

RitOfnare [17. - piTopHiJpe]. зс:рRipigliare [іТ. - ріпі'%:''РсІ. ПОВ- таТ~Ю:j. п66еРНУТ~IСЯ.
.
торювати, знову взяти.
R. аl primo movimento. :-тоRiposo [іт. - ріпозо], Bj.Q.1:1~, від· вернутися до почат?-:ового ТеМП".
почннок, зупинка.
Ritornello [іт. - ріТОр~сЛJ1ЬО),
Ripresa [іт. - ріпрезаj, П08ТО- ріторнель, рефрен. дИВ. Rеfгаіпе.
рення, репріЗа. Див. Reprise.
Ritorno [іт. - piTOPHOJ. поворот.
Risalto [іт. - різальто). піl1СI1- зворотний хід.
лення, наголос. F а г е г і s а! t а ге,
Ritorto[iT.· ріторто]
Stirnm
підкреслити, ВіЩВ~IГНУТИ.
. bogen.
.
Rituale Ііт. - рітуалеl, KH;.Jra
. .,Riscaldandosi [іт .. ріскальдсн-'
ДОЗІІ, тепліше, щиріше.

з

приписаМ!1. обрядів

латинської

. Risolutissimo [іт. - різолютіС-' церкви. .
Сlмоl, що - найрішучіше. .
Riverso [іт. - ріверзо), оберне·.
Risoluto [іт. . ріЗОJ1ЮТО]. r і, . ниіі, зворотний. f\ І Г., з оберне
So І u t а Пl е n t е, рішуче, певно.' ного :Н1СТУ (грати), або рако)(ідним
Risposta [іг.· ріспоста), супро- ру)(ом (В каноні).

Riv()lgi mento
ЬКОі
Rivolgi mento [іт. - ріВОЛbl'J.жі-· пісні, характерні ДЛЯ поміЩИЦ їх
В., але
ХІХ
пол.
першоі
кляси
.
гоення
переМіщ
меНТОІ, обернення,
впливи

лосів (у п.);1єіЙно:-'!у контрапункті).

Чайковського

В

і

слідно

•
Rivolta to [іт. ріво"ьтато],обер- Гречанінова й ін,
каl
романес
[іт.
esca
Roman
:
RiVQlgit)
нено. переміщено. 2} Часом визначає. що. Gagliard a.
merJto. Roman tismu:. , романтизм. му
другий голос. або продовженнSlКОМ' .
к, що свого найбіль
ПОЗ"'I.tії треба грати з оберненого' зичний напрямо

.

"иоу.

ШОГО

розвитку

досяг у

полов.

ХІХ

характерие
RЇvolto [іт. . рівольто]. обер-, в. 3 формального боку
зворушена, неспо.
Є
р.
для
тичною
вакор·:
(голосів
щення
П"'"Ремі
нення.
багата гармонія,
ді. або в подвійному контрапункті) .. кійна мельодія і
мельодію,
Robota tematy czna [поЛь.l, те- що не тільки супроводила
! але

О-:':,І"Щ" пр'ЩЯ.

стала

і

самостійним

засобом

R. motyw kzna, мьтивічна: муз. вияву. Над клясичною діятЬні·
ко.ю взяла nel?~Bary хромати ка, а
"'р,',;, <. ДАЄ- Them-'lt ische f\rbeit.
В lH~TpYMeHTaЦ!l проявилос.я внраз·
І
~u
Ь
о
r
.
робусто]
..
Robust o [!т
ШИР0сильно r-1УЖНО міцно.: не змагання до баРВИСТОСТІ.
t ! П ~ !] t е
: ко РОЗЄинулася програмова музнка.
,
•
.
[іт.-ромзнца], Рm.. ан.
:}\i"JROChe~za (іг. рокецца], гру· І. Roman zaщо
Romanc e.
саме.
те
ца,
Rocv.
г.
п
Со
ОКТ)'. 11,'l.іН),}.
Ron·
- рондо]
fфр·
u
Rondea
шерст'
труб0.
роко].
k.·
F{o(o
..
do
.
tіа:,абко
!
НС;. ; :_:I~ [\-!PIi~~~Y)
Rondel etto [іт_ - ронР,елеп,:,j
Rodz.aj taktu [г1Ьm... I.. рід такту, Rondine tto.
.
д".:,. TaktiJrt.
Rondel lus [лат. - рондел :: -ос].
Rohr, ,JiJS kiM.j. трость, трос- рондель. ~ 1 )СереДНЬОВічна.:;ор'
rHH"t~ i~Y,Г;.,i{(]~
2) = Rondo.
ма канону. v
'
R . - bl att. U1lS. тростянии язи- ,
- ронденя). ес
[есп.
na
ROnyde
'ІЩ( (у f{lІ>1ринe;s:і і споріднених інс-.
. ' ; пан~ькии народ. танець, TOTO';:i-ІИЙ
.
трументах).
'.
.
К - flote, біе. закритий губ.! з. фёJнданг,ОМ.
1!иі1 толос ІЗ орг?нах, що В чопі маЄ і

Rопdшеtlо

[п.

-

РОНДІНРТТО],

: мале рондо, рондо. легкої фактури.
маленьку BiДKP~TY рурку ...,
коп'
Rondin o .[іт. - .ронр,іНО]
К - pfeife; die. язичкова со- і
dinetto.
піm-:а в органах.
Rondo Ііт. - рондо}. рондо, ,.1<0R.-.wer k das загальна наз-

ЛОвий спів". Є це інструмеНТОБИЙ
.ва язичкових ГO~OCi.B' в органах.
твір, складений з t. 5. тем, які ~lіж
]
d [
РО!1I1ЯИДО . дер- собою в різнім порядку чергуються.
RoHan о іт.
котливо. буркотливо.

Rollo [іт. Ролльоl. Туркіт, туркотанНя. торохтіння (барабана).

Між темами бувають межигри. І
{

Rondo letto іт. - рондолетто
Rondine tto.
Rosalia [іт. - розалья], розалія.
Cres- і
Ro\lsch weller. der [нім.]
ва назва композиції. що є
згірдли
!
..
.
cendo rotativo
на докладним повторюван'
збудова
~o~ltro~mel, die~ [нім.1, деркот· :

лив,"и оараоан (малии).

! ням одного звороту (секвенцоподіб·

Roman ce [фр .. романс). фран-' ними ходами).
Роспів :J,ерковний, круг цер'
uузька(еНТИменталь~а .1Ісбовн~ nic·;
мельодій, що поступ нево
ковних
,'
жарпвли
до
ЖНОС:.1
ня. (в протиле
В даній місцевості а поися
ЗЛQЖИЛ
на-;
JМИ
рor1аНСё
ВОІ chanson ). 8 РОСіі
.
.

зив,'ли

саЛЬОНОВI

сентиментальНІ: тім перейшли

до

.

загального

цер'

най~аВНіших

Rebab.
Rubeba [рубеба]
Ru.
Ruband o [іт. рубаН!J.оl
r р е ц ь кий і р. batv.
р.
мен ниЙ,
t<ИЇВ сь кий.
Ruch [поль.l. рух.
Р. демественний, див. ДеR. prosty, простий р.; Д'1В.
.
мественний спів.
Gerade Bewegu ng.
Р. знаменний, (знамена
npOТl1py1t,
R. przeciw ny,
крюки). наЙдавн!.~иЙ з церкоани)'; противний р.; див. Gegenbe \\Iegung .
роспіВіВ на УкраІНІ, що мав повн]'
R. rбwпоlеglу, рівнобіжний
п е ревзгу аж дО ХУІІ .. 8. ~аКЛ!О'I;::.Є р.; ДИВ. Paralle.lbewegung.
у собі елемеllТ_И укран!Сью. пере:'.!·
R. ukosny , однобічн~й р.:
греко - оолгарськими.

КОВКОГО

вжитку.

належали:

р.

До

зна·

великии

шані з

Rota {лат. - pOTal, r о! t а, ро
та. - 1) Назва !J.ёIf,Hix форм ~aHO
2) Твір з бг
нічНИХ і імітаційних.

див; SeіtепЬеwеguпg.

й
повторенняг,1И
raTbor~a
HёINH, попередник рондо.
ня H·J3Ba organis trum -а.

див.

R. ubocz.n y = R. ukоSпу.
R. wsteczn y, зворuтн~й р.;
Ruekgan g.
Rfick-a lterieru ng, діе (Hi:-l·l, 390-

ротне і':Льтеруаанн?. тобто .відд,!:.·

Rotond o Іїт. - pOToa:rr::!.

?льтерованоrо

v"

R.- gang,

·лий. повний.

РО'у
~-:otula [лат.
Roulad e [фр. - PJ~~

.:-,.~;

.;.,... ,;,..,

Rovesc iament o f =: Rovesci o 2)'
;Zovesc io [іт. - р: ,. ~

зво;.:,);ний, обернею;;~.
г.
Р. і
HeH;,~, інверЗія.

;:",

-.

:,["::

>':СГ: "/. П~с;т~~.~·е~н .

Ruсkuпg~ {~;: [i~i:·1.~~

R6 w noimie nny

-'1} В rap«

,он:':' X?':::~'\~~A':;-'-:: ?'!?реСУНЄhНЯ' гар

ЙменниЙ.

о.

MQf;ji, :іа "р. Ес -"У? - Єдур. :,-;іuі ... ~ (:3'.-:::. ~.:) СИriКОПё.

7·::""~l:.·'

дур і ц t-lОЛЬ}.

НИй.

О.

К1<!гЕС:.

2) В рит

Rud.am ente. Ііт. - РУ'::ЗС1ент~J.

R6wno legly [по":о-.1.

R. kwinty ,
Quinten parallel e.

.~~

.:,~,;; з·<}іні~ nО1И
~: с:-:;~~г.t~:: o~їaHiE.
:~j,:-: :~~It;_.~ ~,::'~epHe~;1::1

, ..... '-

ванн" у проти русі.

U

PY1t

(i~г ..
К;;nоп,
:,,::'-~c:.;.:, --:;: С:,,:"іе: u.lc.;(·~bs·

мен,.:с!

пр.

P;'~, ~а1-:0хіJ.НИЙ

F:. - 2J~g\,;:

КОЛі:,·'ратурн,"Й пасаж,
лів " співі, ТОШО .

R. tonacje ,

тону.

C~г, поворот. зво

ЗVХ3і'!.'О, ;;ахабг.о.

5,::3 .

RUdivo ОТ.

- рудіво}

Rt1da~

mer.te.
Rueda [есп. - pye:la]. !{і1СТ;;і1ійсь'
кий тано;;: у такті С", :J\SНИ~IИ НО:
дНВ.
аз>!.
R. oktawy , р. окт
тами.
Oktaven parallel e.
Riihrtro mmel, сіїе [ніМ.]. дер'
Rozwi< \zanie [пОль.l.
І<ОТЛИВИЙ барабан. Те са:-1е. що
ня, ДИВ. F\ufl6su ng.
Rozek angiels ki [поль.]. ан' Rolltrom mel.
Rullant e [і1. - руллян::еl. дерглійський ріжок, ДИВ. Сото ing!ese.
Й,' БО, туркотливий, - во.
КОТ,1ИВН
енаграОл
•.•
рубато
[іт.
Rubato
[іт. - РУЛПЬО} ~_ Rol\o.
Rullo
о.
но, крадено"l. вільно, свобідн
osamen te [іт .. РУМОРОRumor
ЩОJ,О
волю
значиу
Визначає досить
Ter-tna, сильні агогічні віДТіНКИ і вза,.,- , заменте]. ганірно, грімко. галасливо.
Галі надхненне. зворушливе, пр '
Rura [поль·l, цівка. дудка, рура.
'
Страсне виконання.

Russp'eife
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Russpfeife, сііе {нім.l. ',е саме. mel1te.
шо Rausrhpfeife; див. Rauschfli:ite.
Rytm [поль.l. РИТМ. Див. RhythRustico !i~. - РУСТIІ<оІ. сільський. mus.
ПО (;j,~bc;,rtOMY.
R. dw?jkowy, дводільний р.
Ruvido [іт. - рувідоl --= Ruda-:
R. tr6Jkowy, тридільний р.

S.
S.··· 1) :._' Segno. -. 2) :" .Веп-:
Saltato [іт. - сальтатоl. скачу3) 'Sinistra.
4). Soprano. і ЧИМ СМИЧКОМ, див. Sautille.
5 .. Р.
Senza ресіаlе..
! . Salterio [іт. - сальтерйо]
S. S.
Senza sordino.
! Psalterium.
S. Т.. $. t.
Senza . tempo. і
Salto [іт. - С<lЛЬТО], СКОI<.
З. У.
Sotto ·IOC~.
:
Sambuca [лат. - самбука). в се,.~':y.p
€:I е, сі',е [.
НІМ ..
. '"
'. f'f
J дуда. 2) . ! реДНЬОВ.іччі мала арфа, малий ПС".ал.

ld . . -

5асго [іт.

-

сг({роІ. святий.

Samiseng, самісенг, I'ІПОНn.• і<ИЙ
8.-П - halter, сіег, (I1РИ)СТРУН- . іЕіструмент, подібfiИЙ до лютні.
НЮ'. ;J."'. C:;rdj~:ra.
:
Sanctus [лат. - саНКТУС,,,СБЯ'
S. - n - instrurnen( сіа5, стру- ' тий ], частина' латинської літург:ї.
·II(,~. ,; ::'c'~)y··:e;';T.
Sanftflote, сііе [нім.], ,:':і;;(на
За'іс'ог.аl,. 5 а І с і о n а 1,' s а- 'флеЙта • органовий голос із З[;\,ЖЄ'

S

. <Н't <: •. ,j'
ul<:

І'
J
на1 ..

іТИР, а також дуда, opгaHЇCTpY~1.

струна.

n

n

! І С 'о (. I~ ,:с,. ,,;?Ііх
верба), салі-' ними на верху сопілками. Находить"1';·1,:::. ;:::'::111111 Голос ,В органах; СЬ- ся в г!Обічній мануалі.

ГIlI::", J,r:.·,5IЛІ>ша метапєві. звук по·;

'·1;;,;;ш';і. з5пиж',ний да

сіоlсе.'

Sгlmо І". ·::1ЛН-101. псалом.
і
Sаlоп-musіk,dі.еfнім.j,'сальонІ

'ід

МУЗ;';«ё1, має легкий,

Плиткий

Sang, .der [нім.), спів,
S.-weise, сііе. п~спів\.
Sanger, сіег [нім.). співак.
S-апgегJП',
• сі'ІР. ['
J .
юм .• СПlва·.;ха.
Sanglot [фр. _ сангльо] "зі'гr.ан'

>"'іст', ПРЮНilчений для товариськаї ня n , давня ~laHepa співу, що поляЗі'ба!'іИ. S. _orchester,' das, сальон. гаЛд на сильному наголошуванні,

портаменто на складах: ох! ах!
на орке.ора, буває у таких відмі· : "бо
тощо.

нах:

В і де нс ь к а

(фортеп.,

фіс-

гарм., І. скрип., 2. скрип .. віольонч.
Sarabanda [есп.
сарабандаf.
- бер л інс ь к а Е>спанський танок, відомий уже від
(фартеп., фісгарм., І. і 2. скрип., XVI В.; такт ~/4' те~1П повільний. ма
і ударні інструм.),

альтівка. Віальсінч., контрабас. флеЙ. єстатичний, характеристичні жіночі
та. клярнн .• корнет. або труба, тромбон і ударні). - пар и з ь к а (фор-

закінчення.

Sarangi,

сарангі,

індійський

теп., скрип., Віольонч., к. бас. флеti- Смичковий інструмент, подібний до
та,l:Орнет, ударні): - дж е з - бен д viol- і сі'аmоге.
(див. Jazz).

Salpinx [грець. салы1нксІ •• ан.
тична грецька труба (військова).

Sardana, сардана, народ. ката-

льонСький танець.

І

Sarrusophon [фр. - саррюсо'
Saltarello [іт. - саЛьтарелльо,
. від s1:!tzire о," скакати}. італійський фон], іЕіструмент, конструкцією по
та еСПд1fСЬКИЙ танок
темпі. такт z", і",',.

у

ШВидкому

.

дібний до гобою, або фагота; ви

робляється 3 МОСl'Іжу в різних ве

ли~инах і строях. Уживається лише
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Scherzevole
Schall, сіег [нім. І, гомін, звук.
S. - becher, der S. trichter.
S. _ becken, сііе _ Cinelli.
S. -Ioch, das, ГОЛОСНI1К. отвір

у Франції. (Назва від винаХідника;

Sar ruS - а).

:
Capotasto. '
1) Речення,:
музичний уривок, закінчений rapr-:o-' у резонансовій дошці.
нічною Кдденцією. Порівн. Vorder-,
S
h d
.
2) Ч аст,::на, уступ; '
. - ro т, as, СОПІлка, дуд.
sIItz і Nас h5а t z.
ка, дуло.
3дПІльна назва склаДОВОІ частини
S t · ... ht
d
б
'
( . . . . - п.. er,
ег,
розтру
більшОГО твору частина .. nlceHHOI (взагалі
езоната). у б
н'
МИ частина сонаТОВОI форr1И .
р .
р .
ляша их
Ф ор,
Ф "') _ З) С
. ' ,Інструментах Є Ile юнuева, розши
чгстина. C~M ОНІІ.
клад, H~ р,=на частина іНСТРУ'1енту. S.- t г.
пр. drerstlmmlger 5., триrолоснии а u f !,' піднест~ РОЗтруби! (;J..'1Я нраSattel, der [нім·1
Satz, der (нім.], -

склад.

Sautille [фр . . сотієl, скаЧУЧі-'I",

смичком. Грають

.
ріВНОМІРНИМ,

серединою

С/1V!Ч'

шої звучності).

S wellen d
.
.. - .
'. lе, заУКОВI хаи·
хвиЛІ ща павстають
~ .
:

л;.

ПОВІТРЯНІ

Кд
швидким PYXO~1 ру.
,
КИ В зап'ястку; через те СМичОК рів. Е!Д коливання акус I1чнаго ТІла.

номірно відскакує від струн.

Schalmei~ сііе [H!:vI,]. Шд~ьмай,
S:~xhorn, das (ніГо'І:1, С::!.;сі>? -.;- ~~:~;~;;~.~~~~ло~:~~~:г:.- :-~~}~ ~~~Hr~ ~e~

вузь;-.')

мензурована

роб::/.::ться в різних

t<p,r::!';cc.-,;

""

Ber;~'~J;"!t·· х

(опр,""інового .----: до КОН ,';:,,5:.
ГО. у ,'~~ивається

мєта.'евиЙ

.... ·

~,.

'.:;:

"

o"r;;;.J;,c.py"eH.,

С'""",

I\Vl~~

ща

e~ Р,СЗ8t-:НУВ-

.: .,,, :"', ·'-з,.:о,"'( К:Н'ринет.
'.'::; ~,"7:~:~~,.~ Г::.:~'·~C 2ЗУНОМ по-

-.":,"0:;'

.: ":с, C··;':.':~;Cё-:~.,::

,,..0

p)n"<:!H~

інструмент

СПОПї;{д f<ляринету
ляєтн:я в різних

ЯХ. Д.:в.

.~~,

саксоф');.;.

Ад. CJKCOM, так ca~1O я;-: : :'; ,:':-'і Sax,)tron:ba). Констру,п,п:.,:·.
'."

S.

••• _

.. ..~,_.:

здебі.:н,Ш:1

ВИХ с :жестрах.

Saxophon,

с

і гоБQ~:

.<,-:;{

;":;;:;",:;:kO"SC:->ёшz.dіс[!-:]м.J,уяв;~;':.:o;.;a':'~. C":-'':;tO,~""з:н:j консо.:

вели··»,!-, ,,).

f\lt 5., Barytor. ' S ,
.

і Тепог-В.,

Saxotromba[iT, . сс;ксаТРО:'1-

і: О ':.і У

~;~i

-;:'4

,:,~o;.oHGHi'HOa;'1

'" " ".

О ..наче дес

;:r~:C;P='H еф~:<т.и~.,но

:-ір, І! е а .. д~.a є

ба}1 Саксова труба! ві]' 38И\l~-:~НИХ J~:..ержкс:v ~,.) :--1"') t TOДl~ оеРУЧ11
труб різниться nONipHO - КОНіЧНОЮ НЗ ,'Еагу гap~1<:)Hi'iHy функ:!lю. на.
будовою. Виробляється 6 ріЗri;і;( не- Зf~ваюто їх у_ ::. (інакше: ''іМ.КОВНН
личинах.

дисонанс. nuffassungsdissonanz).
Saynete, еспанськз сценічна коSchelIenbaum. der i;-;i~I.]
мєдіЙКд з музикою:
. НаlЬmопсі.
Scagnello [іт. - о:анєлльо), ко-'
Schellentromme1, Сіе !нім.]
билка, див, 5teg. ,
Baskische Тіоmтеl.
Tscheng.
Scala [іт.
скаля}, ra:vra. скаля.
Scheng, шенг
скерцандоJ,
Scampanata {іт.
CKa~1I1OHaTaJ.
Scherzando [і1'.
дзвінки, див. Glockenspiel.
' жартівлнво.
Scanello {іт. - СКі1нелльо], ко·
Scherzante [їт. - скерцанте]
билка, ДИВ. Steg.
' Scherzando.
Scelta {іт. - u'lєльтаl. збіРНtlк.
Scherzettino [іт. скерцеттіноl
Scherzino.
S cemando [іт. - ШЄ'I<:1НДО!, s С е·
rn а t о. поступ нево затихати, знеScherzevole [іт. - скерцеволеl
можено.
Scherzando.

і і
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Scher,ino
Scherzino \іт.

Schw~,

скериіно). мале

SchНisse\, der [нім.], КлЮч, ЗнаІ<

скерцо, легкої форми і виразу.

: на початку нотостану,
Scherzo (іт. - скерцо .• жарт"), положення нот.
скерцо,' Твір. звичайно у швидкому
S.· fiede\, die,
темпі, з гострим, буйним ритмом. СМИ41<0ВИЙ
Первісно мало жартівливий харак- рою.

інструмент

що Визначує
стародавній
з

v.ЛЯВіяту,

тер. Від Б",товена входить до сона·
ти і сиr4фонії.

S.· kasten, der, ключівниця.
Schnabel, der [Нім.], дзюБОІ<
губ;;ик кляринету.
•
S
. • ' f\-оtе,dіе,дзюбкова флей-

"'ра-:.

ні сопілки в органах).

Scherzoso (іт. . скє:рцозо]
Scherzando.
Schietto {іт. - С1<їетто]. s с h і е t- . та. давня відміна флейти. що мала
t а m е n t е, просто. щиро. без при- дзюбковий губник (подібно як губSchisma [ГР'сщ.·!, схю~~а. В акус-

rНЧf!И;( обрахунках. то,!ів Є

ие

Schnadahilpf\ [нім,). наЗFй т;н-

різ-

кових пісень

"и,~< r~іж пітагорей(:ь;<ою і дидУ.ніЧ"i'j,(j

НИЦ:'

.,
приблизно різ- йодлюванням,

комою, тобто

r·;:;.;<

>'(!:ЮО;'j.
S t І"

чистою

і

КИХ

аварських і П1роnьсьЗ

.

характеристv,чнv.м

П:::МГ1ерованою

Schnarr - tбпе, die [нім.]
КІ'п.; t6ne.
паличка
S. _ werk, das, загаЛЬf;. наз.

І

d

[,

J

СІ age ,
€::Г ,НІМ..
i'Jp,o У:l,'РШlї. іНСТРУ11єнтах).

ва язичкових голосів в орган.,::.

Schlag. instrumente, сііе [нім).

У:l п рні !1;сгру'.:erпУ!.
MJr1~

б

ПРНИКlR.

;1:-1S~I:IИ.

тощо}.

.

таРІ1j!{И 1

бараба-

f«~Л,ЬО

Ф

ОН"

Sc.hnecke, die [Нім.], Р·":Ш1І<.

сл;;маl<,

закручена

Г'Jловха

кових інструментах.

\!

)

<:·ІНЧ-

Scho. шо.японський інстр';. ··,"':нт,
,тот::>жний З китайським TsCh"':-'g.
S.-zeug.
·Schofar, шофар, ПРИ~lj;,:;ний
S. _ zither, cii~, звичайна цит- жидівський інструмент, бар".ячиЙ

. ріг без губника; вживався у Х'.1':1івс.·

Schlechte ТакНеil, der, слаба. : літургії.
нс,шголошеНд '1аС1 инатакту.
Schottisch {нім.), шотляндс;.,;;иЙ,
Schleifen, d.,s !ГіїМ.!
Schleif- див. Ecossaise.
lасіє.
.'
Schritt,
{нім.]. крок, з:юрот.
Schleifer, der .[нім.), мельодій-' хід (мельодП).
на прикраса; кілька КОРОТЮ"ІХ 'пеSchryari, шріарі, даВНIИ Дє;'єв
редноток. _що йдуть дїятонічно

носним. аоо спадним рухом до

ЛОВНОГО тону.

Під-,. ляний інструмент, подібний до шаль

го- май.

Schusterfleck, der. {нім.] ""
Schleiflade. die [нім.), засувко-: Rosalia.
ва повітров~я (В органах). Потяг'
Schwammsch\age\, der [нім.!.
.

\

n~BHOГ~ ~епст~у пересуває в по-· паличка з губl<ОЮ (до ударних інсВІТРОВНІ ВІДПОВІДну засувку, Tal< що' трум.).
.

дірки, які находят~ся в засувці, ~ри-'

die [нім.], трем

~одять д~кладно пІД отвори СОПlло_к

видає

І та_ким чино.м ПОВІТ~Я може
ти 13 кан цеЛІ до сошлок.

Schwebung,
: тіння, що його

прои- і близьких, але не
високих тонів.

цілком

звук

Sсhwеіzеrflбtе, die (нім·l. шааи- :
S. bisogna. якщо треба.
uapCbKa флей-:,а, !.'-авня ,:азва попеS. pia~e. коли охота.
ечн.ої (зничаинОІ) флеити. Також
Sec
['
І
вузько мензурованих орга_
«:0 ІТ. - секко, сухий, прос'
назва
'.
,тии, неприкрашений, короткий. Інонових ГОЛОСІВ..
'ді має значіння staccato.
SchweIler, der. [НІм.]
JalouSechsst'Immlg
. ('
)
НІМ,. u:естигоsie5Chwe 11 ег.
лосний.
~chweIlton, der [нім.)
""esSechzentel. das [нім.}, шісна5а
І voce.
цятка .
SchweIlwerk. das' (нім.]. пер·
S.· note. сііе, шіснаЦЯТl<оеа

Р

d

віснО те саме, що JаlоusіеsсhwеПег. нота.
а звід(И також назва мануалі,
маЄ }j<і\люзійну скриню.

,

Schwere Taktteil,

сіе.

що

S. -pause,
ва

двок

однаково

Sc~!uss. der [НіМ.), закінчення,:
Schwegel [нім.). стародавне нікаденЦІЯ. див. Kadenz. _
\ мецьке СЛОВО для Вjijзначення сопіл. . S .• satz,. der. К1нцева чаСТИ-j ки (і взаталі всякого духовото інС'
на. КІнцева тема· (В сонаті).
• трум.).
'

сіїе,

ш!снацятко

павза_

І.

Seconda [іт. - секонда]. -

сильНі', натолошєна часїин? ~a;-:"~\',

S. Zeit. die
S. Tak:t~;!.
S. parte, друга
Schwingung. die [H'~-: 1. ",-'.'- -;'>і rqrюс.
вання. дрижання (акусті-'.";"С С ::
~. '!olta. BilDyre,
Scialumo [іт. - U:'o'" .: .•••
Schai'i!ei.
.
Sci\ti1ante {іт. - .l.:J . scir.t.ilante, ісКрІК7С.

не

дру'

;3:·c~,);';;~:: .. ::2 ':і--;- '- ::::::OH::,O~" ~~i·,

:

:;:r.iolto [іт. - ШЬО.,,,-:,=,;
t а т. (І t е.

1)

2) Секунда. ДИВ. Sekuncle.

розкі::;nО, чудово_

S_- werk. dus, група удар'

ра.

~:izerfl~~_ _ ..______ . ~ __1:..:Z1=-_ _ _ _ _ _ _ _~~~~~~

~ -о

!:~ о

$", }.!. схриr:~

в' $Іза}!!).

ВИКСі:"нні). до впо::.об;~ .

Scordalo [іт. рестрuєний,

но.

Scordatura

(іт. - ;:,\.j;::i·:~

•

~. ~iS_ ?~":~.".
;:,eg::v

пер"сроєння, перел".:!. H~':"i';:''' ,;?
струн на інші тонк. ніж HO}J'·:~:1"-'"J.

Scorrendo

плавко.

[іт. - С"СёТ":!-!::lО і,

Scorrevole [іт. - ,-".v,,,o,;=

Sсопепdо..

S.

~;,

.

аl sИепz;іо, з.

3. ПС63И.

Segue [іТ.· сегее!.

па<:. слі;],ує. -

2)

1) H~cтySimile...- 3)

РІНаССі!_

[іт. - СНОlШі"зе]. шотЛяндський, див.. Ecossaise.

S. allegro, н.
Segue.ndo {іт. -

Scozzese

а;!е,ро.

про-

Sdegnante (іт.
доежуватн. слідкувати (неJ1ЬО;:;'ЇЮ.
Sdegnoso..
СП~80ЧУ партію. тощо).
Sdegno [іт. - сденьо]. нехіть,
Seguente (іт. - cerBeHTej, ""1іопір. Со n і $ d е 9 по
Sdegno- . ДУЮ'ІнЙ. наслідувач. Порі.вн. СопSO.
seguent;:, і Basso seguen~e.
Sdegnos.o [іт. - Сlеньозоl. sперSeguidilla [есп. - сегі:lі:1ЬЯ}. жвато, шерстко, наС~IJlЬНО. знехочу. ВН- вий еспанський танок у такті '/...
мушегіО.

Sdruc«:iolando

(іт..

- С.:tруч'і!->О-

подібний до болеро. з кастаньєтами.

lІяндоj, ПОI<ОВЗОI'1. сковзл:IВО, ~K glis-

Sei [іт_ - сей]. шість.
Seidensaite, сііе [ніМ 1, шевко-

sando.

Se

lіт. . се). коли, ЯК, !і1!іЩО.

Ва

стру:.а.

-

Sentime~to
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стоїп,

на

місці,

а

другий

посту-. ція.

. S -fusa [лат.}, половина фу.
і
пає в якім небудь напрямку.
ащ•.
S. - satz. der, побічна част~~ З~:. ШlСна~яткова нота (в меНЗур
.
••
теОР\І).
ІОИ
НIИ
формаЛЬ
(у
уступ
й
побічни
на,
S.·mшппа rл~:;.], ПО~.?вина

побудові твору}.
ма.

~.

те.
S. - thema, das. побічна те-! мініми, (8 МЄ'liзуральН!и теор!!).
.
і пе? чвертка.
S •. - pausa [лат.І, цілотакто,
Seksta {поль·l, секста, див. Sex':
!~МПL

Sekund e.

S. - serio [іт.І. напіВПовах{_
Opera s.
S.-susp irium [лат.І. ЧВ(;')Т.

[нім., з nат·1, се-'

кунла. інтервал t11Ж двома

сумеж-! ний. Див.

Щ1МИ ступенями діятон;чного зву-:

. кова павза.

.

V.0pIiJJ,Y·

S. -toniur n [лат.l, niST()H.
Sekund - akkord , .1~T [нім.], сеSempli cato lіт. - сеМПЛіка-о}.
KYHjlaKO p;:J., 7P~TЄ обернення. септа· .
'<орду. нали в басі СТi:JЇТЬ септі~\а. упрощениЙ. полегчениЙ.
. Sempli ce lіт.• семплічеJ, s ет.
5. -Iage. die. секун!,-ове' пос е m е п t е, !1РОСТО, спросrа. по
і
І
р
(акорПОЗИЦІЯ
ва
и:кундо
я.
nm~,r:нн
о.
:tyJ.. І-:О:ІИ в С')ПРі1Н1 ЩІХОЩПЬСЯ се·. просту. звичайн

КУНд .
д

Sempli cissimo

[іт.

-

ce~'~'!Тi4ic.

.
•
SеkwеПСJЗ [поль.!. секвенЦlЯ. cir-<ol. цілком звичайно, З'іI','аЙні.
.:

:;ИВ·СіНЬ!(О.

S. opad'1j~ca, Спадна с.(пов-

Se.mpli ci.ta

{іт.·· сеМП'~'"ітаl~

ість..
іоренн;! даного звороту наступають щрстота, звичаЙі-ї
.3еіпрlkе.
~!<) щора;1 нищих ступенях).

Со n

s.

Se'mpr e (іт. - семпре). з::.ажди,
S. wznosz<\-::a sїt<. підносна'
с. (повторення йдуть де - Д'1nі н<!: постійно, весь час.
S. forte. в. ч. голосн').Вищих ступенях).
legato, в. ч. в'язано.
S.
[нім., •
die
Semeio graphie .
'
S'
з срець,І, семіографія, нотознавство"
. Рlanо, .В. ч. тихо.
наука про нотопис.. . S. pii.t forte, раз у РnЗ го5еті lіт .• лат. - <:eMil. половин-'
\
, ЛОСНІше.
.
-.
S. рііІ ріапо, раз _ у _ рitЗ ТИ.!
.
нии. ПІВ. . '
. " 5." blscrom a [п·І. трицять-. хі ше.
S. ріil trапquШо, раз-у-раз
t
двійка (нота)..
іше.
спокійн
нота'
ціла
[лат.].
.
S. - brevis
ЗеnsіЬіlе [іт. сензібіле[. s е (,_
(В мензурал~ному НО.ТОПИСі). .
1т е n t е, чуло. чутливо, з чуті
Ь
і
с. - ЧIРКО- , s
. S. - Clrcolo [п.

;ТЯІ'І. з ПОчуттям.
льоJ, ПІВКОЛО, знак.
Sensib ilita [іТ. . ' сеНЗібіnітаj.
'
крома],
(.іт.с.
S. - СГОта

Почуття, чулість. еоп s.
5ensiS.· dіарепtе [лат . . грець.], Ьilе.
Sentim entale {іт. _ сентіментазменшена квінта.
5. - ditas [лат.], "перепоnов-; ле], сентиментально, чутливо.
Sentim ento {іт. _ сентіментоІ.
лення~; В мензуральній теорії роСо n s..':. Sen·
зуміШ1 під ЦИМ СЛОВО~1 димінуцію,' сентимент, Почуття. gusto
so, зпо·
s.
СОП
.
іmепtаlе
лінією!t
альною
веРТl1к
ли
яку визнача
.
смаку.
ЧУТТSl~1
як.
о
(подібн
а
tempus
знак
шіснацятка (нота).

ч~рез
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Senza

die [нім.],' cYQaCHe алябреве).
S.· ditonus (лат.}, мала тер_
О;J.н')б:чниЙ рух (голосі!.!); коли один'
Seiten . Ьеwеguпg,

SenІа [іт. - сеlщаj, без.
б.

S. accomp agname nto,

Septim ola [пат., іт.], септімоля.
,
. неправильний подіn 11'1 7 части\-< та·

·супроводу.

ких мt:триЧни)( уривків. що пра8ИЛЬ

б.. докладного но діляться на б, або 8 частин.
Septola [лат. іт.l. септоля
такту.
Septimo la.
S. fiori. б. прикрас.
Sequen z, die [нім., з лат.l. сек'
S. fretta. б. поспіху (вказів
венція. -, 1) ПОВТQрюван: І" мельо'
ка темпа).

S. battuta ,

'AUiHoro. або гаРМОНЇ'IНОГО :нюроту
S. misura ,-СО., S. battuta.
поступнево на різних С1Уl1еня:'. га.
fiori.
S. orname nti :=- 5.
ми. - 2) C€:peAH~;,OBi'!Hi цеРКОЕ;ні спі.
и із
S. passion e, б. хвилювання •. ви, подіБНі до ri~1HiR; повстол
.аЩIспіву
нь
зuкінс;е
ЙЮ1Х
Семості
.
байдуже.
'луя·
S. реСіаlе; б. педалі.
S. - artig,
S. repetiz ione, б. повторю·'
вання.

ту,

безрахубно, безладно,

НЯ.

Див.
ме,

секвеНlJ.Oподібн~Й.

S. герііса. б. повторюванкя.
S. rigore, б. докладноrо так

S.- artige Satz, der.

навман-.

S. sordino . б. глушник~,
Dampfe r.
S. tempo, б. темпа, те са
що Rubato.
Sepolc ro [іт. - сеполькроJ.

"е;(8Є:Н-

СП':1Ь.

серензJ,
лісн?

::с:ое:::а.

ораторії, що виконуваnася у вели·
біЛЬLtJ~
'.
КИЙ тиждень.

"'1;;<

T':1~;:.1 _т;~::fч:·~о

:.:.іЗ;~~:В'
[н,ім.], Сеrпіr1а. дн8. K~'''Ep.4',~>; сбс~;;:(;r-) ;-.:;::,:~:.,.
ТИЗt'::еН7\1

... 11

Sept, die
timentc
.
Septim e.·
S.-akk ord, der, сеПТ2КОРД: "ант;:;!',
.
акорд,

що

складається

з

основи.

терції, квінти й септіми.

S. ~ dezime , die, септдеці~1а.
складний

терція..

.

інтервал: дві

октави

по-.
die, септімове
S.-Iage , ва
поз,щія (акор,

ложення, септімо

в.

D: ..'er-

~1p};CH1ri,G,;~Yi.~~, n?Q.:..ї,':H~Hf~~~l' T=~I"'"';~;·':;"'1,.

Serena ta

[іт.

сер",;.:;

!"-о'

лійська поЗsа:

ceDeha:-еЛ'Я r мал~ cep-::-ГСд'l.
. Sereno {іт. _ се.р",,"с]. 7іС;;О. зе-

но.
ду), КОЛИ в сопрані находиться сеп- село, Вilоволе

5erinda , серін.::;а. іLiдіі:ісью,j1
5.· sprung , der, скок на сеп- СМИЧКОВИЙ iHC7py~;eHT .
с<;,рі:
Serine tta {їт.,
тіму (В мельодії).
:rЛ5!
ент
іНСТРУ:4
ичний
аВТомат
Septe.t t, der [Hi~I., 'з лат.], сеп- неп,

тіма.

~піВО'іИХ птахів.
тет. твір на ci~! голосів інструмен· тресування
Serio [іт. - серйоJ, поважний,
тових. або вокальних.
5ерСіmе. но. серіозний, - но. Див. Opera seria.
Septim a [лат., іт.!
Serioso {іт. - серЙозо}. s е r і О·
інсеnтіма,
rHiN.j,
діе
e.
Septim
тервал від І.

- V\!.

СТУ:1еня діятоніч-

ного ЗВУКОРЯДУ.

З.· n - akkord , der

Bkkord.

Sept-

s

Serio.
ntе
5erpen t [з іт.l. серпент, давній

а Пl е

духовий iHCTpY~1eHT (ХУІ- ХІХ в.), із'
цін к і в (AV.B. Zink). Мав

. родини

,

{. 'r·· с--[, 1"'-

-

r /-.

r-;..,:.-

~.-:trt.

j

!,;:;

~.,,;:;.;-

--

.----_.

";}:.

J

,,:"~

j
"

-І·
"
~./y'/! C-:"~

-/.~'~"
'"'D_.

/'

t

,'с "'i~

!і)

і' і\.,

і

.,

....
"

'

;'1

Н

5forzat is:;imo (іт. СФОР~~::~ ~
ЗО
l
Б.
строю
у
був
S.
:
::::d
укви
СИЛЬНо. На- j
скор.
сімо.
5erran do (іт. серрандо). при-

спішувати. по~ватко~,'

....

5esqui alt

j

-

- sffz. ssffz.).
__ .______. !_<;>'J1_~llJе~н_~~_.н~~~~_О_Uiувати що - сил~:.._

новий
(КВінта з

між іншими.
,1гюурованиЙ. i~ групи відкритих І службові пісні. що іх.
у І КУЛl:т~вували трубадури .
фг.;:Йто вих ГОЛОСІВ.
51strum [лат. - СіСТрум]. давньо.. _~і_9~~I_~~~?о~._~~J~J,~±~ОВИИ !
{

!.- .••.

.< •••

Settett o '

_,.~",,;,..r';i''!,;~:;:t~~fr;,.{~·{.,~~~;'~'!;:A::;;,i. .;;.,:l~

(

5еtzзгі,

.1

і'

о '.

r"t

•

,:-.;", ,;
,

5evera m('

те). докладно.'

~; сколіонl. пісабо жартів ..
ft:if1AE':.'),,,-;.,
~~~' ;ki,.:L.,';",--7
викладом
3
';
;~,
' . !

':.0

оЗ. скорочення

5.-aki.

перше обери
в басі стоїть \.

'.ііЙ праці,
'!

·Jlb.l.
" ,:.j

ложення, ceK~

·.'}:крипак. скри1 (скрипник =

5.-spi

сексту (в мел:

•.!

.

')

5exta [л:

від І. -.УІ. CTy~

:(-!ЬО}. надхнен;~HHO.

-"":'.'А. />Z:4..

• ,- .. --1.--

коряду.

Sextet t,

::~ргандоJ.шир

r:"'/<~ <f}-~/~C:;.:').>':'" }'

6 ..

,,"'.-tj.... ~'и .),1...t.-\.~-,

5extol a і·

··.lільнювати.,
~;)-; .......,;~нтаНАоj. при":nовільнювати~
.0 .0

!

,

вих. або вока

f'

~~" :,..,!..".~-

'-..-:-~ .. ~<'~~:'~::4",,:~JВJ1'И'К, сл~мак,

c,i:,~ .-t;.",;,-.4>~i~'·~/~'$·""-·~·"<,

вильний подіі

метричного. У'

. ділиться на 4'

," .

{'о

/.'

'.~

і

· .\u

:~}f'::::-:. ~:t"'r.~-j' .-,

5ехtus(л

[поль.). ела

\о~;rина їаюу.

Jаньйозо], не

наЗВд б-го го.

:j.{авісніло.

творах.

5f = Sfc
5foggia n.

· o:MiHyeHA6j. за
<;лаблювати.

пишно. блиCJ{

5foggia t,\
таменте) = ::
.5fогzаш:
s [о rza to •..

·

іморендо} =
.;:
СморФЙозо}•
_о
.)

'.1

,~_

.0;>

8іднос"

~

.....

.'

сморцандо).

збесилено,
_~~:"~""":~,,,=~ДJ1Я~б'орігі'~у'-'Н:';К::':УС::С;:К::'і':':л;'сь::і-+1:.os'-m-o-r"""z""'а"":t:""о-.--п-р"':"и:'"т:-у=хло.

•.
.
'. .
під якими Н!:',...
L.
;
_
фран.
з'
siffle~.
(НіМ...
5іfflбt
Коли наголошувати треба довший'І
дуже шкро""
vericTp.
ий
органов
sf.
sempre
:
пишуть
уриво~,
----w'I'''tl,аli

скрипко-

;;,~

коли в сопраl,'

кон.

скрипка.

..)

5.-la~

тет, '{"е.ір на

,~, ДИВ.. Sргuпg.

(,"
...'
/
·'" давній УкраlІ. ~oo:,o;),,1'=;&;-_,,-::;;.:t"~:1";~
;ндрівні співа-

5ext, did

.

~ :~·_:c,', ,.

и.
/'TT';{'~ (/)r-:1Vt:~ і/'О) , ;.{",./,,~~;~'.~.f,!..,):~~/. J'·~ C,/./,~·.::",;~r~# ; ~удрост
музикан
Й
и
1к
"'
"'0
'

,

понування.

Sexta.

~.,

.
·;,:'-,;~C,~.;:,·/:-,~/·

'{-~'-J.:~Y; ~...Ai·Г~"~"~-

....

II,~';и.:( :~,.J..'

~"J-~~~':: .:,.:.,

•..

•._,

"._;'

.,;

~цe"~

\fький смичУ.О; ~

-.~-~~ ;;:~~~:~_o-__~~:o.<___, __,,~S~F:'~~HaBCbJ"',o,'.~
~-- ~
" :~ф

Te-t;. див: Sex ti.
.

;'

..___ "-·~~-~j.. ,~"~,!<,.','i..f-:i:!.. .,'?),

~

-'ВИЙ (ударний)

~ '~.'."

.;.~~~' :·':-'-'~. .;"'~:~,t~ .(~:/_~~...:;~~)

"-.

Tepu

Septett.

\

t

\

. Sestet to

ДИВ.

___ ___ ___...:Smorzo

~

,-

1} Е
назва .
голос. '

тера}. музиці

ві

S:gі1зlhо rп

~ коcrи коливань qкремих ТQ.нів.

І:

..

Skvent es (з "О'

І завмираючи.
Smo.-z o (;,., ,"орцо).

О;Р6••",).I.

'ЛУШНН~

,':

Sіfflбt
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Serran do'

форму букви S, був у d
Serran do (іт. - серр

пісні, що іх, між іншими,

и трубадури.

1 fлат. - СістРУмl. да8НЬО
,; брязкітливий (ударний)
.. ; .Брязкальце-.

спішувати, похватком.

Sesqui altera [лат.
1) 8 давній ме
тера].
музиці назва такту I/~._
1i0ВИЙ голос, близький J) .
(квінта з терцією).
$estett o [іт. • сеСТЕ

1тар, індійський смичУ.о
=нт.

~iie {нім.} = Scala.
І. скальди. скандинавсь

j

!

SexteH.
Settett o [їт., сеттет
. .
ДИВ. Septett.
. . Setzart , діе {нім.], .,

і

тет, див.

J

''півці ІХ - ХШ

!

,'І поважного або жартів
j' завжди з викладом

. .. , ~и;;rєвої мудрости.

понування.

. .;охи. співаКI:І ймузикан,

{іт. - о
те}, n'окла,а.но. акуратно.

Severa mente

-,~ д.аорах у давній YKpai~
,JI<~POA, мандрівні співа-

Sext, діе {нім], сі·
.
Sexta.
S. - akkord , дег,:

~e [nO~b.l:_ скоро.чення

перше обернення три:!
в басі стоїть терція. . ,

S.·lage ,

,.

· ·.:а [пООь.]. скрипка.

сексту (В мenьод.).

,. .pwy
"

VI.

.

=

,

·".':·)і1'..;. елян"!!'о). надхнен-

..~~ мацхненно .
.
.' ~;~o (і•. : еляргандо), шир
.::;;:, \.-~;;ати спові. 1ьнювати.

!
r

[нї:'1.,
тет, твір на б голосів (~
"
вих, або вокальних).

Sextet t, das

скриnко

~ скриїщі (скрипник

....;JиI10К}.

і

{лат.), секс:
ступеня діято,

коряду.

[поль.},

"~

,(!< [поль.}. екриrтдК, скри

де{

, Sexta

від І,·

":"~

,

діе,еЕ

S.-.sprung,

''') М:ОТИВIЧНlИ праЦІ.

.

.nожения, секстова пози~
КО.lШ в сопрані находи-г'

.

8.

~олЬ.), скок. див. Sprung.
[грець.• сколіон). піс-

,,-,

. (")::ю [іт."елен:rзндо}. при
S;:.'щночас сповільнювати.

Sextol a [лат.), секС:

'~':.JnолЬ.}. р~9ЛИК. сЛимак,

метричного, уривка, ще

-;'\. "~~e,,
. ~- • '~z~sё- taktu [поль.}. ела

ВИlIьний поділ на б ча
ділить.ся на

4.

. ,

)шена частина такту.

. . Sextus {nат.- сексту'

~o {іт, - сманьЙозо}. не-

R3ЗВd б-го голосу в баг.
творах.

'

о "'РХЛИВО,. знавісніло.

,

·ndo рт., СМінуендо}. за·

Sforza ndo.,
Sf
Sfoggi ando {іт. - ~

-,

·,до [іт.

пишно. блискуч~.

Sfoggi atamen te [і
таменте} = Sfoggia ndo
Sfor:zando [іт. -',
s fo r z а to, наГОЛОШе}
,

ком. 8і,а.носиться тіль!
під якими написано sf,
Копи наголошувати ч:
урИВОК, ПИ~УТЬ: semp,

':х.нути, послаблювати_

- сморендоl =

~o {іт .....~. сморФЙозо}.
.
іо.
:шdо [іт. - сморцандо).
" притухло. збесилено.

.
'

{іТ. - сморцо}. глушник,.
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Serrando

Si~

форму букви S. був у строю Б.
І. Sforzatissimo (їт. - сфорцатіс_
Sеггапdй [іт_ • серрандо], при- І СІМО, Скор. - sffz. ssffz.), сильно наспішува'Ти, ПО)(8аТ1<ОМ.
голошено, н~оnошysaти що - <:иJn.i.
Зеsquіаlterа [лат.· сесквіаль-,
Sforzo ІІТ. - сфйрцс], сила, зутера), _ 1) В давній меНЗ1''''~~'' .. '0< І ,.иnn., ('" n .. - <:.
"
.

~I';

неІОурований. i~ групи відкритих і c:nужбові пісні, що іх, між іншими,

флейтовИХ ГОЛОСІВ..

!

музиці нгЗ8а такту S:,з.
новий голос, близький до
(!<.вінта. з терціЄю).

Sext. сііе [нім]. сен
S~xta.

З.-

перше

ее.

akkord, der,

обернення

ТРИЗВ}

в басі стоїть терція.

""іе [нім.}

-·*"'7

ложення, секстова позиціS'

коли в сопранl находитьс

der,:

сексту (В мельод.).

Зехtа [лат.). секста.
від 1.- VI. ступеня діятоні'
коряду.

тет,
вих,

Sextett, das [нім .• з 1
теір на 6 голосів (інсі"
або в6к"аль"их).
.
SехfйJа[лат.}, i::el<CTO

виnьний поділ на
метричного,

6

уривка,

Scala.
, ' ,;'~ скальди~ скандинавсь
..• ' '~iBцi ІХ· ХШ в.
" ,::~лЬ..І. скок, див. Sprung.
,~~ [грець. - сколіонJ~ піс
"",[поважнсго аБО' жартів

,.'::'.

завжди

част
що

'.~ е {псль.}. скорочення

, J

мотивічній праці.

{псль.], скрипка.
, ',,';':J'lWY [поль.}, скрипко-

{поль.l. ёкриrrак,скри

":"
••.

скрипці (скрипник
"'Ф.ІПОК)
"
,

,.:, ~jo. [іт. -о:тярганд.о], шир

',,'

дночас сповільнювати.

"~оль.], равлик,. слимак, '

,

Зf

дена

.
Sfйggiatamente [іт.:
таменте] = Sfoggiando.

Ай [іт. - смі"уендо]. за

': :~ути, послаблювати.
Ій [іт. -смореНД0]
~\
'

'

,

.

=

cq

":,ій Іїт. - сморфйозо),

sf, sfz,

·~o Іїт.• сморцандо],
~:'! притуXnо, збесилено,
;1
'.

.
Зfогzaпdо Іїт. •
S f о r z а t О, наГолошено,
ком. Відноситься тільки

Коли наголошувати треб;
пишуть:

частина такту.

,,~. [іт. - сман~Йс.зо], не
',Г'lливо. знаВIG.НIЛО.

"пишно, -блискуче.

уривок,

hsc taktu [поль.]. ела

= Sforzando.

Зfйggіапdй [іт.• сфе

лід яки:olИ "аПИСі\НО

над:'(ненно.

,'.'.,'.• ,',' ати. СПОВIЛЬНЮElати.
;..,"'~. Ь ГІт. -слентандо}. при

наЗВ<І б-го голосу в бага1

'.

=

JiT. -~;яНчьоJ. надхнен

, Аі·

,:~.

творах ..

викладом

'<1 ХИ. співаки й музикан
.. ,:<!~ дворах у давній Украі'\!1Іа р од.
. " мандрівні сліва-

ділиться на

4.
Sex.tus [лат.- секстус}

з

y;~:~ иттєвої мудрости_

:"

З. - !age•. аіе, сею

З.· sргuлg.

ар, IНДIИСЬкии смич!(о-

.. ..:

j

І

Septett.
!.
Setzart. die [нім.], спс
·'1
.J
ПОl:iування,
. .
j,
Severamente [іт. - cг---------~

,те). докладно, акуратно, т

'

"НТ.

Sextett.
Зеttеttо [і,. - ceттeттo~~.... ",...-----~-.- ..-.--"

див.

1

І КУЛl:тивували трубадури.

•

Signalhom, аа,:; [НІм.). гаc:nовий і
Sistrum [лат. - сіструм], давньоріГ те саме, ЩО Bugelhorn_
!єгипетський брязкітливий (ударний\
"
- ".,..r~'_·'··';·~7-·.r·'.l':-~~::'-;:"-;1";Бря::ка~~це~ . .:.
,І
cr.-..c·..· . , - 1,;""',

Зestеttо [іт.. сестетт!
тет, ДИВ.

S
ignaIhom131
Smorzo
~~~--~----------~----------------~~~

sempre

~

;f

:~

$

. .·,і(іт.· сморцо], глушник,
.~

,
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Serrando

Siffl5t

фор!!'!у букви S. був у строю Б.
Sforzatissimo [іт. - сфорцатісSeпапdо (іт. - серрандо). при- сімо;скор. - sffz, ssffz.]. Сильно на-

Sesquialtera (лат.

сесквіаль. Sfon:o [іт. - сфорцо], сила, зу
тераl,- 1) В даВНІЙ мензуральній силля. еоп s. = Sfоrzалdо.
музиці н"заа такту si~.

Sforzoso [іт. - сфорцозо] =
Sforzando.
{квінта 3 терцією)..
Sfuggevoie [іт. - сфуджеволе) .
Sestetto {іт. - сестепо], секс- легко, льотом, перебіжно.
'
тет, ДИВ. Sextetl:.
Sfumante [іт. - сФуманте!. що.
Settetto Рт. - сепепо}, септет, найлегче, льотом.
див. Septett.
Sfz = Sforzando.
Setzart, діе {нім.}. спосіб комЗЬітту [анг.-ШіММіl.ШіМі, мопонування.
.
J дерний американський. танок, елоSeveramente [іт. - севе рамен- ріднений з фокстротом, такт алятеІ •. дОЮ!адно. акуратно, точно.
бреве.
Sext. діе [нім І. секста, див.
Зі [rr. - dJ; .,- 1) СольМізаційнаS~ta.
назва тону Г. ~ 2) Коли. Як, якщо.
З. - akkord, дег, секстакорд, - З) Частка, що вживається в без
. перше обернення тризвукз, коли особових формах дієслова.
В. басі стоітьтерція.
Si. bisogna (іт. - сі біЗО~І;I). ЯКS. -Iage, Фе, секстове по- що потрібно, кОЛИ треба.
.
.. ложення .. секс~ова поЗ~ція (акорду),
зі bisogna да саро (іт. - сі бі-

-

2) Орга-

новий голос. близький до мікстури

!

. КОЛИ в <:0I1paНl находиться ceKcтa~

.

S.-sprung.

сек<Ту (В мenьод.). .

дег,

скок

зонsr

да

капо},

повторюється

t. - УІ.

зло-

на чатку.

.

' , S i bisogna dзl segno (Іт.' - сі

Зехtз [nат.І. секста, інтервал бізоня ·даль сеньо],

вІд

повторюється

ступеня діятонічного зву- від знаЧка.

.
· S I (ассі ancora ріо - atlargare
Se:xtett. das {НI.:'і.•.з лат.], секс- [іт. - сі фаччі анкора п!ю аллярга

Коряnу;

тет, ТВІр на б ГОЛОСІВ (Інструменто- ре!, ще більше розширяти.

вих, або. вокальних).

Зі lеуа іl sordino [іТ..: сі лева
.~tola. {лат.}, секстоля, непра- іль сордіно!, зняти глушника!

вильнfIИ подІЛ на б частин- такого

метричного уривка. що правильно
Ділиться на

мензур0 ва ний. із групи
флейтових голосів.

голошено, наголошувати що - СИЛИ.

слiwувати, похватком.

..

S'

•

[-

.: .

.]

І герlи::а ІТ. - СІ реПЛІка, ПОВ-.

4.
торити І повторюєтся.
Sextus {лат.- сеКСТУсl шест~й" І
Зі scriva [іт. - d

..
скріва!, так
.назsa б-го голосу в багат~roлосни; як написано.
творах. .
_
Зі шсе ГІТ. - сі тачеl, мовчати І
.
З, '. Sforzando. _
мовчать, мовчить.
..... Sfoggiando {іт. - сфоджьандоІ. . SісШап?у [іт. :. січільяно]. си~FШIlIНО, бnискуче.
.
ЛІяна, СИЦИЛІИСЬКИИ танок у СПОКІН. . Sfoggiatamente (іТ. _сфоджьа- ному !,уСі, такт ~J8' або &Jв.
тамеите} = Sfoggiando.
Sleb; das [НІм.}, "решето", заSforzando {їт. - сфорцандо]" C~BKa з дірками (В повітровні opras fo па іо. наголошено, з притис-j ІОв). Порівн. Schleiflade,
. К?М. ВіднОСИТЬСЯ тільки до тонів,
Siebenstimmig [НіМ.}, семиГОтд якими нап исано sf, sfz, sffz, ssffz. лоQtИЙ.
..
Коли наголошувати треба довший
Sіfflбt {нім., з фран •.- siff\er),
уривок, пишуть: sempre sf..
органовий регіцр, дуже широко
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~gnalhorn

5morzo

відкритих службові ЛІСНІ, щО їх. між іншими,
КУЛl:тивували трубадури.

Signa)hom, das [нім.], Г"словий
Bi1gelhorn.
Signatura [лат. - сігнатура],

Sistrum

ріг, те саме, що

[лат. - сіструм), давньо-

єгипетський брязкітливий (ударний)
інструмент. _Брязкальце-.
знак, або цифра в генералбасовоSitar, сітар, індійський СМИЧУ.Ому нотописі.
чанка, павза.

Silna

iHCTpY"leHT.
Ska)a, діе [Нім.} = Scala.
SkaJden, скальди, скандинавсьнародні співці ІХ - ХІІІ в.
Skok [поль.l. скок. див. Sprung.
Skolion [грець. - сколіоНI. піс-

вий

Silenzio [іТ. - СіленцЙо]. мовcz~sc

taktu

[поль.l, силь- кі

на, наголошена частина такту.

Silofono [іт. - сільофоно), ксиnьофОН; див. Xylophon.
НЯ характеру поважного або жартівSimile

[іТ.

-

-сіміnе),

подібно, :/ІИВОГО,

однаково, та!< само.

.Simmikon [гpeць~ - сіммікон],
стародавній.

грецький

але

завжди

З

ВИЮlадом

практично! життєвої мудрости.

Скоморохи, співаки й музикан-

щипковий ти на княжих дворах у давн:й Украї

iHCTPYM~HT, подібний до цитри.

: ні, а також народ. мандрівні слівгSimultaneamente [іт. - сімуль- -ки.
..
1
танеаментеl, також, так само.
;
Skгосеше [!10~b'I:~ СКОРО.'''ёНН?
. З"ІП [.,
- "І),
~'H}
Ж
: (мотиву) при МОТИВІЧНlИ праш.
\Т.
а •
\
J
З. аl (іпе, аж до кінця.
Skrzypce [пол,О.. с~риrtК3.
З. аl segno, аж до значкг. '
Skrzypcowy ІПО;'О')' скрипко] . вий.
•
Sincopato' [іт. сінкопато . СИНSkrzypek [г.оль.j, С:Ч>Иі1ёК, скриRопований, див. Synkope.
і паль. грач на скржщі (СКРИ!1НИХ =
Sinfonia [іт. - сінфонья], сим- виробник схр;шок).
фонія, див. Symphonie.
Siancio (ії. - сляг.ч!:.оj. н,шхнен. Sinfonietta [іТ. - сінфоньєпа]. Н7І. CO!j в.. Н;Jдхне,;но.
симфонієта, див. Sуmрhопіеttе.
Slargando [іТ. - С1іярган:J,О). ширSingen [нім.), співати.
шати, загаювати, СПОSlЛьнюsати.
Singspie), да!> (нім.), .співогра-.:
SJentando [іТ. - слентандоl. приj

давня німецька комічна опера (ХУІІІ- тишуватl.оІ і водночас слоеі;:ьнювати.
ХІХ в.), що часто опиралася на на-:
Slimak [поль.}. равлик. слим"к.·
роДо форми музичного вияву, голоз- . див.

~o '!~ пїс,:ю. Була ~еакцією проти.
IтаmИСЬКОI поважнО! опери.

і ба . ненаголошена частина T3KТV •

v~jngstim~e, die JHiM.I, вокаль-·

нии толос: сшвальни~ гo~o:

Singhlozzando (ІТ. - Сlнгиоццан-

Schnecke.
Slaba czesc taktu [поль.}. ела-

• Smaniosj) [іт." сманьйо~о!: не-'

спокійно, бурхлива, знаsісні,ю.

Sminuendo [іт. - C~liHyeHДO). за-

до), ридаючи, .тужливо, з- лемеитом. затихати, тихнути. послвблювати.

ЗіпіsПо {іт. - сіністро) •. лівий.
Smorendo [іт. - сморендо] =
11 а s.- а, лівою рукою. З. - а Smorzando.
Smorfioso [іт. - сморФЙозо].
- m а n о, ліва рука.
Зіпо [іт. - СіНО] = Sin'.
манірний. - но.
Sirene, die [нім.!. сирена, акусSmorzando [іт. - сморцандо) •
тичне приладдя ДЛЯ обрахунку скіль- s m о r z а t о, притухло, збесилено,
Со

кости коливань окремих тонів.

Sirventes [з лат; - сірвен.тесl.

завмираючи.

Smorzo [іт. - сморцаl, глушник.

~,~,У~С~lе:.:k:....-_ _ _ _-,-_---,-_ _
1З2
_ _ _ ~_~~~_~~~___Sol~~~~

ДИВ. D~mpfer.

jSolenne. ' . . '
.':
Smyczek [поль.]. смичоl<.
~olennlta (ІТ. - солеННlТіІ], УРа5myczkowy [поль,), СМИЧКОВИЙ'І' ЧИСТІСТЬ, свято. Со", S.: Sоlеппе
"
,
' 5nellamente [іТ. - снеллямен- і • 50lfa [іт. - сольфа], - 1) Гама,
ваво
те), моторно, ж.
• ШВИДКО.
І скаля. - 2) Тонова система у сольSnellezza (п. - снеллецца] швид- і фежі. - З) Тактова паЛИчка.
'
кіСть, ,жвавість, моторність. Со n
'50lfeggieren [НіМ., з іт.], Соль5, = Snellamente,
феджувати.
, , 5nellita [іт. - снеЛЛіта) = sne'- I
50lfeggio [іт __ сО11ьф(щжьо),
lezza5· ,
['
]
о уе· сольфеджіо, сольфеж; співочі впраоауе ІТ. - со.аве. s а
_І ви, вокальні твори, що мають роз, те n te; приємно, НІжно, любо, со вивати голосові й музичні дані спі.
11

,
I

лодкомовно.

вака.'

"
50~vi5simo '[іт. . соавіссімо),\ '501і (іт. - солі) .самі-, група
, д.уже НІ);{НО, дуже солодкомовно.
солістів.
'
,
,'
50briamente (іт. - собр'яме.нте],
50list, der (НіМ., з іТ.], соліст,
тверезо,'
просто.

поздержливо,

ПОМІРНО, співак, або інструменталіст,
,ВИКОНУЄ сольо.

який

Sobrieta (іт.- собр'єта] •. TB~pe·

5. _ іп. die. солістка.
'зk:ть, поздержл~віСть. ПОМІРНІСТЬ.
50lito (іт.• соліть), Звичайний.
, СО ГІ s. = SobГl~mente.
' ! D і s., як звичайно, звичайним спо, ,50ff,ocando [п. - соффокандо], ісобом.
.
5 О f f ос, а t'o, , приглуu.lено, здавле-j'
50llecita~do [іт. _ соллечітан'НО. ' ' .
_ до], s оНе с І t а t о,
прискорено,
, " ',. Soffogato [ІТ. - соффоrато] -Ісквапно, з поспіхом, з, поквапом,
Soffocando.
, " заклопотано.
'
~ogetti cavati ,рт. - соджетті
50llecito (іт.- соллечіто], кло~
.каваТІ], В КОМПОЗИЦІЯХ ХV ~ ХVІ .в. пітно, запопадливо.
'
називали 1'/lК .еми, яких

меЛЬОДIЮ І

, випроваджували із ПРОСТl"вних на-'

' -. . [' '

]

5~lm~satlon, dH~ ~IM.~ з ла~~

(lисів (буква .а" в написі відповіда- СО~ЬМlзаЦIЯ, сереД~Ь~Вlчна

систе

ла тонові .ля· бхква:"е" - ре, і'7. д.).! СПlванн~ гексаХОРДIВ, кожен гe~ca'
,

"

хорд СПlвали складами: ут ре МІ фа

• 1..

50getto .(11'. - соджетто]. про-І соль ля і то так що між мі -

фа

Ві,дНИК' суб'єкт, (головна тема 'ФУ-І мусів бути ПіВТ~Н. Пізніше склад
,

ги).

':.].

,,,ут" перемінили на "до", а присто-

5~gnando (п. - соняндо, сон- ,совуючи С.' до сучасної ТОНОВОЇ

но, ДРІМЛИ,ВО.

,
..~ ! системи, додали ще "Сі-,' як назву
501 [ІТ. - СОЛЬ], СОЛЬМlзаЦlИна І VII. ступ. гами.
'
назва тону Г.,
•.
І' 5010 [іт.,· - сольо, "сам,ОДИН, Solamente lа .теіа (ІТ. - соля- цем"], сольо. -1) Назва ТВОРУ, або

мент,:. ля мета), ТІЛЬК.~ половина.!. його частини, яку має виконати ли

(вкаЗІвка в оркестровlИ паРТ~ТУРI" ше один грач, або співак; -

22

що дану частину має г"ати ТІЛьки В ансамблях вказівка, що дании
, половина ск?ипок, альТlВОК, тощо). уступ треба зпоміж інших голосів

, , ,501:тшs. [лат. - солемні~], у- видвигнути. , ф
рочистии. МІ S S а s. = у. МlСса.
5. _ Їnstrument, das, сольо
, , 50lеппе [іт, - соленне], s о І е п- І ВИЙ' інструмент, тобто придатниЙ
' n е ~ е nt е, ...уро'!исто, достойно, І для гри сольо (пеотилежність: інсСВЯ10ЧНО, веЛЙчаво.
'
трум. оркестровии).
"
,
.,' '5.-klayїer.' dаS,орГ!.нова
" , .50lenelle (іт. - соленелле] =
,

(

sоlоlі,~е_d______________________~l=ЗЗ~_____________________'~S~ОІР~і~~П
мануаля із сольовими голосами (зви.
церковної, була ПРИстосована біль
'чайно 4-та мануаля).
,

ше до таНl<ОВОГО характеру сюїти (до

5.· lied, das" сольоспів, піс якої часто входила яко вступ).
.
НЯ для сольового виконання із суп5.
da
(di)
chiesa,
цеРХОlІна
,
роводом.'
,

С., була фугована і взагалі опрацьо
СОЛЬОВИЙ вана більше контрапунктично.
голос,
придатний для виконання
50nate, die [НіМ,]
Sonata.
сольоспіву (протилежність: голос
5.- n - form, die, сонатова
хоровий).
,
форма, див. Sопаtа.
5. - stiick, das, сольовий твір.
50natina lіт.], сонаті на, мала
50lowy [ПОЛЬ.], СОЛЬОВИЙ.
соната,
50ltaoto [іт. - сольтанто)" тіщ,
50natore (іт,· сонаторе}, гра'!,
ки, виключно. '
50natrice (іт. ~ сОнатріче]. грач.
50тто [іт. - СОММО]. найвищий, жінка.

5, - stimme,

die,

=

,найбільший.

z а,
,

с.о

sоmmа

n

f о г

50nchromatoskop

з цілою силою,

[3 грець.]:

сонхроматоскоп, барвовий і світля

50паЬilе (іт. - сонабілеl. грай-

ний фортеПіян. Див. Farblichtmusik.
. ВО, дзвінкий, -КО.
50nchromographie (з грець},
50naglio '[іт. - COl-lальйо), дзві- сонхромоrрафія, нотопис дЛЯ бар·
нок,
,
,
вового фортепіяну. Ди!!. Farb'licht50nante (іт. 7 сонанте), звучно. musik.
50nare [іт. - сонаре],звучати,
50nevole [іт.· соне",оле]. дзвінграти.
ко, звучно,
'
5. alla mente, імпровізува
, .. 80nо [іт, - соно], ТОН.
ти.
,5. acuto, гострий 'т., В!1<:О"50nata (іт.], соната. Первісно
ВСЯКИЙ інструментовий твір ( в про- КИЙ т.
8. COnSOf!O, консонанrнийт,
тилежності до кантати). Сьогодні,
<:ловом с. називають: - 1) Твір, що:
5. diaphono, Дl1сонантнv.Й т.
З формального боку має тричастин-:
S_ епатmопісо, енгармонічну побудову: а) Пок а з (експо- : ний т.
'зиція), тобто виведення двох кон-,
Sonorissimo [іт, - соноріссімоІ,
трастових тем, б)' р о з р о б ка' дуже З5УЧНО. дуже ситим тоном,
(Durchfilhrung~. опрацювання тема-І '50ПОГО (іт" соноро}. $ О n 0-,
ти'!ного матеРІЯЛУ, показу І в) П О ~- ; r а m е n t е, звучно, голосно, сити~
ливий,

тор е н ня (реп РІза) з певним~и ЗМІ- тоном.
нами частини а). -:- 2) Великии цик·
(
J
'.
~ ТВІР
. ( с. в ШИ ршому зна'!'IН~:)
50nus лат.
- сонус. тон.
Лlчнии
гоl ,
,
що складається звичайно з З - 4 час-,
50рга [ІТ. - сопрг],. на, над.
тин, у такому

порядку:

а)

Соната: понад. поверх, вище, ВГОРІ.

Со п1 е

(у вузькому розумінні), б) Повільна! $"
як вище (так са~ю вико~увати)"
частина (у формі пісенній, рондовій, :
S. ипа corda, на ОДНІЙ стру
тощо), в) C~epцo, і г) фінал (вели- ні (грати):
ке рондо, СОната, варіяції, тощо),;
Sopran [нім" з іт,]. сопран.

Таку

здебільша

сонати,

концерти,

побудову мають 11) НЗЙВИЩий жіночий голос.
квартети,

і симфонії. '
5. concertata, ' концертова
С., див. Concertato.
'
, 5. da, (di) camera. кам 7 рна
С., свіцька С.;

"'7'

2)

тріо jНайвищий голос у чотироголосній

І композиції.
,
"
І
5. - posaune = Diskantpoі saunE;,'
,
І
_ 5.-saxophon, der, сопрано-

в протилежносТІ' до і вии саксофон,
~

будується

в, строю

~

\1
:

і
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Sopranїno

u. або Б. звучить як написан'о, або

сом, майже пошепки.'

S.-schlilssel, der,

лий

сопраи· ,особливо

сопран.

.,
ran.
ран.

[іт.), сопраніно, .ма.:

Sopr~no

,'.,
[іт. - сопрано]

в

жартівливих РОЛЬ

оперІ.

So~saphon

високии

=

і. легких,

(грець.] 5УЗафон,

туарна опера, особливо комічна.

басовии, або ,контрабасовии гелікон
Sop· із особливим рухомим розтрубом.
Уживається в дЖезі. (Назва від ВИ~

I-ІОр. Spielen (нім.], гратн.

Sordino [іт. - СОРДІНО), глушни·

ник, riриладця, яке приглушує, по· тувати, з поголосників С1<ластипар-

cnаблює звук інструменту.

1) У титуру.
"
Spartito' [іт. ~спартіто] = 'Paг~
далі,. Див. Pedi:lI З). - 2) У смичко- і titura.
.
"
вих IHcтpYMe~:ax уживають мален~= і
S atium [лат. ~ спаціум], від.
ких. дере~ля" •. х, або металевих тр !даль (поміЖ лініями нотостану), позуБІВ, ЯКІ насаджують на коБИЛ-1
'
З) У духових' ле.
.
ку ПОМІЖ с:руни. І
Spaventato Ііт. _ спавентато]
бляшаних Інструментах уживають І полохлива злякано. ' '"
'
рlзноі величини грушковатих затул,,'
'.
Slківкладають у розтруби. 4),'
Spavento [ІТ. - спавенто], боКОТЛИ й барабани накривають СУК- язнь, ляк, острах. еоп s., з ОС·
ном. С оп s;, з глушником.
трахом, лякливо.
, Sordo (їт.• сордо], s о rd а m е п·
Spaventoso [їт., - спавентозо)
t е. приглушено, глухо, темно.
= Spaventato.
"
'Sortita [їт.' - сортіта], 'вступна
Spazio[iT. - спацйо] = Spatium.
,'" " арія прімадони в італійських операх. І
Sperrventil. das [нім.). ЗСІчи, , ::", Sospirando (іт. • соспірандо], І няльний вентиль (8 органах). яким
s о s рі r а n t е, із стогоном, зітхаю-' можна зачинити доплив ПОВІтрЯ ДО
, чи, із зітханням, жаліючись, бідкаю· повітровні, так що цілий інструмент
Чнсь. побиваючисІ..
, зразу перестає грати.
Sospirevole [іт, , - соспіреволе]
Spianato (іт.• сп'янато], вирів:
= Sospirando. ,
няно, просто. невибагливо, без хви'
Sospiro [іт. - cocnipol,':'" 1) Від-. лювання.
..
ДИХ, зітхання. - 2) Чверткова пав-і
Spiccato [іт.· спіккато), s РІС'
за. .
с а n t е. скачучим смичком; смичок
Sospiroso Іі1-. - соспірозо] - пускають з помірноівисоти на стру
Sospirando.
,'
ну. де він відбивається і відскакує.
,
Sostenutissimo [іт. - состену' При цьому посувають його догори
,тіссімо), 'дуже пострнмливо, довго· і вниз.
часно.
,'.
_
Spiegando '[іт. _ сп'єгандо), wиSostenuto [ІТ. - состенуто], по- роко, простяжно.
стримливо, стримано. Протяжно, за- ' З'
Ik
d ( ' ] дзертягаючи.
p~eg,: anon,
er НІМ.,
,
,
кальнии
канон'
полягає на тому,
Зо~~ [іт. - сотто], підо внизу, що ліНія друго;о голосу є ніби Bi~.:
у, НИЖНІИ.
.~ , биткою в дзеркалі (ноті на пер~~
'_ ' S. аПа parte, НИЖНlИ пар- лініі відповідає нота на п'ятій ЛІНІІ,
.Ті.l. У нижньому ГОЛОСІ.
ноті на другій, _ нота на четв.ер:

-

фортепіяні ролю цю сnовняють пе-І

'

r

З. -уосе, DI'ИГЛушеним голо- тій" нота на третій остає на. МІСЦІ

вітровню (перегородку ). В нижній

частині

перегородки

находиться

Spieler, der (нім.], грач.
стільки отворів, скільки є клявішів,
Spielerin, die [нім.). грач- жінка. а кожен з них затканий окремою
Spiew [пол.), спів.
затичкою, яка віДСl<акує. коли при.
'.З. staly. постійний С., дана І тиснути ~ни~ КЛЯВі~ і тоді Ві~Зи
мельодія. Див~ Cantus firmus.
вається ВlДп~в!Дна ~оntлка, Д~ВНlше
Spinett, [нім., з іт.], спінет. ма- ,ВЖИI!~ЛИ ПОВПРОВНІ заСУВКОВІ (ДИБ.
лі клявіцимбали (див. Clavicembalo), Schlelflade).
.
,
що клявіятуру мали на довшім боці j
Sprung, сіег J':IIM.], СКОК, рух

Souvenir [фр.• сувнір]. СЛОМИИ.
Spartire [іт. '- спартіре). спар-

''

ня в органах (модерних), якої ме-

З~. tenor, der, комічний те- ханізм полягає на тому, що кожен
голос (регістр) має свою окрему по-

S~ acuto. дуже високий соп. нахідника J. Р. Sousa).
, .

S="і7!:Т.
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і Т. д.).
вомоєа, назва стилю вагнерівсью,!х
Splel. das [НіМ.], гра, ігра, гран- голосових партій' опеРОБИх.
НЯ, граття.
Springoogen, ,сіег [Нім.І, СRЗЧУS.-art, ,сііе, спосіб гри.
чим смичком, те саме, що S;;:utше.
З. - oper, die, легка ре,.перSpringlade, die [нім.), повітрое-

СОПР~Н?.- рета, СПlвачка головної партії в опе.

вий ключ, ключ Ц на першій ЛlНII. реті

Sopranino

~piel

Sou.brette . (фр. - субрет), су5-

на тон ннще.

.

-

Spiege:ks;iQi,

інструменту; струни ЙШЛИ

напопе-, голосу на аег.нкии Інтереал.

.
.
'!
Splngendo [ІТ. - СПlнджендс), І

рек,.

!

-

з. :"eisc, с«оном.
. Squarc!<:!to '[Ї"', • скзарчьато),

смичком уверх.
неса~1О5ИТО fОЯОС'-;О, нестямно снльSpirito (іт, - спіріто), дух, по·! но, беЗf'1,ежно, голосне·. безмірно

еоп s. = Spi- !сильно,
'
rituoso.,
.'
і
SчuШзпdо [11'.. сквіЛJ1ЯНДО).
. 'Spirituoso (іт. - спірітуозо}, s Р і- лепеті"1/,. ;'ЯС~."і't! ..
rituosamente. spiritoso, під·!
Stabat mat"r lЛ!::ІТ:-tтабат ма

,чуття, надхнення.

!

несено, піднято. одушевлено, жваво.' т<:,р], <,СГО!'іла N3ТИ О • початкові ело
спритно. '
і ваСl1аее'ііЬОЇ сєкве!іЦГі (з ХІУ в.),

, " Spitz. der (Нім.], вершок, ко·: яну оr:ра"';,СElуsало I"1ножество КОН-

нець.

<

і 110ЗіПОр\s. '

S.-flбtе, die, органовий го-'

Sta<::cat!ssimc[iT. - стаю<атk:сlrOCTpo відривано, гостро від
будову, на верху звужені; звук ДО-, ривчасто, гостр:) відрубно, rOCTpo
ситІ. порожний, тонкий.
'
; уривано.
З. ~ gambe, die. орган овий :
Staccato [іт. - стаккато}. відри-

лос, якого сопілки мають конічну, ~10],

голос, рід .гамби·. що має на вер-' вано, відривчасто, уривано, відруб-

но
.
, З., harfe,die, мала трикут·
Stag!9ne [іт. - СТl1джьоне], опена арфа, ,те саме, що arpanetta.
Р()8ИЙ сезuн мандрівних підприємств.
З. ~ quint, die, органовий го- ,
Stahl, der [нім,l. сталь.
,лос,' відміна квінти (ДИВ..Quin.ta 2). І
5 •• saite, сііе, с-;-алева"струна.
, що має на верху звужеНІ СОПІЛКИ.
S .• spiel, das. стаJ1еві )]'звін'
Splendido
[іт.· сплендідо]. ки. Замість справжніх дзвінків має
s р І е n d і d а m е n t е. осяйно, блис- настроєні сталеві пластинки.
куче, чудово, .величаво.
Stamm, der [НіМ.], пень, осноSpondeus [лат.- спондеус], спон- ва,
дей. метрична одиниця, що склаЗ., akkord. der. ОСНОВНИЙ
, дається з ДВОХ, довгих частин .
акорд (у протилежності до aRop;J.iB
~
Sprechgesang; der (нім.). сп і- похідних, тобто до його обернен;;).
ху звужені сопілки.

І

''

;',::':

~

.

,

Stammdгеіі<lапg

..

Stimmkrucke
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в басІ /'Іає основний тон..
~"
Stiel. сІег [нім.), ~іжка, XBoeтH~
,
S •• dreiklang, der, оснознин (ноти).,
.'
.'
~
ТРИЗЗУК. Див. S· akkord:
.
Sst~erhdorn[. ~as][НlM.), ВОЛОВИиріг.
S •• form еіnes I\kkordes.
t~l. ~г· НІМ.: стиль.
die•. основний вид акорду. ДИЗ'І' .Stllo (п. , стIЛЬО). стиль.
S. - akkord.. .
.
..
S. а сарреllа. с. а капелп
. ' , . З.· haПnопіе. dїe, оснозна (хор без супрозоду).
.
гармонія. ДИВ. S.· akkord.
"
S. con~itato, бурхливи~r t::
.... Stampenie [нім.].! = Estampida.. (з операх доби MOHTeBepдi)~ ,
Зtamріtа '(іт.),
І
.
З, galanie, галянтнии Со, див.
Stanche:zza ·Іїт. • станкецца]. Gаlапtег 5tH. . ' .
,
втома, ослаблення. СО!1 s., зтомЗ. narrativo, оповідний с.
лено, в'яло. сnлоха.
, (В найдавніших італійських :операх).
':' Зtaпdсhеп, das [нім·I, вечірня!
З. osservato, сузорий c.~
зустріЧі вечірня пісня, серенада. Див. І диз. Strenger 5аи.
Seгепаdа. .
"
З. rappresentativo. Apal>laЗtііrkе, аіе [нім.}, сила, !;taTyra;: ТИЧНИЙ с.,' драм·аТИЧНО·7.речитативдинаміка.
. ний с; (у найдавніших італійських 0Зtеg. der [нім.). кобилка, під- перах).
ставка у смичкових інструментах,'
З. recitati:vo. речитативний
що находиться .між струнами і ре- С., див. Recitativo.
зонансовою дошкою і коливання.
stimm. biinder. сІіе [НіМ.], го" стру» передає резонанс. скринці.
лоёові зв'язки, ~голос»иці~ (у людсь'.. Зtеlgеп, das [НіМ.), поступ, на· {{ии горлянці).
ростзння, підношення (мельоДїї. ДИ'
:.. З.- bewegung•. die, рух го·
11

наміки. тощо).
лосів.
Зtеіlvегtгеtег, der [нім.}, заступ'.

З. - Ьіlдипо. сІіе, голосотво-

ник. В науці про гармонічні функції рення, тобто спосіб, яким прИВОДSiть

називають так побічні акорди, що до коливання ГО1l0сові зв'язки при
з них кожен" є заступником тоніки, повстанні тону:

домінанти, або субдомінанти.
·$.-,bogen,
der,
cтpoє~
, Зtепtaпdо . [іт. • стентандоl. вкладка. Є це частина металеВОI

stenta.to.

вага:очись,

поздерж- цівки, яку насаджують до початко-

1ІИВО, нерішуче, через силу. ПРИГЛУ' вого отвору, деяких духових бляшо·
шено.

них інструментів і. таким чином ЗНІ!-

Зtе~tогрhоп [з грець.], стен- жують їх стрій.
торфон, дуже сильний органовий
З.' bruch. der.
ГО1l0С, рід прінціпалу.

Зtер (анг.-степ), .крок". Сте-

nОві

мутація го-

лосу. див. Мlltаtіоп

1).
З.-Ьuсh, das, логолосн}!!!,

танці, це rpyna модерних тобто книжка, або тільки JlИСТ, що
танків, яких попередником був с а- на ньому є написаннй один голоС

k е - w а І k. Т. зв. t w о s t е р, (ту- багатоголосного твору.
Степ) .ДВОКРОК-, мішанина муринсь,
З. - fUhrung, сІіе, ГОдосове
КОГО cake· walk· у й европейськИ)( дення, спосіб ведення окремих го
танк. кроків - пережився. Див. та- І лосів У багатоголосному творі.
кож Опе . s t e p . .
І
З.-gаЬеl, die, камертон (у
,
Зtesо [ІТ. " стезо). протяжно, формі вилок). строєзі вилки.
'
j . б8рjнням~ ,
.'
.
. "/
З. _Ьогп, das, "стрОЄВИЙ ріг-,
" s~esso,' (іт. - стессО]. той, саМ. приn,' адця для настроювання метаіІе$о ,і е m ро! Т. с. темп.
вих губних сопілок в органах.
,

i
~

"З. - krucke,
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die,

.строЄБИЙ 1

Зtizzапdо [іт. - стіццандо), роз'

дріт , приладдя на язичко~их сопіл- дратовано, сердито.
ках в органах, що через ного переЗtОСkfаСQtt. das

ёування можна зміняти висоту тону.

=

Rackett.

ЗtОckf15te. сІіе [нім.), флейта.

S,-Пррen. die!=S_b- d .' паЛиця. По відкрученні ручки і кін

З.- гіаеn, сІіе І
. ап er. USI вона переміliЯЛ~СЯ у звичайну
. З. ~ stodt~ der, - ' 1) 'Душа. флейту. Давніше досить популярна .
ДИВ. f\nima. - , 2) У' фортепіяні
Зtорftопе, die [Нім.]. заТКі:!ні.
лиштва

3

нілочками, на' які' накру-, приглушені (глушником) тони. Див.

Sordino З).
_
"
Зtоріen [поль.}, ступінь, див.
тобто тон, 'ЩО за ним настроюють! Stufe.
інструменти.·
'. І
Зtорпіо~апіе ІПОJlЬ.J. ступіню·
З. - versetzung, die. . пере-І вання, граД;;:ЦІ!І.
міщення"г6лосіз (у подвійному НОН-.: Зtrа.ССісаlandО Ііт. - .страччі~
трапу!,!кті).
"
каляндо], розмовливо, ОПОВІДна.
: ·s,. .. zug.der. строєве ПРИ-І
З~inЬоtto {іт. - страмботтоJ~
чують струни.

·З;(.tоп; der, строєвий тон.

nаддя: Майже в· усіх бляшаних інс- r страмбото. поетична. форма в доБІ
трументах є малі дужкові вкладки,: ренесан,:у. В У.узиЦ! ХІУ XV! В.
які закадять на себе. так як части- ; 6У.'10
ре.презентгНТОN
мисте.ЦbJ<ОЇ

ни розсувного тромбона. Пересува. ; пісні із супроsод.О'·L.

ючи іх, можна· інструмеНТflдСТРОЮ- ;
вати.

'

'. .
Зtіmmе, die [нім.}. -

.

і

=

,Зtrasсіапdо {1т. - с'рашЬаНДО}

StгаsСіПдnd:J.

') Голос.!
Strascinando [і7. - страшінан- 2УДуіЬа, ДИВ. f\піmа.··
: до], - 1) СпоgільнюеаТІ<. затягува. Зtimmеп [НіМ.],' настроювати. ти •. 3ВОJ1:.кати.:яїуче. 2) ':(
строїти, lіаладж:увати~ '.
вокаl1ьній .МУ~ИЦ' ВЖ}іаалос'l даВНІ.~., .' S~:kreuzung. сІіе, перехре-, ше у ЗНЗЧІННІ спапнсго ;luptame-нщуванняголосів; композиціЙНИйсло,:; і то.
_
.
сіб гdJto<tоведення
коли НИЗЬКИИ і
.Strathspey [сНГ. - \:третсПl];
голос .. заходИть ·.ви~е 'від ВИСОНОГО'j ~вави.Й ШОіЛЯнд.сь,::иЙ танок у такі навпаки.'
. .
ТІ -/4. синкопованни.
. ;Stimmer,' die (нім.} = ВогсІип 1).! . Зtrаvаgапdо [iT~ - стравапнщоl.
Зtіmmuпg. die (НіМ.},·- 1) На- і s t r а v а ga n t е, непогамовано. 8И'
строювання, наладжування. 2) і творно, ~ ви,:ватка!-lИ.
Стрій. Порівн. f\,Gleichschwebende і
~t~elch. -Il'.st:ument, d~~ смич:
Temperatur. Rеіле 5timmung.
І ковии Інструмент. струновии ІНСТРу
-о,
Зtіп uendo [іт. - СТінгвендо], мент. що Нд н.ьому :рають СМИЧКОМ
Оа [- джен - ]• притух
ВIОJ1ьончеля.конs t .І n 9 е по·
. - Іі (скрипка,
" .алЬТІвка.
) ,
.
ло, потухло. згасаючи. Див. EstiП-I,трабас 1 ІН- "
.
guendo.
_
З.-оktеtt, das, с. октет. ПоЗtiпtо [іт. . стінто},. поту~о, і різн. Oktett.
бездиханн~, можливо найбільше pla-;
З. - orchester. das, с. ОРКе<:nissimo. Дие. Estinto.';
тра.
. Stiracchiando [їт. - стїракк'ян- і
•
8.-quartett. das. с. RBapTeT.
до], s t і r асс h і а t о,
вимушено. ПОРІВН. Quart;tt.
.
з натугою, здержузати. обарятися. \
. s.-~lntett. das, с. КВІнтет.
Зtіrапdо" (іт. - стірандо], s t і-і ПОРІВН. Quшtеtt.
r а t о, сl1овіJ'lыіовати,' ОбарятиCSl.\
. З. -sext:ett. das! с. секстет.
розширяти.·'
. . . . ПОРІВН. Sextett. ,

!

!
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Strekhtrio .

S. - піо, das. с. тріо. ПоріЗН.!
ТПо.

Stroik [ПOJlь.). стро.:.--ве пр.Илгд.

(дя, камертон.

S.-zither. Йіе. с. цитра. (у
фОР!":Ї серця). Має тjльки~ 4.?PYH~; і
грати можна як на звичаИНIИ
або смичном.

Streichende Register.

смичковий

е

регістр,

ГУf)НИЙ

Str6j (ПOJlь.1. арій.
S. wyr6wnany, вирівняний
ЦИТРІ. І с. ДИВ. Gleichschwebende TemJfera.
tur.
das. і
Stroit [поль.], настроювати,
голос і наладжувати.

opra!fax. шо н,="здvє звуки смич-,

Stromentato (іт. - строментзтоL
·нових ~HCTpYMeHTIB.
і інструментований.
.
Streng IНіМ.], суворий, доклад- І"
Stromento (іт. - строменто]. інсний, точний.
. трумент.
СО 9 Іі
s t r о m е n ti,
. . S. - е Imitation, йіе, точне'lЗ інструментами, тобто з інструмен_
· ШlНQнічне наслідування.·
товим супроводом.
S.· е Satz, йег, суворий
S. а Ьес:со. губниковий 4
стиль; КОМПОЗl>lційний стиль. в яко- і. згубником.

· .му

Є точно ВІ>Ізначена скількість ГО-

лосів j суворі обмеження у голосо-

S. da fiato, духовий і.
. S. da реппа, .перовJo\Й і."

вер.енн! (контрапункті).
І (фортепіян. а Властиво RЛявіцимба
. S. - е StiI, der = 5.- е Satz.1 ли. спінет).
Strepito lіт.- стрепіто). гомін. І
Строчн.m спів, форма багатогалас, гамір.

еоп 5.:....... 5trepit05o. і голосного співу на Украіні в ХУІ
Strepitoso (іт .. - стрепітозо].1 ХУІІ в. (2, 3. або 4 ряди крЮ;.:ів над
s tre р і to 5а m е n t е.
галасливо, І текстом).
.'
гамірно, гучно, гомінливо.
І
Strumento [ІТ. - струмен:оІ =
Stretta lіт.• стретта} = Eng_15tromento.
..
.'
І
Struna
[поль,! струна.
fuhrung.
Т>:ІКОЖ КІнцева жвава часм
тина концерту. або арії.
Stuck, ~a5 •.[Нlм.1•. тв!р, п єса.
. Strettissimo (іт.• CTpenicciMol,
Stufe. dle [Нlм.]. C1}'l1IНb. загальдуже швидко. як - наіkпішніше.
на назва кожного. тону raM~.
.
.
Stretto (іТ. - стретто), швидко, і . v • S.-n-schntt. der,. Д1S1ТОНIЧ:3 поспіхом, ПОХ.ватьки.
: нии крок (в голосоведеННІ).
.
Strich, der [нім.], :тяг (смичком). І
•
S.:n-~eise. поступневий,- но.
t а ·!е. еПОСІ'б смичко- \ во, дlЯТОНIЧННИ.
5 .' ar.
St
КІ' tu
d' [. J
вого :гягу.
' .
oт~e
аУlа r. . ,е НІМ.•
.
. ' ('
'"
І
. НІма КЛЯВlятура. КЛS!Вlятура без
strldendo· П. - стрщендо , про- І струн' уживається ДІ1Я вправ.
иизливо, галасли~о. .
; '_
..
.
. d '(' .
.
] І
Stiirze, dle [юм.}. розтруб. те
'. Stгшgеп. О І}. - стрl!і~ендо 'І саме
о 5challtrichter
настирливо ПрИСП1шувати І П1ДСИЛЮ-1
• щ •
•
_ ~.
І
вати приспішуючи голоснішати поS. ш dle НоЬе, ПІДнести рривн'о прискорюєати.
'(дnя кращої звучності).
S. molto, дуже настирливо
Su Іїт.: cyI, Н':д. вгору. f\ гсО
приспішувати і зісилювати.
. і n s u. ПІДНОСНИИ ТЯГ смичком.
. Strisciando (іт. - стрішьандо).
Suave [іт. - суаве} = $oave.
сковзном, рід Glis5ando. ВизначуєтьSub (лат. - суб]. під; у складнИХ
: .

7

ся Х8ИЛЯСТОЮ лінією над двома но- словах: спідній, нижній.

тами.

.5trohfiedel,

Subbass, der
йіе [нім.І= Хуlо- зва

16'

[нім.). суббас,на-

критого регістру в органах.

S .• рosаопе, die, суббаСGВиіі

Subbгss
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тромбон, басовий ТРО~бом
KOB~M

вентилем, яким

додат· мануального, або 32'ледале.єого.

:3
знижується Порівн.

Prinlipal.
Subsemitonium тodі . [лат. _

інструмент иа чисту кварту . .Ужива-

ється замість контрабасового тром- субсеМіТОНіум МОДІ]. назва УІІ. ступебона.

.
н r
~
S. - schliissel. der. суббасо- я амн, уводиии тон.
ВИЙ ключ. ключ Ф на п'ятій лінії.
. Succentor (лат. - сукцентор],
Сьогодні не вживається.

=

помічник кантора.

Subdominante, die [нім:, з лат.]

Suffocato

Uпtегdоmіпаntе.

. Subitamente (іт. - субітаменте]

= Subito.

[іт. - суффокато),

приглушено. темно.

І

Suita [поль.] = 5uite.
[НіМ ••• з ~p. suite. =

. Зuіt~ <Ііе

Subito [іт. - субіто], нараз, наг-' СЮІТ]. СЮІТ~. LlИКЛ.ІЧНИИ ТВІР, ~O

по, раптом. враз. знечев'я"зненаць- складався

ІЗ

СТИЛІзованих

танКІВ

ка, зразу, вмить. як стій. зараз _ же. І (алеман~а, ~ypaHTa. сараба~~да, г_а:
ДЖlга и ІН.). У сучаСНІИ СЮІТІ
S.'· c:rescend о, ЗРдЗУ .ГОЛОС- І вот,
.
переважають частини. нетаннові,
Нішати.
.
. І а скількість ЇХ завжди більша, ніж
S. decrescendo. раптом сти-І у сонаті . (симфонії).
шувати. .
. І
S - t 'ф
)
UJe: І р. - с!Оже • ,с:ожет.
. S. diminuendo. раrпом при- і
тихати.
.
!. ЗuІ [по . ~YJlbJ. s u ! !, 5 U11 о,
. S. forte, зразу голосно.
!s u 11 а. 5,L! 11 е:, (Cl1vJ!YKa родовоS. fortissimo. зразу що_наЙ_I'.го '{ле.на 13 заиме:-!НИ!{ОI~ s 1.1), на,
сильніше.
.
при, бl;1:;;.
.
S - ••
.'
. l'
. S. G, r!a. С":"ууні Г.
_
. ' Р.lаПlSSlmо, раптом як 'І
S. pontkeHo, 5іл:; !<обип'1

наИТИХlше.
ІІІ<И (вказівка при ГР: на СКР:-Jjщі).
S. ріапо; зразу тихо.
S . t as t о, оі;;я
~
і
РУЧI<Iі, понад
Subjekt, das. [~Ii!4 •• з лат:). го-, РУЧКО!С (ВЮJЗівка при rpi на скрипповна TeJll!Ct. ПРОВІДник у ФУДЗІ,
І ці).
.
.'
Subkontra.- bass,
йег
[нім., і
Sulla tastiera, -1) S. tasto.
з лат.], субконтрабас, скорочена і - 2) На КЛЯВlятурі.
наЗва дnя суБКОНТРдБасової туб~, і
Suo [іт. - суо}, свій, ,власниЙ ..
!Іка звучить ще на. октаву нище вІД:
S. loco = LocO.
туби контрабасової. Порівн. Kcntra- І
Suono [.
1.
с
basstube. .
.
І
ІТ. - суоно, тон.
О n
І 9 r а л d е ~., со n m о It о 5., ве
S.:: fagott> ~as. суб контра· : ликим тоном, дуже звучно, багато
фагот. наинищии рІД фаготу з Об-/звуку І
сягом Б~ - Б..
S. chiuso [с. К·ЮЗОl. закри. S. -~oktave, die. субконтра'l тий,· приглушений тон.
.октава •. наинища практично вживаS. nutrito, повний. ситий
на' октава (неповна).
.
тон; повнозвучно.
Sublimita Іїт. - суБЛі,:,іта). підSuperbo (іТ.- супербо], s инесення. Со 11 S. = Subllmo.
ре r Ь а m е n t е, величаво. чванли• Sublimo(iT. - сублімо]. пїдне- во, пишаючись, з пихою.
<:t'HO.· HaTXHe~HO. пишно, величн.о.·
.Super. d6~inanta (лат.1, суперSubmedlanta [лат.]. субмеДlян-1 ДОМІнант;!. те саме. що Submedian.

j

.'.

~ нижня медіянта, назва УІ. ступе- І tз.

Ня гаМИ..
. ....
'. .
І
S. - oktava, супероКтZlва, на.
Subprinzipal, das [нім... з лат.І.t зва 2' орrановиJl'.. голосів. . .
.
субпрінципал, назза 16' прінципалу І
tonika, супеР70ні~а •.liаз-

s. -
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5иріnaІіОl1

ва ,11. ступеня сами.
5upination, die

,

!

.'

v

.

"

SYnkop..,

"

:---------<-.::

5y~laba [грець.]. склад. Силябіч:

[нім.. 3 лат.], нии Спів є тои. ЩО В ньому на КОЖен

супінація, згинання РУJ<И в лікті до! склад текстх припадає,ТIЛЬКИ ОД!1Н
д

середини (на скрип.ці, при niд~OCHiM і тон мельо ,,:

. ,
" '
", "
5ymfonJa [поль.] = Symp~onje.
5y~pathietone~ die :[н;м.І' =
ле}. благально, покірно.
Rllquottone."·
.... ':'
5upplieren [нім.}. заповнюеати; і
5У'!1рЬопіе; die [HiM~; :3 фець:І
заступати хор, о, вий ~піє opГ"Ha_M~. ',І СИМфОНІЯ. -:- 1), ?,ркестро.вий T~iP:
тягу смичком). ПОРІЄН. PronatJO.
і
, 5upplkhevole [іТ. - супплікево-

'11

.

Сурма, духовии, бляшании ІНС- щО

має

форму

21'

сонати.

ПОРIВн.

" тру/":ент. без вентип~, мабуть ТО-; Sonata 2.}.-.
в XVII'B: називали
тожний з Вііg~lhогп-ом." На за-! так вступ ДО РІЗН~: .ТВОРІ':> а, особході чазивали так іноді Z іп k.
І л~во до опер. IтатИ!,:1 щ~ и сьогоде,урмач" грач н, а сурмі.
І ~I o~ep()BY уве~тюру ',,' /іазивают"Ь
.
sшfОПlа.
,.
, СУРJIIIИТИ. грати на СУРМІ.,
5 • сопсе rtаоt е (ф'
','
,
_.
,І·"
р. - сенфоСУРМDВИИ •. ЩО ВІДНОСИТЬ~~ до \' ні консертант}. концертова симфо
су,рми. ',. С.р е г ІС тр. сереД':IИ го-, нія. в якій беруть участь соль,ов, і інс, лосоаи\<! р;;ог:стр кляринету (ВІД sur- трументи.
та"-"

Zlnk)_

"

' , '

~ynkopieren

синкопа.

неправильний ,ритмічний давній .грецькиЙ народ. інструиент;

зворо~~ що

ПОЕстає

через

пересу- складався із ряду сопілок,

частину такту,

,І ЛРИКР\.flлених разом до рУКОЯТІ_

Synkopieren (Н.ім.].синкопува-,
ти!

•

ки)( музичних форм., .
Synthematcphon

Jз

.,!
5zereg caJotonowy (поль.). ці_
грець:}.' лотоновий звукоряд. ,ДИВ. ,Ganz.ton-

синтема;офон, органовии голос, РІД
ко

мензуровані

'

, звук.
".'
і
5zeScioglosowy [поль.l. шести5ynthese ,(з грець·І•. синтеза; 'голосний. .
'
наука про спо~уку, МОТИВІВ У ,:"уз.:
SzeSciotaktowy {полЬ.}. шестиречення. та перІОДИ (протилежНІСТЬ' тактовий.

до ангЛІЗИ).

,

Dldymlsches Котта.
Syri:nx [грець. - сірінксl.

SzyjkB f~o.rlb.}. Ш'~Й!(~. руч~а

старо-: {у смичкоан){ іп'::7;цментах).

Т.;

.су~раДИCRант, назва високих репс-І фоній.

кантовим.

І

•

• ('

"

•

.

,- orc

es er. ,as,

І НІчна оркестра, тобто

сим 0ОРI«~стра у

V h5~sрепSIО лат. - сrспенЗюl= f повному складі. призначена для аиот а,.. _
.
. .
. ' конування симфоній, опер. і т. до
. ,5USРlгшm [лат. - СУСnlРlумІ. nlв- j
ЗУ' m р,
ЬоnІ'ett,а (.,
'т } ИМтактова, Rавза."
.
НІМ .• з І ' , С
,
'
.фоН!єта, мала симфонія.
, 5usurrando (ІТ. - сусурраНДОl.,
symрhОПlsсh
,,'
І'
. 'нічсюркотливо МУР, мотлив,о.
','
_
.Нlм.], симj>о
,

'_ '

НИИ, тобто

'_

у СТИЛІ

симфОНlІ. або

5v~llапdо {ІТ. -. свеЛ!:>яндоJ., призначений ДЛЯ виконання симфо, S у е 9 І ~ а ~ о. бодро. СВІЖО, З весе· нічною оркестрою.
,
'
лею СS1ЖIСТЮ, метко, спритно.
І'
'5
О' htu
д'
фо
5veltezza іт. _свельте
. _.
• - е ~c. ng, _ lе. СИМ .
' (.
С
цца}.
ба
і
НІчна
по.ема,
ТВІР
ВІЛЬ,НИИ
щодо,
форДЬОРIСТь. спритнІСТЬ.
. О n s. = l'
. ~vegHando. ' .
ми, має бути зображенням, певногО
,
5vetto (іт. _свельто}:;::: Svelian- naетично,го сюжету. ПОРІВН. Pro',
do.'
:., , g
. grammuslk.
"
Synaplie (грець. ~ 'сінафе], в ан:
. СвиРіпь. нгрОд.'УкраінськиЙ

"

і загально, східнослов'янський духо- ТPlчній грецькій муз. теоріУ спіЛьНИИ
вий' iHcтpy~eHT (c~>ni.~.lКa), що трап-, тон межи двома тетрахордами:
'
ляється у .РІЗНУ.~ BjДMlНaX (яко дзюб- .
5ynemmenon [грець. '- Сlнеl'l

К08а флеита fiаичастіше).

еви р і, ! менонІ. в днтичній грецькій муз. те-

дається ІЗ КlЛька;нацяти

СО ПІЛОК ДУЛЯЦlине знаЧІННЯ.

"1І,і. гуцу~ьсь~ий іНСТРУМ,,ент. що с~ла-I,ОРіі Н.~ЗВа TeT,~axopдy. що ,мав
3

(17)

ТроЩЇ; ріЗної дoвr()~. .

1'10-

.
''
.,'. .' SynkoPe.die(H.iM:, ,З' греl:\l>-},

5zesnastka [поль,}. шіснацятг:а
.

,

~упt?ліsсhеКоmmа, das (нім.} (нота).

ки~ деревлянин JНCTpYMeHT, П~Дlб. фонічних елеме.нтів).

Ф

5zeScdziesi~cioczw6rka

сопілки і могутній. [поль.). шісдесятьчвертка (нота).

, нни до кляринета; звук гострии.
І
5
"k d'
А •
"
. ' .
•• mUSI.
lе, СИМ~ОНlчна
5upcadlSkant, der (НІМ., з ла:.). музика. тобто музика у СП'-Лі син
' . З.- ode. ОІе, СИМфОНі-ша ода,

leiter.

прінципалу. шо МдЄ металеві, широ-'

" ". .

нии сопрано,вии репстр. Мала флеи-, те саме щО S. - kantate.
та ·Є. на пр. Ін<трумеитом супрадис-І
5'
Ь' t
d'

Syst:em. das (з грець.l. систе..

. . '. ! ма. -:- Н Див. т onsystem. - 2) Див.
5yntaxIs (з грець.]. синтакса. , Lіпїепsуstеm.
. ,
складня;' HaYK~ про побудову вели-!·.
5zene. die (нім.І. сцена.

"
,
т
._. ,
r
5. - Kantate. die. симфонічна
, _ Сурна, с ,?родгвНlИ ГРУЗИI-/~Ь-lкантата (сполука кантатовкх і <им

TPI~ тонового .оОСя:у, понад влаsї

упоряд

нення· наголосу з тяжкої на легку ~oaaHHX. постулне"о щодо AOBf?ТPI

= 1) Tasto . ..с.:. 2} Тетро.; Тасопо {іт. - ,аусно]. !-:свч?ТЬ;
Tel'lore. - 4} ТиШ.
ПИВ. Tacet_
Tabulatura [з лат.). табулятура.'
Tactus [лат. - ""юУсІ. 8 М~!іЗУінструментовий нотопие (XVII- ХУІІІ раЛЬ!іій музиці час, !іотrібний A-'!s!
Т.

-

З}

в.). що полягав Ііа записуваННі РИТ- руху руии додолу й нагору. Ce~eц
мічних вартостей нот спеціяльними: ня швидкість цьото руху (integer'
знаками. (виведеними з нотопису; уаlог) рівнялася приблизно б:-lТТ1О
мензурального}, а ВИСОТУ тонів в ок-: ПУЛ!:іса.

,
Tagelied, das' (нїм.] = nubёIde.
Tagliatura [іт. _ тальятура!. ко-

ремій лінії буквами. або цифрами.

ьул! pi~Hi .відміни .т., ~!лежно від
краІНИ (т. юr:ецька, IтаЛlиська, фран- п'юра, викреслення, пропуск.
цузька). та Інструменту (т. органо-

Т k~ d
[.]
а...
ег НІМ .• такт, метрична
•• (.,
.}
одиниця, ЩО складається 3 КІЛЬКОХ
ТaCClaSI ІТ. - таччьаСI , мовчить. часових частин. Найсильніший на
Див. Tacet.
голос падає завжди на першу час
, Тассіопо (іт. -' таччьоно], мов- тину.
,_
чать; Див. Tacet.
T.-aг~ die. рід такту (такти
Тасе (іт. - Т8че}. мовчить; Див. прості:
2/4. 2/4. ~/8' J/8• такти
Tacet.
с к Л ад н і
складаються З кількох
. Tacet [лат. -тацет}. множ.
простих).
сеп t.· мочить, - чать, В оркестро
Т.· messer. der= Metronom.
вому поголоснику вказівка. що інс
T.-note, die. цілотактованова. лютнева).

ta--

трумент у даній частині не грає.

Тасо (іТ.

Frosch.

- тако).

та.

Т_· раше.

колодочка. д.ИВ.

'

ШI8За_

die;

цілотактозз

Takt
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Tardezza

T.-sto<:k, дег, диригентська бан, бубон.
. nмичка (дnй тактування).
Т. grande. велИКИЙ б.
T.-5иісЬ, дег, тактова рис·
ка; вертикальна риска, що визна-

чує межі тактів.

Т. ріссоlо, малий б.

Tamtam,

тамтам,

китайський

ударний інструмент, те саме. що

Т.· teil. дег, частина такту; Gong.
порівн. Ta~t.
Tanbur, танбур, арабсько - пер~
Т.· vorzeichnung. діе. ви- ський nютнеподібний інструмент,
значення такту. Находиться у фор- з довгою ручкою і овальним резо
мі. математичного дробу на .почат- натором.
ку композиції і кожній дальшій зміТанбура
Тамбура.

нІ такту.

=

Тапеапу [поль.}. танковий.
Tangenten. діе [нім.. з лат.),

Takt (поль.). такт..
~
T.prosty, простии Т., див. [тангенти, металеві язички в клявіTaktart.
'"
~
хорді, які скорочували струни
Т. zlozony, складнии Т., див. І і водночас приводили ЇХ до звучанM~
!~
.
.ra.k tlегen(нім.)" такту вати, ТОб-І"
. Т. - flilgel, dег,кляВіхорд у
то визначувати такт рухами руки.

фОРМІ крила.

.A,~~/. с.

/

',I,I.іі

(поль.), тактомір, ;
Tango [амер.}. танго, rЖ:tд-е,.;.ю·::::",~,:
.часомір, метрон.ОМ.
і а~еpиt<~к:ий танок, ритмічно спо-

. Taktomlerz

Таlеа [лат. - талеа}, назва сек: . РlДнен~и 3 ~габанерою, але часто

венції в ХІУ - ХУ в.

переПЛІтании синкопами.

. TaIerze [поль.), тарілки, див.
Тапіес {поль.], танок, Т!lнець.
СіПеlli.
. .
Tanto [іТ. - TaHToj, стільки, так,
Таlоп [фр. - тальон} = Frosch.[ дуже.
Т. possibile, Я:К мога.
" ТаmЬогіl[есп.), тамборіль, ма-'
лий еспанський барабан, на якому.
Tanz. der [нім.), танок,. таНеЦЬ.
[ра/(: один грач водночас із сопілкою.
Т.'- form, діе, танкова фор. ТатЬоог [фр.~тамбур) = Тат- ма.
ьиго.
. T.-musik, діе, танкова му.
ТатЬоигіп [фр. - таМбур ен1 зика.
- 1} Малий барабан з брязкітками,
Tapada [лат. - тапада) . ае.баскіЙськиЙ барабан. - 2) Особли- dackt.
.'
внй рід довгого. бубна, що вжива-'
Tar, тар, кавказький інструмент,

єть:я в народ. провансальській му- ЩО має вигляд гітари з 5. струна

зиЦl.

'.мн; замість верхньої дошки є натяг-

ТатЬог [арабськ.). тамбур, те нений свинячий пузир.
са.ме. ЩО· Tanbur.
~,
Tarantella [іт. ;,тарантелля), та. Там_бура, сербськии ІНструмент, рантеля. тарентський танок.' дуже
ПОдlбнии до арабського Tanbur. Має. подібний до сальтарелі. або джіги;
грушковату . форм)". довгу шийку! темп швидкий, такт .'/8' або &/8'
3 порогами І 4- 8 CTP~..._
_ і . Tardamente [іт. _ тардаменте).
. . Tamburi, т~мБУРI,_ ІНДlИСЬКИИ: здержувати, стримувати, у_ проВОІнструмент, СПОРІднении з арабсь-Ілоку.
.
ко-перським Tanbur~
,Tardando [іт.-тардандо}, tar~
". ТатЬшіп, тамбурин. баСкійсь-, d а t о, сповільнювати, спиняти.
кий барабан. дИВ,. ва. skische Тгот- і
Tardezza [іт. -' тардецца), по·
теІ. .
.
.
вільність, здержування. Со п t. =
. . ТатЬиго [іт. ~таМБУРоl, бара- Тагдо..
.

Tardo
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Tardo [іт. - тардо). повільно,: на), див. Gеsалgsth~mа.
помалу. мяво.
І
Temerario (іт. • TeMepap~ol•
Tar~gat6 (M~A:l. тарогато,. де- і Відважн...Q. певно, рїзво.

ревля,:ии духовии. ІНСТРУМ~БНТ' ~фор-!
Temperando [1т. _ TeMnepaHAoJ.
мою І КОНСТРУКЦІєю ПОДІ нии ДОіtеmрегаmе.пtе,
здержувати,
саксофону. ~живається в цигансь-; Стримувати.
ких капелях І в деяких мадярських І

сиrzфонічних Творах,'

.

Temperamento(IT., • темпераhe
Т·
[
.
)
!
ненто)
- Temperatur.
.
Tart'ln"5
І С
опе
НІМ., тони,
Т
"
Тартіні, те с;ме, що КоmЬілаtіопs-!
emperatur,. dle [НІм., з л~т.).
tбпе.
. ' І температура, ВИРIВНяння.див.Glеlсh
Ta5chengeige, діе [Нім.). ки- і schwebende Temperatu;.
шенькова СКРl1пка, те саме, що ро- ~
Temperatura wyrownana
chette.
! [поль.). вирівняна температура.
Tastatura (іт. - тастатура), - '
Temperierte Systemt das [НіМ.},
1) J<лявіятура. - 2) Притискова темперована, вирівняна система.
дощечка; див. G r i f f b r e t t . T . Tonsystem,das. темпеР0. Taste, die [НіМ.], КЛSlвіш.
. вана (вирівняна) тонова система.
Т. - п- instrument. das, К1JЯ-!'
Tempestoso{iT. - темпестозо],
вішевий інструмент.
. ; БУРХЛIfЗО, г.ют~, пап ко.
.
Tastiera [іт.• тастієра) = Tas-:
Теп,ро {і•. - теі':і101, темп, рух,
tatura.
.
; тобто шаМДІ(!С,1:- cx~~,д,,!a,:{ части!'!
Tasto [іт.• тасто}, клявіш.
!ТдКТУ.
6>1Г[ДЛНВИЙ,
. . І -"'У"Н' .'"Т.т comrnoQv '
Т• 501о. на одному КЛЯВІШJ.!
•
У генералб.дСІ• ВИзначає: He~ грати:'''',.. "11,,,T.di
Ь<'lПо, 1'ёН,~ОБИЙ т.

j

акорду. а ТІЛЬКИ сам басовии ТОн. і
Т

tt

['

)

Т d' .... ~r,..'"

; .

~ ~

1 ",Щ, -.1""

!'!і;РШОЮі!1

а о. ІТ•• та:"о, такт.
~
Т_ di тaг~ia !unebre,T. жа.
ТеЬuПl, теБУНI. стародавня єги- ,;;16,,0.0 ).1 "ршу.
петська арфа.
... •
.
•
. [' .
;
•• dl mаzurkз, т., мазу;,жи.
. Тесhщk! dle н!м., з трець.], T~~" мазурковий т .
НІка, спраВНІСТЬ, УМІННЯ КОМПОЗИЦІИ' і
Т. di minuetto т. мен ет
мого, або вик~навчого мистецтва. : менуетовий т.
t
У у'
Tedesca [п .• тедеска) = 1\lІе- і
Т. di ргіта parte. т. перmande,•. _
.' .
.
І шої ч~стини.
.
Telltone... dle [Н.ІМ.), чаСТКОВІ T~- і
Т. di vatse т. вальса. валь-.
ни, Tt;: саме, що аЛІКВОТИ. Див. 1\11- ісовий т.
'
і
Т. doppio Doppio tempo.
quottone.
Telen, телен, rалійська арфа.!
Т. gіustо,Відповідний т., наТenенка, гуцульська пастуша : лежний т., домірний т .
сОпілка із. бузини, або верби, без:
Т. I'istesso

j

бокових ДІРОК.

І

та

ІТ" хапливо.

. _

•
.
І
Т. 10 stesso
= тои сам т.
Тета [ІТ.·· тема], тема, див.!
Т
d ' l'
І' те. eSlmo
Thema.
Temat [поль.),' тема, див. The-!
Т. perduto, мов загубивши

.

Т. gl6wny головна т.

...
'.
Т• k o"cowy,
КІнцева т.
Т. poboczny, побічна т.

Т.

~ Т. primo [CK~P· Тетро І),

п~рwии Т., початковии т., поперед-

І

ній т.

Т. ргіш.іраlе, головний Т.,

spiewny. співна т. (побіч- початковий т.

Тетро
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, Тег':

Т. regiato. т. трохи затри' 1 '
'Т. - ~osa~ne. die, теноровий
наниЙ."
і тромбон, наИЧGJСТlше вживаний (в осТ. rubato = Rubato.,
І танніх . 4acax~ у. джеЗі); обсяг на

Tempus [лат. "'темпусl,~час-, кварту :вищии ВІД басового ТРомбо.
з мензуральній музиці часова. рит· на. Пишеться в басовому, теноро •.
мічна одиница (бревіс).,
,
"
вому й ,альтов?~му lU1ючі иетрЕ'НСПО.
" T~ imperfeclum, дводільний новано: У . ВІИСЬRОВИХ оркестрах
подіп одиниці.
І у IU1ЮЧI Г.
':
" Т. perfectum.
тридільний"
, Т. - saxoph<!n.
теноровий
-поділ одиниці.: .
,
І СдRСОфон, найчаСТІше ,,'В строю Б,
, Т'
(,
]
І ЗВУЧИТЬ на вел. нону нище Від на.
епасе ІТ." теначе. t е пас е-І писаного. "
,
,Т _schliiss'el d' ег' т'е'"
~
m е n t e~ завзято,у, перто, рішуче.
"
"
НОровии
• ТепеЬгае [лат.' тенебре) ••'niTb- j ключ, RЛЮЧ Ц на четвертій лінії.,
ма , урочиста ~огослу.жба .В сикс" , .
T.~tuba. die. тенорова б
тинсьюй
каПШЩI
у велику n ятницю.
а.
.
. ! в строю Б . Часто н азиваютьтутак
ПІДчас ЯКОІ поступнево гасять СВІТ- і і Вагнерові туби:' : '
, ,;
"

ло••Te~ebroso; , [іт.·' _ , тенеброз~I, І

,\enQre [іт.' -, TeHopel. тенор.
tenebrosamente. темно. таєм"ДИВ' ,епог..
"',",
ничо~ нев.иразно. невизначено.
І
Т. buffo. Rомічниіі т.
"
" Тепиаm, ente, [іт. - те-не р амен- ,
" Т. 'егоісо, героїчний Т., див.
те}. ніжно. лагідно.,'
, ,. 'Heldentenor.
,
Tenerezza [іт.,· тенерец~аl,
. ".: Т.I.ігісо,',ліричНиЙ т. Див.
ніжність, лагідність. Со n t. = Те- ,LY[lsche $tlmme.
neramente. '
,,"
' " ·Т. mezzo carattere, лі рич·
.,Tenero [іт.- TeHepol, = Тепе. но· драматичниЙт.
,
,'"
ramente"
",,'.
Tenorino [іт. - теноріно} "ма, Тепеіе [іт •. TeHeTel. держіть! л~и TeH?p~, да.вн!! назва фальс~ ("с·
. ,Тепог•. der [НіМ.], тенор. - 1) ТІв.
.
Високий ЧОЛОВ,ічий голос. - 2) В доTenorist, der [Нім.], тенор (спі~
бі д 1:1 с: кан т а голос, що співав вак)...
.
хоральну мельодію; другий голос
Tenuamel1te [ІТ.• тенуаментеІ,
контрапунктував над т- ом .. у тво- слабо, тоненько.
.'
рах' ні дер ля н Д С Ь К 01 школи T:iTenuto [іт.• TeHYTol, витрима·
мав can~usfirmus. 3) В ДУХОJзін: но. Вказівка, ,щоби тон, доКладно
оркеСТрІ 'на;зва басової' крилівки.! витримати.
'
"
".
Tepidamente (іт. - теНідаменте].
. Д~~~ ,?аssfЩgеlhогп.
.'
Т. - bassposaune, die, тенор-: тепло, сердечно.
басов.иЙ тромбон. Е це теноровий
Тег [лат. - те!>], тричі:
тромбон з додат~овим вентилем, яTercja [полЬ·I, терція, див. Terz.
~им знижуєтьс~~ Інструмент начисТеггіЬilе {іт. - террібілеl, ,грізту кварту. СТРІИ Б.
'.
' но, страшно.
"
!.-geig~ аіе, ~TeHopOBa!
Tertia [лат. - 'терція], "третя~,
ск,р'И?ка , пеРВІСна назва альтівки: терція. Див. Т erl.
.
"
• (ВІОЛІ). Т -Ьог das - Т
Тe п'lап [з лат.'} ,терціян. ор3)' І
v
,
' . п. , е,ПОГ .
гановии голос, рід подвійної міксту,
"T.-Instrumente, dle, тено- ри, сьогодні мало вжИваНиН.
роВІ Інструменти, тобто ті що ПРИTerz d' [. ,
.
БJJИЗ,:О відповідають звук~вому об- - 1) Інт~р~:л H~i1'1 ~ IIf a;;ly'п;:~~~~
СЯГОВІ тенора.
.
І"
•
ЯТОНІчного Звукоряду. 2) ПОМІЧ-

1

v

'

:Terzdezime
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ний голос В органах, що підсилює zett.

5.

аліквотний тон.

,

Т

"~.; dezime, die, терцдеціма, ЛЯ
СlU1аднии Інтервал~ oктa~a+ секста.

Те..... •

=

,
d іе [нім.,]
•• Іто.е,

терцімо-

Тгіоlа ..
Terz~ lіт. - терцо]., третій.

Т.· dezimo!e, d~e. терцдеці-

_,

Т. suono = Kombinations-

моля. неправильнии подІЛ метрично., ton.
го уривка на 13 частин (замість на
Tessitur d' [.
. '\
8).
,'~ lе НІМ., з ІТ .• тесиТ fl-t
d"
тура. звуковии обсяг, що в НЬОМУ
. • - о е,. le, !ерцова флеЙ· обертаєтьC'Sl даний голос у компози
та, ?.Рr:ановиЙ ~ОМІЧН~И гол::>с у флей- цїі. Розрізнюють т_ високу середню
ТОВІИ IHTOHaЦll, що ПІДСИЛЮЄ 5. алік- і низьку.
•

ВО'fНИЙ тон,

Т. -Ізgе, die. терцове ПОЛО,,
Testo [іт. - тесто}, текст.
ження (акорду), теРЦова позиція •. і
!estudo [лат. -тестудо, .чере·
коли в сопрані находиться терція. і паха }. давня римська ~азва л.іри;
, Т -quartakkord d
і в ХУ -ХУІІ в. назва лютнІ (t. mаюг),
•
, ег, терц-. або мандо!!! (t. ' )
,
квартакорд, друге обернення сеПТ-l
.
тmог '.
акорду, коли в басі находиться квін-'
Tetrachord, der [НІм., з грець·І.

та.,

тетрахорд, ЧОТироступневий звуко-

Т•• sprung, der, СКОК на тер- ,ряд в обсязі (чи:тої) кварти. Був
цію.

T.-tone, die.

, і.ОСНО~ОЮ ~НЧ''J:'ІОІ гр:иь!<ої і середтерцові ТОНИ,: НЬОВlкоаОI муз. теСІр,:, '

помічні голоси В органах, що під-;
сил~ють

5.

~ліквотний

ТОН.

'roДIiI мало вживаються.

гог.оснни ;:юр.

Т. - verwandschaft, die. тер-

цове споріднення (акордів)

ТеП~рЬоnіе. сії-= [Нім., з гp~Цb,I>

Сьо- теТРдqЮ~:!іЯ •.ЧОТИ;:ЮГО;'10ССя, '{сп,ро-

Th~ater із ~·peць.!, театр. Пер·

,

Є тоді, вlсНС' ТІЛЬКИ :-1Їсuе для ГЛЯД<:і'1і&.

ко~и терція <?AHoro акорду є прімою
Thema. das (кім., 3 гpeuь.I. те
другого. Таю акорди мають один" ма. -:- !) Nузичн<! ДYi~Ka, що є ос
аб() два спільні тони,
і новою ТВОРУ (без огляду на її форT.-zirkel, der, терцове ко- Nал~ну І\онс:рукцію). - 2) У зна-

' ...ло; звукоряд,

у якому тони постула- ЧІННІ

ють теРЦІЯМИ великими, або малими. складу,

В першому випадку 4-ий
,цього

ВНУТРIШіі"ОГО
т.

ою

формального

називають

ДОСИТЬ

ступінь: доагий, ОДНО~іЛЬnИй музи,\нии УРН

звукоряду, а в ДРУГОМУ. 5-ий: вак. що не ДІЛИТЬСЯ на мотив;.:.

є енгармонічний з тоном вихідним. і
The~atische Rrbeit, die [НіМ.!.
Terza (іт. - терца). терція, див.: тематична праця; спосіб компону-

Terz..
,",
. "
j BaHH~ н: ОСИОВі_ перет!орювання
Terzenbau, dle [нім.l. терцова І пеРВIСНОI теми, аоо хоч 11 частин:
будова, .(акорду! Є тоді, к~ли його і
ТЬеогЬе, die [нім.], теорб:з., рід
складоВІ тони идуть теРЦІЯМИ над і великоі лютні. Порівн. Laute.
собою.
І
ТЬ
• d' [.
І
" Terzenparallele" die' {нім]. ріВ-І рія _ е~)ГI~О;~ідНl~у"~';леенць, • тео
нобіжні те'"
б'
І
ня пра
посів , в' РЦІІ. T~ ТО' x~~ двох го- вил музичного мистецтва. - 2) У
у }малеННI терЦII. ,
програмі шкільного навчання - неTerzett, das [нім.l. терцет, твір \' докладна назва науки теоретичних
. ;цля трьох вокальних голосів (із суп- основ музики.
,роводом, аб.о без): Порівн. Trio:
Thesis [грець.-теЗk], теза. Див.
" 'Тегzеttшо [п•. • терцеТ'пноl, І Rrsis.
терцетіно, мал~й ТЕ.'рцет. ,
,T~eta {грець. - T~Ta1. фита,
'. Terzetto [ІТ." терцеттсl = Ter- у даВНІшому визан,тійському та в УК-'

.

ТіЬіа

. ТОnаІі:

'і

Tonbestimmung

Tirada Ііт. - Тірада), тирада, те

.~

НОВНОТО акорду (тоніки). - З) ЗІ
Т.-verwапdsсhзft, die. спо
боку формального, відношення ріднения тонів. Випливає воно із
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раїнському церковному співі' певні

стереотипні форми прикрас,особли- саме, що Roulade.
во при закінченні кожного рядка.
.,.c.Tirana [есп. -Tip~HaI. андалюзь_
Визначали їх . знаком. подібним до кии танок, популярнии на межі ХVІІІ _
букви

t:

ТіЬіа Ілат. - тібї6), -

1} Антич-

мабуть тотожний з грець. авльосом.

2) В органах голос із групи губ-

них. звуком подібний до флейти.

Tirando [іт. - тірандо). Смичком
Tirata Ііт. - Тірата1. = Tirada.
Tirato [іт•• Тірато) = Тісапдо.

Tief [нім.• глибокиЙ·). низький.
T.-alterierung, діе, спадне

Tiro [їт. - тіро). тяг (смичком).
Tirolesc::a [їт. - тіролеска) =
Tyrolienne..
.
'
.
2ІлртерУвання. хроматичне зниження
'. тону.
.
Tisc::hgeige, die [нім.І= StreichTiento [есп. - тіент01.в Еспаніі zither.
.
називаЛl1 так твори. подібні до італ.
Tlumik (поль.], глушник, див.
річеркару, або до прелюдії.
Sordino.
Tiepidamente Іїт. - т'єпідамен. Toc::cata (~T. - TOKK~TaI,' токата, '
те] О'"" Тepidamente.
.
ТВІР ДЛЯ IШЯВlшевого Інструменту
Timbre [фр. - тенбр). барва, І (фортеп., ОРГ~НИ). в якому ~дебіnьб
(
)
ша нема перІОДИЧНОГО ПОДІЛУ метем р. звука:
.
.
. ' І льодїї.· а . ШВИДКИЙ рухпасажів, то-Tlmbro [ІТ. -Тlмбро] = Trmbre.\ що. Модерна Т.· € досить подібна
Timidamente (іт. - тімідаментеІ, І до етюда.
.
.
боSlЗК~, ~ОЛQХЛИ~О, не~~іЛО.
І
Toccatina [іт. - токкатіна]. тоTlmldezza [ІТ. ТIМlДецца], бо- (каТіна, мала токата.
'
яз.кість, несмілість. . С о n t. -:- ТіТoccato [іт. _ токкатоІ, rORaTO,
mldan;ente...
".
назва четвертої (найнищої) труби
,!Im,?re [ІТ.- т/мореІ. БОЯ~ЛИВlсть,l,в давнім трубнім квартеті (1. труба
неСМІЛИВІСТЬ. Со n t = Tlmoroso·1 С І а r і по, 2: і З. Р гі n сі раl е,
Timoroso (іт•• тїморозоJ. іі-:4. Toccato).
.m о r о s а m е n t е = Тimidamente.!
Tof, тоф, жидівський барабl\Н,
Тітраnі (їт. - тімпані], котли,! споріднений мабуть з тамбурином.
літаври, тимпани; yдap~i інструмен- і
ТотЬеао [фр. - томбо], інстру
ти" що мають форму МІДЯНОГО кот- і ментовий твір. присвячений пам'S!
па, з натягненою. зверху ~JКурою. іТі вмерлого.

.T•. copert,! заКРИТІ К., .ПРИ-Тоm _tom, ТОМ- том, китайський

.

глушеНl К. (ВК~ИТІ сукном)..

.!барабан, подібний до тамбурина без

Т. sordl = Т. copertl.
дзвінкотливих бляшок. Уживається
.
Tintinando (іт. - тінтінандо], в джезі. .
.
t і n tl пап t е. дзвінкотливо.
Топ [поль.), тон.
. Tintinnabula Глат: ~іНТі~Н~буТ.саІу, цілий Т. (інтервал).
ля}, . N о І а е. середньо ВІЧ НИИ ІНСТ prowadz"'cy
уводний
тру ме нт - дзвіночки.
'.
~,
•
І'
.
)..
ТОН. Див. Leltton.
Т Into
ІТ. - ТІНТО ,ВІДТІНОК.•С О n
Т
d [.)
t., з відповідним відтінком.
оп, ег НІМ., ТОН.
.
ТіогЬа [іт.. тіорба}
Theorbe
Т. - ап, . die, тон ація. - 1)

.

"

.

t

ТОl1ацій, через якї проходить КОМ·, свідомості. що Дані тони є скmщо

j

позиція, до одної тонацїї основної j ЗНI't. И '!<Істинами. того самого, або

ХІХ в. Такт 6/з • СИнкопованиЙ.

ний римський духовий інструмент, униз, спадний тяг смичком.

-

і

з боку меЛЬОДIЙНОГО є це прина-

Tlra tutto [!Т. - Тlра тyтro), лежність тонів мельоДії до певнОЇ
. ·,,;тягни вс:;", вказівка для органово- гами. - 2) З боку гармонічного,
", га .рІепо .
віцноше!іНЯ акордів до одного ос-
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(те саме, що ТопаlШіt).

-

J.QIоріднених суголоСів.

T.-bestimmung, dіе,зизна-\
T.-wechselmasc:hine, die =
чення тону.
'!Venlif.
T.-bucl1stabe. die. визнаTonac::ja. Іполь.І, тонація, див.
чення тону буквами.
:1 Tonart.
'.
.
'. T.-folge. die, послідое.ність,1
.Т. oddalona. д,алека!. (про.

l

наступство, чергування тонів.
nшежнкть до т. спо р щнен.О1).
Т.- gebiet. das, царина то,!
Т. P?krewna, СПО~1Дне~а т.
нів. звукова царина.

.

м'ЯТЬ.

. 'Т. rownolegla,

..

РІвноБІжна

Т.- gedac:htniss. музична па- т., див- Рагаllеltопагt.

ТопаdШа [ecl1.. - тонадіЛля! .0.-=

!!

T.-geschlecht, das. рід то- fntermez1:o.

нації, тонорід (дур і моль)_

І

.

Топаl(нім.}, тональний. nрина-

Т, - ЬоЬе, die; висота тону.. ! л~~~ий до тонально<::ті, або до то. .

тецтво.

'наШІ.

Т. - kunst. dle, музичне мис-'

.!

Т. -Ieiter,

die,

..

ТН'

d'

·б"е. аrmоше, Іе, Т. [а.р гама, скаля; І ~ОН1Я'. то ТО __П!lЩ '::~;:) є утворена

I

семиступневий звукоряд, що в ньо-; ІЗ TOHlВTAahO ! !?:~!.Ш'

.

му тони поступають малими і вели-;

.- е

! n:дування:

кимн' секуНдами..

Т. - malerei, діе, звукомапю-: ЛIД;:вач

Шl~а ІОП,

,.

сае,

ї.

Hac~.

є ТОДІ, КО.ilИ. rопqс -- нас-

не. П Р :1;РИ;-і У,ЄТ!;'С5\

.

~OY'!1aд-

i~ . ~ СТИІIЬ що ліг: но IНте?вашв П,JОВ,ДI.,~!{і:: (ц- ОУЛО
вання. композиц инии.
\, ,Л ..n ' би нас.'Тїдування реальие), а ЗNінює

в основу програмово 1 музик ... 'A"'~' __
•
.
P'k
' ІХ. їаки;.! ЧИНОN, що ,01-1'11'1, :,.ю МІС. rogrammUSI..
\ тя.ться У провіднику між 1- V СТ.,
T.-melster, der. мистеЦЬ-:відПО~ідають у наслідувачі тони між
.музика.
. _
. . _
iv - VIП ст., і навпаки.
• . ;r. -qualltat. dle, "ЯЮСТЬ то-! Tonalitat, die (Нім.1. тональність,
ну • тобто ?арва: ~еМбр. тону.. ; IЮширен~ поняття тонації, коли її
Т. - quantltat. dle, ...скU!ь-; гармонічний обсяг не об~lежуєїься

кість, об'єм тону·. mбто висота ТО- \ на тонаційні та альтеровані. акорди,
ну.

• .. .
.' І ме наповняється' також зворотами
T.-rеglOn' dle = Tongeblet ідо чужих тонаціЙ. Гармонічна струя
T.-setzer, der. IЦ>мпозитор. 1ухиляється . і модулює, а:.1.: поїім
Т. - setzkunst. die, КОМflОЗИ~ !ЗНОВУ вертається до тонац!! головційне уміння, композиційне мистец-: ної.
.
тво.
!
Tonalnosc [поль.] •. тональність,
T.-stiirke, die, сипа тону, ДИВ. TonalitiH.
'о.'
динаміка.
Tonarius [лат. тонаріус],. тоT.-stiick, das, музичнИ'Й.твір. нгрій, збірник григоріянських хор&
T.~system, d~s, .тонова сис- лів. упорядкованих за ладами.

тема, звукова система,

УПОpSIДКо-

Tonic~solfa [TOHik-соль.фа). ме,

вання усіх тонів, уживаних практич-!тода навчання нотного .сПIВУ:~ щО
но 8 музиці, на Аідставі якого ~ не-! поляr~є н~!ранспонуванНІ П~CТlИНИХ
будь прінціпу.

обсяг,

T.-umfang.
звуковий 0_

!СОJ1ЬМlзаЦIИНИХ

назв ступе.щз. гами

~г• .тоиовий;до всіх тонаціЙ.

.

і

Tonika

[з .лат.}. тоніка.

-

1)

To~ika
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Transponieren

Назва першого ступ. гамк. - 2) І' передній темп (досл .•вертаючис..q".
"корд. побудоеани~й . на І .. ступ. га: розуМіЄТЬС~ ДО попереднього те1>1Пі!).

ми; є це

головнии t ВИРІшальнии

ТОГОРІІ

[есп.), торопinь, дуда

~
_ ~.'

акорд, що від нього одержують І стародавній еспанський народ. iHC:~
функціональне значінНЯ всі інші а-, трумент для танкової музики.

корди тонацїі.

Tostissimo [іт. - тостісс:імо} ду_
Т.- akkord, d~r~ тонічний а- же швидко. невсипуще швидк~.
корд, те саме,. шо Tomka 2)..
~
Tosto (it.-ТОСТО),tоstаmепT.-drelklang,der, ТОНlчнии te,. ШВИДІ{Q, скваПНО,·похіпливо. '
тризвук, те саме: що T~nika 2)..
Totenmarsch. der [нім.І. жаліб1. - funktlon. dle. ФУНКЦІЯ ний марш.
тоніки; можуть її сповняти акорди
Totenmesse, die [нім.). жалібна
І, ІІІ, або VIJ .ступ.
v месса, реквієм.
. . Т. -Ieltton. der, тон УВОДНИИ
Towarzyszenie (поль.}, с:упро.
до' ТОНІки, тобто УІІ. ступ. гами..
від, див. fkcopagnamento ..
,,,
T.-septakkord, der; ТОНІЧТр; = ТіmраПі..
нии септакорд. тобто септакорд, по~.'
.
будований на тоніці.'
.~г. - 1) ТгоmЬа. Trompete. .
. Т. _ stellvertrete., der. за- 2) Trlll~r.
ступник тоніки (тобто тонічного аTr<lbka [поль,). труба, ДИВ. Ттот1<0рду).Порівн. Т.- funktion.
Ьа.
Tonisch [нім.}. тонічний.
Tractus fлат. - трактус}, в гри~
Т.-е Dreiklang,deГ. т. три- горіЯНСЬКОI"iУ співі сольоспів псаль
ма, прикрашений багатими мелізма·
звук = Tonikadreiklang.
ми.
'.,
ТОП0. [іт. - тоно), тон.
Tradotto [іт. - традотто]. ви-'
Tonus (лат. - тонус}. - 1) Тон. працювано, . оброблено. переложе-

2) , В системі церковних ладів но.
мельодія, утворена з даної томації

Tragodie, die (нім., з грець.!.
(modus - а). - З) В мензуральній траrедія, античний сценічний тВір,
теорії, - лад (тонація).
. що в ньому хор виступав у масках
• ,Т. - ecclesiasticus, церков- сатирів.
'
ний лад. Див. КЇrchenton.
Traktur, die (НіМ .• 3 ·лат.1, .. ракТ. mixtus, мішаний лад. (у тура, частина механізму В органах,
,системі церковних ладів) був тоді, що сполучує клявіші, або регістро
. коли переступав обсяг звичайного ві ручки з сопілками.
ладу так, що був мішаниною ладу'
, ТгапquШо [іт. - траНкВіЛЛЬО}.
'автентичного й плягального.
І tr а n q u і 11 а m еп t е, спОкійно.

. 'Т. peregrinus, мельодія 113.

'

Transkription. сііе [нім., з лат.}.

пса~ьма.яку в систем~v церковних) транскрипція, те саме, що п<!рафра
лаДІВ

уважали

всіми ладами.

саМQСТIИНОЮ,

поза

.

Торбан, стародавній україн;:ь'кий інструмент, гюдібний до ба нду-.
ри. ,Мав подвійну ручку і зо- БО
. струн. Поширений був тільки серед
пансько! верстви.

,

за.

r

Transmission, die (нім., злат.),
трансмісія, механічне прилаДIJ.Я в органах, що ним I>lОжна який -будь
п;>лос привести до звучання на ін
шій мануалі, не вживаючи злучиикїв(копул).·
.

ТорЬ [тоф] = Tof.
. ,Transponieren [нім.], транспоTormentato (іт. - торментато}. иувати, переносити композицію ДО
сумовито, печаловито, маркітно.

Tornando [іт. - торнандо}, по-

іншої 'тонацП.

T.-de Jпstrumentе..траис-

1

І': ,'.
.

пональнl іНСТРУNенl'И, які· звучать 1із смереки (сеР~;;:lliНИЮ:l). а Зіё4!;?7.У
не

так

як

наnиса.но

в

нотах; .обвивають берєзо:::о:о Iroрою.Т. "ш

у строю· Б: звучать цІЛИМ тоном ни- дає тільки алї:,Фотні тони.
ще, в строю R малоЮ терцією !і Н Тргмб~1·<l}lИ:"к. грач на
ще, або вел. секстою вище., в Ф ті.

ТDе1'ібі.
.
Трембітати, грати на. тремБІті.
т
d
t ('
гетеп amen е ІТ. - тремен-

~віНТОЮ нище,. або квартою вище І

1 т. Д.

.

T.-dеКlаvіаtuг. dle, транс-

пональна клявіятура, механічне при- даментеІ. погрозл~во.

nаДIJ.Я в клявішевих інструментах,l
Tremolando (11:. - тремоляндо},
що ним можна клявіятуру довільно, t! е m о І а n t е, тремолюю чи. з трем
пересувати і тоді окремим клявішам ТIННЯм.
відповідають інші 10НИ, ніж норTremolieren {нім., з іт.], тремомально.

лювати,

ція, транспонування. Див. Тгапsро-

тремтіти. Див. Tremolo.
. Тгетоlо. (іт_ - тремольо], тремольо, тремтіння. - 1) Увокальній

піегеп.

музиці дуже. швидке повторювання

'
Transposition, die, транс.пози.
'
Transversal - Schwlngungen,

die.

поперечні

т?го

коливання струн.
Т

•

d

самого. т.,:ну_

Зуа:~іЧ~ЄТЬСЯ

коливання, звичайні т!л~ки в даВНlШIИ В~К~ЛЬНІИ ЛІТера-

?

ТУРІ. -2) Вада у С.ПLВІ, неприроднє,

['

.

І

сильне КОливання І хвилювання го-

гаsсшап
п. - трашrнандо " лосу, сrюлучене звичайно також іЗ
здержливо, ПОВІЛ.ЬНО.
і хитанням висоти' тону. З) На

· ~rattenuto (ІТ. - траттенуто] =: смичкових Ж:струм. багатокрa-rне,
.
швидке пое;,орюваfШЯ тогс саиого
· Tratto [іт. - траТТ0]. розтягну- тону.
.
тий, - то, протягнутий, • то.
Tremu!ant, тремулянт, м~хаН,ічTrauerm.arsch, der (нім.], жа- не приладдя в орг;,нах, яким можна

Тгаsсюапdо.

лібний марш.

розхитати

повітря. і

таЮіМ

ЧИНОМ

Traumerei, die (нім.]. мрії.
дати звукам тремольо_
Travestie, die (нім.). травестія,:
Tresche, die [нім.} = ТгеІІа.
карикатурне наслідування муз. ТВО- і
Trezza [іт. - треццаl. стародав-'
ру, що в ньому змінюється не тіль-І ній танок, подібний до куранти, або

ки тенденція, але й форма. Не плу- і галіярди.

тати з пародією.
Тге [іт. - тре). три.

Triada (іт. -тріада], Dreiklang. - 2)

звук, див.

1) Тр!+Загальна

·
Т. (Іе) corde, на трьох СТРУ- назва акордів І, ІУ і V ст.
нах. При грі наФортепіяні вказіВКё!. І
Triangel (НЇI\1 •• з іт.} =
щоби грати без ліВ0! педалі.
І golo.· •
...

.

Т. volte тричі.

.'..

,.

І

-

Trian-

І

Trlang<?lo ~T: - ТРlангольо}, три~ .

t

Trias [лат. - тріас);

f кутник; ударнии Інструмент у фор

-.1 мікутник.
сталевого дроту, зігненого .в три.
..
'

T)'e.deZlme, dle [НІм., з п.
TerzdezJme.
Tre!"ando (іт. • TpeMaHдoI~
з TpeMТlHH~M, TpeMO~bO. v _.

т:

h а r.

1т о n і с а, . тризвук, див- Dreiklang.
Тре~бlта, ГУl~УЛЬСЬКИ~ !HCTpY~1
Trichter,der [нім.}, розтруб,

мент, СОПlлка великих РОЗ;:IlРІВ. дов r див.
на 3 метри. Вузькии конець.:
пи Щ и к, має 3 цм.; широкий. r 0- '

. га

Schalltrkhter.
Т. auf. піднести

Т. indie НёЬе,
рена частина інструменту назива розтруби!
Т.-Уіо1іпе. die
ється
го л о. сни Ц Я.. Виробляють

л осн и К, -

6

розтруби·!
піднести

ЦМ.і кінцева, розши

-

УіоНпо-

рЬоп_

Trfclmum

~
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Trkinlum

"І "зик?", (тону): споdб гри на Духо- ,~

'

[лат. - тріцініум]. три- вих IH:TpYMeHT~X_,

спів, триголосний твір а капеля.

.•

Тг/рЬопіа ,[з грець.]. ТРИфОНІ!!"

Tribemitomum [з грець. - трі-І тобто триголосся. .
'
геМітоніум}. мала терція, (три півтоTripla (лат. - тр/Пл~l. І' Г~ ро г, ии).
'
І t і о t.. в мензураЛbl~IІИ МУЗИЦІ ПРИТrШапdо [i~. - трілляндо}. з три- скорен.ня руху втрич!..
Аюва,нням.
'І'
тrч~lu~Jлат. - :р/Плюм]. в се
, ,ТгШer. der (Нім.І, триль, мельо- реДНЬОВIІ{ОВIИ МУЗИЦІ на 7 ва третьо·
.~
-(а flrmus - а. .
Дlина
прикраса. що полягає на швид-ІІ го голосу
_до. cantus
.
КОМУ чергуванні головного, тону
. Тг/:>еmltОПІ~m ~ гр.ець. - ТРІЗ ЙОГО малою, або великою ceKYH~1 сеМIТОНIУМ] = ТrrhеmltОПlum.
, дою.
'І
Trishagion (грець. - трісгагіон,
. T.-kette. сііе, ланцюг три- ~тричі сВsiтий~J, відома церковна
'nіз; кілька трилів, що наступають І пісня ~Свят, свят. свят,".
'
по собі безпосер.едньо на різних І' ,Triste LiT. - трісте]. смутно, сумтонах.
'
но.
ТгШо {іт. - трілльоJ, триль, див.
' Tristezza [іт. - трістецца}, сум,
ТrШer.
' журба. еоп t. = Triste.
, Т. caprIno, цапиний т.• див. :
Trite [грець. _ тріте], в античBockstriller.·
. І ній грецькІй муз. теорії назва тре.
, "
" Т. di cattena. ланцюг т. -ІВ, \ тього тону В тетрахорді.
,
ДИВ~ ТгШеГkеttе.,
! Tritonikon, das [нім., з грець.],
Т. lungo, довгий т.
і тритонікон, бляшаний контрафагот.
'Trinklied, das [нім·І,!lісня при'
Tritonus, (лат. - трітонус]. ТРИ, , чарці.
',
тон, ,збільшена кварта, або змен,,;' Тгіо [1т.І, тріо. - 1) Твір для шена, квінта (три цілі тони).
трьох інструментів (звичайно скрипTrocheus~ [лат., з грець. - тро
ка. віольончеля і фортепіян)_ - 2) хеус], трохей, метрична стопа, що
Середня, контрасто,ва частина в різ- складається с з двох частин: довгої

,

них формах танкових, у марш>.lХ, та короткої.

скерцо: тощ~. - .3) Ди~. orge~trio'l' , Троїсті музики. народня назва

TFl0le, d~e [НІ!:,_' з Iт·І, ТРІОЛЯ; дЛЯ ансамблю (тріо), що складаєть'

'неправильним ПОДІЛ метричного у- І СЯ з3. інструментів; звичайно: скрип'

РИБК,а натри_частини; замість на І! ка, цимбали і бубон.

" правw:ьних ДВІ..
•
.'
Tr6jdzwi~k [поль.], тризвук, див.
' Trlonfale. [ІТ. - трrонфале}, ТРИ-! Dreiklang.
IОмфаnьно, переможно, пишновеличТ. maly, , малий Т., див; Юеі~.

'і

-

П~~

Trjonfando [іт. -' тріонфанДо), І
Т. wielki великий Т., див.
trionfante = Trionfale.
IGrosser D.
'
Тгіопfо (іт. - тріонфо), триюмФ.1
Т. zmniejszony, зменшений
Соп t. = Trionfale.
Т., див. Verminderter D.
Tripel- [нім·І. потрійний, ТРОЇСТ. _zwi~kszony, збільшений
тий_
Т., див. Ubermassiger D.
T.-fUgе,' <ііе, троїста фуга
Tr6jglos, [поль.} = Tr6jdiwi~k.
(з трьома темами).,
ТіотЬа (іт. _ тромб а), труба,
T.-takt, der, ТрОїстий, такт, металевий
духовий інструмент,
тридільний такт (1/•• І/а. 1/2)'
З вентилями, у різних строях; сЬОТ. - zunge, діе, потроєння годні найчастіше в Б і Ц.

і

~

:.,

151

Tromba

TL':,;

~~~------------------~~--------------------Т. da tirarsf. розсувна т.,! спів. ПіЗflіше тропи, так як j ее",.
див. Zugtrompete.
венції, стали самостійними таорами.
Т. тагіпа, морська Т., те
Troubadoure [ФІ'. - трубадур},
саме, що Trumscheit.
південно - французький поет і музи.
Т.
Т.

prima, перша т.
ка лицарського стану (ХІІ в.).
seconda, друга т.
Trouvere (ФІ'. "трувер], назва
Trombon [поль.) = Trombone. трубадуріВ у північній і середн:
TromЬ опе [.!Т. - тром б]
оне, тром- Франції.
[
]
бон, металевий духовий інструмент Т rr~vatore іт., - троваторе =
з могутнім теноровим звуком. При-

гои а иге.

родній звукоряд аліквотів заповню-

.

ють

хроматично

розсуванням

Trugschluss, der, ом~нливе за

інс-! юнчення. OMa~Ha

каденЦІЯ,

на

пр.

трументу (розсувний т., див.

Zug- J сполука aKopAI~ V ~ УІ ступ.
.
Trumbschelt (юм.]= Trumschelt.
posaune), або вентилями (вентиле-'
вий т., див .. Ventilposanne).
'Truna.5cheit {нім.І, трумшайт,
Т. alto, альтовий Т., див. примітивний німецький смичі<овий
I1ltposaune.
інструмент
(довга
реЗОfj1l!ісова
Т. basso, басовий Т., див. скринька з трьох _дощечок, ОДна
Bassposaune.
струна), ПОПУI1ЯРНИ~ в ХІУ ~!YI в.
Т. tenore, тен.оровиЙ Т., див. . Tryb [ПО1<Ь,], РІД ТОН/ЩІІ, тоноTenorposaune.
РІД. ЛаД.
.
Trombonista (іт, - тромбоніста], ' _
Т. maj.?,rowy, тонорщ дуротромбоніст, грач на тромбоні.
; вии (маЖОРН:II1J'
.
Trommel, сііе [ніи.), барабан.;
_ Т .. mщог~wу, ТОНОР'!!. МОТ. - bass, der,' барабанний; льовии (МІНОРН~И).
.
І
Tryl [ПОЛЬ'І,
б ас, те саме, що Вг 'lllе 2)"
.триль,
_ див. Trlller.
Тготтеlп [нім.], - 1) Бараба- і
Т. dl~gl,. довгии т._
нюи. - 2) Das Т. барабанення.;
Т. kro!kl, коротких т.
Trompete, сііе [нім.І. труба, див.;
.Т. laiicuchowy, ланцюгт.-ів,
Tromba (здрібніла назва від франц.: ДИВ. Trlllerkette.
trompe [тромп) = давня назва ріж-!
!rzеСhtаktоwу[поль.). тритакка).
..'
!товии.
_•
'
Т.-п- gelge. сі,е = Trum-:
T~zycze:~cloWl [поль.]. тричас, scheit.
І ТИННИИ, ТРИДlЛьнии.
Trompetist, der [нім.}, трубаЧ,;
Тч,:уdzіestоdw6jkа [польJ. три-

грач на трубі.
І ЦЯТЬДВlика (нота).
Тропак, український нар. та·,
_ Trzytaktowy (поль.], тритакто-

'нець, подібний, до Rозака.

'!

вии.,
__
Troparion {грець. - тропаРіО~]'1
!sc::heng, ченг, китаиськии дулат. tr о р а r і І,І-т, збірник ТРОПlв, • ховии ІНструмент, шо. склада~ться
Див. Tropus.
, Із 12 - 24 язичкових СОПlлок.
'
Troppo {іт. - троппоІ. дуже,! ' _ ТSСhепk,_ч~нк, арабсько-п~рсь~
багато, занадто.

І кии crруновии Iнструмен,Т. ПОДlбнии

Tropus [лат. - Tpo~ycI, ~pO?';1 до цитри.
_'
у византійській, а по/ім І взаХIДНIИ!
_ ТиЬа [л~т.k туба. :::-: 1} I1нтич
церкві

інтерполяція

(вклацка)

до і нии римськии ВІИСЬКОВИИ Інструмент,

тексту літургічного співу, якого ме: j проста, ДOB~a .труба. - 2) СЬОГОД
льодії не зміняли, але "'Іелізмз:ич~ і НІ бляшании Інструмент, з венти

уривки

переміняли

на

,силябlЧНИИ [ляни; належить до групи крилівок,

ЙЬеrmаSSі~
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ТиЬа

~---''-'-'---

серед яких займає найнище, басове ге.
положення. Будується в різних вели-

"

чинах:

Т. тімЬilЬ, оргаtiовий го
лос. з дуже могутні"! звуком.

'Tubaphon

[лат.

-

Tutta [іт.' - тутта), вся, уся.
еоп t. f о г z а, З усієї Сили.
Т. (1а) forza, цілою, СИІІОЮ
З усієї сили; чим дуж.
"

грець.). туба

фон. модерний ударний інструмент,
подібний до сталевих дзвонів, але
замість них має металеві рурки.

Tuffate [іт: _ туффате]. приглу-

шені тони.

Тулумбаси, давній козацький

Т. (Іа) уосе. на цілий голос:,
на

повен

голос.

Tutte

[іт.

-

тутте]; усі, всі.

Т. (Іе) corde. на всіх стру-

нах. При грі на фортепіяні вказів
ка, щоби грати без лівої педалі. '

Tutti [it.-ТУТТі]. усі. По сольо-

інструмент, подібний до котлів (тим'
пан).
вих частинах гра цілого ансамблю.

Tumburu-vina, тумбуру - віна
Tutto [іт.- тутто], УВесь, цілий.
= Tamburi.
Т. arco, цілим смичком.
TumultUoso [іт. - тумультуозо],
Tympanischiza {іт. -' тімпанїс, raNipHo., гомінливо, гучно, бурно. І кіца] = Trumschei!.
Tuono [іт.. ту оно], тон.
'Туmрапу (поль.], котли, тимпаTurbae [лат.• турбе, "товпи"], ни. Див. Тітрапі.
назва хорових частин упасіях.
Тугоliеппе (фр. - тірольєн]. від
,
Turco [іт. - ТУРкоl. турецький. міна Liindler - а. спокійний КОЛОВИЙ
1\1/ а, t u rc а, по турецьки, в ту· 'танець у такті 3/4'
рецькому, стилі.
Two step [анг.• ту степ]. див.
Turnmusik, die [нім.]
Fanfa- Step.

Qbermiissig

Оп роф

153

шено~ сексти (ф r ~ щс), a~o ЗбіЛЬ-/

Ultraphon [лат. - грець.!. уль-

шено~ секу~и. збlльwеНQJ кварти трафон. удосконалений
та збlЛьшеНОI сексти (ас г Д фk). (З двома резонаторами).

.
Umbildung, die [нім.). перетвоHfI рення,О. d е s Т h е m а, . п. те-

Сі.-е Se~time. ?іе. з. сеПТі-!

М?: велика сеПТІна, зБІЛьшена
'ПІВ тону.

і МИ.

. а. -е Sex~e. die, з. C~KCTa; І Umfang, der [нім.].
обсяг. Топвелика секста, зБІЛьшена на ПlВ то- , u m f а n g,' der,
тоновий о., зву
ну.

сі

.-е

секста КО рд.

І ковий о.; усі тони. які може дати
Sextakkord, der. З.lданиЙ інструмент, або ЛЮДСЬіШЙ го·

складається

з

великої! пос.

терції та збільшеної
сексти
(ф а ІІ, Oml'll't'" І'ІТ.
,
.
діс)

.

й

.-

т

. ..

- "І СКРОМНІСТЬ.

d'

е. er~
lе. з. Т:РЦІЯ;: скромно.
велика терЦІЯ, зБІльшена на ЛІв тоО k h

m

ну.

а.-е Terzquartakkord,der,
з. терцквартакорд. складається з аеликої терції, збільшеної кварти та
збільшеної сексти (ф а г діс).

Сі berschlagen [!:Іїм,l.

Kreuzen 2).

das

, "Ciberblasen (H~M.].- 1) Г1ере-! чистапріма. збільшена 'на 'пів тону.
Й.- е Quarte. die. з.' кварта;

Д~вати; в духових Інструментах за-

НІСТЬ основного тону заграти один І чиста кварта. збільшена на пів то-

з його ~ищи!С аліквотів.

..:.:. 2} Das І ну.
'
,6. nередуванНя,передув.
"'І
Сі.-е Quartsextakkord, der,
,,' , Сі.-е Топе, , передувні тони. З.. квартсе.кстакорд; с,кладається i~
ЙЬеrmassіg [н'Н] зб'
,

І. ,

- зБІЛьшено І кварти та збільшеНОI
,

lЛьшении. сексти (ф г дїс)

, d·e 1\kkord; der, з. акорд,
що має у CBO;;"IoI)' складі збільшений інтервал..

сі

звук: складається З великої терції з.

-

-

'.

чиста !<Вlнта зБІЛьшена на шв тону.

а.-е Dreiklang,der, з. три- "

та .збільшеної квінти.

.•

.• - е Q.uшtе. .dle. З,. КВІнта,

d-e Quintsextakkord, der,

квінтсекстакорд;

складається з

великої терції, чистої квінти та збіль-

а. е Inter:vall, das. з. інтер- шеноісексти (г г Д еїс).
8a~; чисти~, або .великИЙ інтервал"
Сі. * е Sekunde. die, з. секун-

збlЛьшении на шв тону.

да;

велика секунда.збіЛ'ьшена на

Сі· е Oktave. die. з. октава, І пів тону.
октава, збільшена на пів ТО-І
й.. е Sekundakkord.. der, з:.
а..

секундакорд, складається з велИКОI

- е. Pnm, die, з. пріма;, секунди. збільшено! кварти та збіЛЬ'

и..

покора,

п.окіРЛИ80

.
J б
rung, а'lе ['
НІМ.. О ер1} Переміщення голосів

голосів в акорді так. що в басі за"

перескаку- мість ОС,lv'ЗНОГО тону є терція, квін-

вати. те саме; що uьегыsеп..

Сі berschneiden,

е

" ].

- УМІЛІта

еоп

нення. в інтервалі; вищий тон переносить
ся на окт<,ву додолу. або нищийна
октаву зв(';рх. - 2) Переміщення

[нім.}

~,
С'::ПТІХ;:!,

та,

аоо

-

З') О .

теми,

о.

мотиву, - помгає ~Ia TONY. шо пе-·
ре~1інюєп,ся КОЖеН і!-fтервал мельо'

ЙЬегstеіgеп, das [нім,] = Kreu- дії, (Піц.r.осниЙ на спаДН1:іЙ і навлаzen 2).
ки).'
Ugabh. угаб. стародавній жиО. - s - akkord, . аег, оберне- .
дівський духовий іІіструмент. подіб- ни;.; cf(opA.
НИЙ ,ДО флейти.·
.
і ,
O.-s-form, die, стан.оберUguale [іт. - угвале]. u 9 u а'I-1 нення (GlКОРДу, інтера",ду).
m е n t е, рівно, однаково.
іО. - s - interva!l, das, обернеOklad [поль.], уклад, РОЗМіст.1 ний інтервал.
Див. Lage 1}.
І
Umore [іт. -уморе], гумор, жарт.
и. rozlegly = а. szeroki. ,с о n ц" жартівливо, утішно, до~
І тепно.
•
U•. s k uplony,
вузькии у.
"
',:
u. szeroki• широкии
~
І
OmstJmmen [НІм.]. переСТРОI1И, '
у.
І переладити.
.
Ukosny [поль·l. скісний,
навко-,І
О mst'Immung, d'lе ['
]
си.
"
НІМ., пере·
й'
(
"СТРОЄННЯ, перел'ад. Див. Scordatura.
О б JЧНИ рух го- І
•
U• ruch,дно
лосів), див. SеіtепЬеwеguпg.
І
Оп, una, uno [ІТ. - ун, уна, уно],
, U. Ь
••
'І один, одна, одне.
пmІеПlе, суперечне го- ,
.
лосоведення, днв. Querstand.
І
ип ро (ІТ.. - ун по] = Оп роф.
. Ukulele. укулеле, рід малої гі- . ип pochettino [іт. - ун покет
тари, розповсюдженої на гавайсь-, ТІНО], трошечки.
ких островах; в Европі уживаЄТься І
ип РОС0 [іт. - ун поко], трошки.
в джезових ансамблях.
І"
и. р. accelerando, т. приШtіmа volta [іт. - ультіма воль- ,спішити.
та), востаннє. останній раз.
І
и. р. adagio. помалу, прокШtіmо, -8 {іт•• ультіМО. - а].: волисто (т. швидче від adagio).
останній, - ня.
І
и. р. animato. т. о}!щвлено.
v

и.

грамофон
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Оп рос0

.0

-~

u. р. lепіаmепіе, т. повіль-

ніше.

Onterdomin('Jn,dreij,1,,:~ ..
(І •• е Taktteil, der, ненагос

nошена,.слаба частина такту.

U. р. lеntо, помалу (т. ШВИД-

--: Onda mari~ [лат. - YHД~ MapicL
wMopcbKa хвчля , органовии Г011<;<;

че від lento).

U. р. mепо, т. менше.
із групи губних; звук помірни!!
U. .р. mепо forte, т. слабі- трімкий, .ХВИЛЯСТИЙ",
. '

ше, т. ТИХІше.
О. р. mепо
еоліwе.

Ondezime, die [нім., з лат.]. ун.
mosso, т. по- І деціма, складний інтервал, ОКтава
кварта.
.
U. р. mепо уіуо, т. пома. О. - п· akkord, der, ундецім.

піше.

+

акорд, складається з терції, квінти,
септіми, НО ни та ундеціми.

О. р. ріо., т. більше.

"

О. р. ріи forte. ще т. СИЛЬ' І

.

Undezimole, die [Нім., з іт.], ун;

ніше, ще т. голосніше, ще. т. дужче. децімоля, неправильний поділ ме.
О. р. ріil mobile,T. рухли- тричного уривка на 11 частин, за-

віше, т. швидче.

О. р.

мїсть, на правильних

piumosso. т. скоріщ

т. шгидче.

и. р. ріи presto,

ще

12, 8,

Onendliche Капоп,

або

9.

der, без.

конечний, неСf.інченниИ канон; його

Т'і мenьодія CKOHc~pYOBa~a так, що кі-

' . ~eЦb переходить ЛЬОГIЧНО в початок
• • • . . .'
." 1I таким чином 'може . ПОВТОРЯТИСЯ
.'
• р. plU УІУО, т. жваВІше ..в безконечність.
..
. и. р. ralJentando, Т'. здеР-І
Ungarese [іт.-унгарезе]. yropCIi. жувати. т.. зупинslТИ. т. СПОВlЛьню- кий, мадярський.
.
Wвидче.

U

·

вати. О. р.

ritardando,

т. здер..

. Ongarische

Топlеііег, die [НіМ.}.

жуваm. ·т. зупиняти, т. сповільню- угорська (мадярська) гама; є це мо· ,
вати.

.

льова гама з підвищеними ІУ та УІІ

О. p.ritenuto, Т·. здержува- ступенями.
Пі, т. зупиняти. т. сповільнювати.
. Ungleiche

Kontrapunkt,
der
и. p~ sostenuto, т. стрима- [нім·l. нерівний контрапункт. тобто
.
.
. f
такий, що ·на одну ноту· cantus а
но. т. здержаН0,
i'
б'
.'
, ':
О"
d [,
"
.
Irmus· а дає. lЛьше нот у контра·
\
па сог а !Т. - уна корда]. на І пункті
.
одній струні, пригрушено, з глуш-j
О· . .
[" _ .
.] -1)
ником (при грі на фортепіяні вКа.:
. Пlsопо !Т. УНІСОНО ,
.
. зівка, щоби грати з лівою педалею).1 YНl~OH, ОДНО,звук. ~ І [ u. в УН!. и'
d"
•. 1СОНІ. - 2) УНlсоновии, ОДНОЗВУЧНИИ.
па magglor parte еl dlVISI І
О 't
t ['
.
J
[іт. - уна маджьор парте дей 'дівіз!].' .
nІ ,аmеп е ІТ. - УНІтаменте.
більша ПОЛОВИна "розділених" . Вка- і ЗГІдно, з ~HaHO. .
зівк~ В оркестровій партитурі, що'
ОПО [ІТ. - уно]; один.
.
rрач! даного СМИЧКОВОГОінструмен_! ,Onterbrechung,' die [НіМ.], пе.

.

1у ДІЛяться на дві неріВНі частини репинка, перепочивок, цезура.

· і данин уступ грає більш<! їх полоOnterdominante, die [l:Iil'l']' НИЖвина.
.'
ня домінанта, субдомінанта .. _ 1)
Опа [лат. - уяка], прапорець Четвертий ступінь гами . .;.... 2) f\KOpA
(ноти).
. .'.
. на ІУ ступ. гами.
ОпЬеіопі' [НіМ.], ненаГОЛоше'
О.' akkord, der; kижньоний.
.', '..
..
домінантовий акорд, субдомінантОu.-~ Quartse:xtakkotd,de.r, вий акорд.
"
.
· нен:.:олоше~иЙ, перехідн~й кварт·
и.. dгеіklішg, der. нижньо'

секс.акорд. І

' .

Ідомінантовий тризвук, субдомінан-

(Int""ii!Qminantfunktion
ТОВИЙ тризвук.
О.· funktion.die,
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функція

(головна) мануаля в органах.
Unvollkommen [нім.). недоско'

нижньої домінант':!. функцІя субдо- налий. незавершений. неповний.
мінанти; можуть її сповняти акорди
. (J •• е Konsonanz, die, . н.

11., ІУ. та VI~ ступ.
І консонанс (веЛИКІ! і мала терція та
и.- septakkord, der. ниж-! секста)..
:

ньО - домінантовий септакорд. суб-:
(J •• е Sch~uss. der. н: заюн~
домінантовий септакорд; тобто септ-' чення, н, KaдeHЦI~_ (КОЛИ к!нцевии
акорд на ІУ. ступ.
акорд є на слаБІ я ча.сТИНI такту.
О. ~ stellvertreter der
за. копи нахоД:иться у. стаНІ обернення,
•
_.'
,.
або вреШТІ. !(оли має неоктавову
ступник НИЖIiЬОI

ДОМІнанти, тобто. позицію).

акорд 11., або УІ. ступ.

І
О .' Ь 't t V h It
d
.
] J
nvor егеl е е or а.
ег
О n t eг~ed'lапt e~ d'lе [НІМ.,
злат.. ' [НІМ.], уявна задержка. дНВ. Vorhalt.
нижня меДlянта. даєня назва УІ.
(J
о ['
]
д
ступ. гами.
.
.
от
Іт.· уомо, ЛЮДИІіа.
нв.
Prlmo и.
] нижня
Onterquarte, die [
нім..
Orauffu-hru
] _.. р re _
. ng, d'Іе ['
НІМ.....
кварта.
. mїёге.
Untersatz, der JHiM.J,' .8 o~гaHax.
Urfassung, die [Hi~.]. первіСназва критих ГОЛОСІВ 16 І 32.
ний ВУД f(ОI>ІПОЗИЦП, первовзір, перUntersekunde, die [НіМ.], нижня вот"ір,
секунда. .
.
Огтоll ·{НіМ.], переісне моль.
Unterseptime, die [нім.], ниж·. те саме, шо NаШгіісf:е$ tl;oll.
ня септіма.
.
Ortext, der [liі,,?}
Urfassung.
Unterse:xte, die [нім·l. нижня.
Ustnik [ПОЛЬ,}, гуБНI1I'. див.
секста.
: МuлdstUсk.
Onterstimme, die [нім.]. нижній;
Gt [лат. - ут}, СОЛЬNіЗёlЩІна
голос.
. : наЗВа тону Ц. Італійці називаюї",
Onterterz, die [НіМ.]. нижня тер· ЙОГО До.
ція.
Ut supra {лат. - ут сулра}, 'як'
Uпtеrtбпе, die [нім.}. нижні а- ; вище, як перше.
ліJ<I;ІОТИ. ДИВ. f\liquоttбпе.
.
Uwertura [поль.], увертюра,
Unterwerk, das [нім.]. нижня і Див~ Ouverture.
.

=

v.
У. = 1) Уіоliпо. - 2)
У. s. = Volti subito.

Уосе.·

!ХУІ

в.

І·

Vaghezza [іт. -B~гeццa], 1) Кра. У. У. . Уіоlіпі.
і са, виборність. - 2) Непостійність,
Уа. = Viola.
•
І невира~ніст~. С о л у. = Vago.
Vacetto' ,[іт. - вачетто}. помір-'
Vago [ІТ. - Baro], v а 9 а m е лно.
.
te,
Гарно, виборно .. ~ 2) НеVасШапdо [іТ. - вачілпяндоj, пост!.ино, невиразно, неРІшуче.
v а с і t La л t е, з коливаННЯМ .. ЗДРfi~alor [лат. -вальор]. ваРТіСТЬ:
жанням, вібруючи .(на струнІ).
,Див. lnteger v.
Vagans [лат.· ваганс}, ~блуд· j
Valore [іт. - вальореІ~ вартість
ний , також q u і n t u s v., I1'ЯТИИj-{ноти), довгота, триваЛІСТЬ.
голос УJ<ОJ:lтраПУНJ<ТИЧНИХ творах І.
Valse. [фр.• вальс), вальс, диа.

.!)

Ь

І.

';
і.';' !І

~
,

і

'~!

І

Va'sftte
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Verismus'

ладдя в духов"х бляшаних інстру_

Wa1t'er.

- вальсет). валь- ментах, яким можна зачиняти і, відІ tt (ф
, і а se е
р.
чиняти доступ поБ.ітря до" додаткосет;' мапий вальс.
.
вапьцер],
вальс.
вих цівок і таким чином підвищу_
Vа І zer (ІТ. вати. аnо знижувати стрій інстру,
пив. Wa/zer.
менту.' У. - Ьorn" das, веНтилева
У'. d." ,"опсепо.
,.
концерто-,
вий З.

вальторня.

Var. = Variation.,
V.-instrument. das, вентиVariamente [іт.• вар'яМенте]. левий інструмент.
різном"ніТНО,
V. - kornett, das, вентилевии
Уагіапtз [іт. - вар'янта], варіянт, корнет.
'.
відміна.
V.-posaune, діе. веНтилеVariation. діе[нім.). варіяція, вий тромбон.
"
відміна, переПlOрення теми. ·Юльк.а І'
V.-trompete. діе. веНТилетаких відмін, сполучених в одну ЦІ- і ва труба.
'
пість як самостійний твір, називають:, і
Venusto (п_ - венусто). гладко,
.. тема з варіяціями", або просто:, пристойно.
• варіяції""
','
Veranderung, діе [НіМ.]. ,зміна

,V~riazione [іт." Ij!<,р'яцйоне) = І' (теми).
VапаtlOП.
' V e r b i n d e n (нім.], cnолучати.
. Variieren [нім,], варіювати, від",
Verbindung. діе [Нім.); сполука
, МІНЯТИ. "
,'..
.
І (акордів).
'
, ~ar~lerung. дlе [НІМ.], ваРlюван- І
V.-s-Гahig, сполучний.
ня, ВІДМІна.. "
,І
VегЬоtепе Vortschreitung, діе
"
Va~sovlenne (l'р.: варсов ЄН]'І (нім.]. заборонене голосоведеііНя.
Bap~~B янка, споюинии танець, у і Див. Quintenparallele~ Oktavenp«ralтаКТІ І., що розповсюднився особл. ! lele Verdeckt.
у Франції' в полов. ХІХ в .. яко вияв І
'у d kt [. ]
польонофільських симпатій.
І
er ес
.НІМ. , заковании;
VаudеvШе [фр. - водвіль], во-!.
У.-е Еіпklапgsрara[lе.е.
'девіль, жарт, народня сценічна гра І дlе, з. однозвук.
.
,

u

,',

із співами (почат. ХУІІІ в.).

І

У.- е ОktаvепраraИеlе, дІе,

Ус.
І
І з. ОКТІ'ІВИ.
•
V 11 ,= Уіоlопсе.lо.
,
У. - е Qшпtепрагаllеlе, дlе,
с о.
І з. квінти. Всі ці заковані коди поVee~ente Ііт. - BeeMeHTeJ, зав- і лягають на тому, що' два ГОЛОСИ
ЗilТО, буино. ВОГНИСТО.
І йдуть в тім самім напрямку і зупи'. Velato [іт. - велято], приглуше- няються на Їtrrервалі квінти. октаНО; безодголосно.
'"
І ви. або пріми і цим нагадують рівVellutato[iT. - веллютатоJ, М'Я- нобіжні К~іlflИ :або октави. В сувоко, хвилясто, оксамітно.
. 1І рому СТИЛІ таке ГОлосоведення не
Veloce [іт. - вельоче]. Уе І о_lдопускається. '
,
'с.е m е n t е. швидко, хватко, без і
Verdoppeln [Hi"L}; подвоювати.
стриму.,
"
'І ,Verdopplung; діе IHiM~I. подвоVelocissimo [іт. - веЛЬОЧісСімо} •. ЄННЯ.
,
дуже швидко, притьмом, що - тьху.,
Vergrёssern [нім.}. збільшува'
Velocita (іт. - вельочіта], швид-. ти, авгментувати.
кість, npYARicTb; еоп У. = Уеlо-І
Vегgrбsseruпр. .діе [нім.), збільее:' " ,
. ,
j шення, авгментація.
Ventil, ,das (нім.), вентиль. приVerismus (3 пат.), 'веризм, нап-

Vefkehrung
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psMOK оперової т~орчости. що про. У. Terz, die. з. теРL{jя; f<!ала
S!БЛSiЄ1'ЬСil у ВИ?ОРІ драстичного. з~о- терЦІЯ, зменшена на пів тону.

ру~ив,?го mбрета, ~ ~ МУЗИЦІ У

Verminderur.g, die [НіМ.], змен'
V~rsetzе n [ 'м} _ 1) П
'_'

ЗОВНІШНІХ ефектах, ЯКІ З ясовуються шення

заrem.но натуралістичними метода-

ми: напруженою мельодикою, де-

ати голос

шеви", и гармонічними особливостя- і ЩПУНКТ'І<)
-

ф"

-

НІ. '.~

ерем!

2И) ОВ БПОДВIИ'НО(,":У контра- ,
ертати

Інтервали,

ММ. щкв,:,тним ексоти,ЗМОМ та е еК-І' акорди). ДИВ. Umkehre-n. _
-roвною J.нструмент~ЦlЄ,?,
терувати, пив. f\lteration.

З) f\ль-,

Verkehrung, дlе [Нlм_],Обернен-!
Versetzung, діе [НіМ.], _ 1)
саме, що Umkehrung.
І Переміщення _
2) Об
'
[')
І
•
ернення.
. V erkl emern НІМ., зменшувати" - З) f\льтерування. - Порівн. Уег'
ДНМlНувати.
І setzen.
Verkleinerung.die (нім.). зменV.-s-zeichen, діе. пересув. '
шеннSI, дИМінуція.,
.
" . j ники (хрестики, бемолі, відклични" Verkiirzen (НіМ.], скорочувати, ки).
.'
,
'
~еншувати. димінувати.
І
Verschleben [НІм,}, пересувати,
Verkiirzung, діе [нім.], скоро-! переносити: транспо~уват.и .
ченНSl. зменшення. димінуція.
і
Versch!ebung, 'дlе [Нlм.l. пере·
Verlangern [нім.), продовжува- і су~ення. ~р~несе~ня, транспозиція.
-.и. збільшувати, авrментувати.,
1/ііІ І t Y.~- '-'~~ cvrda: .'
Verlangerung, діе {нім.}, пр,о-: '" .V~f;~~mеJ::-~~2~,?I~,!НIі'I.}. ЗJ1ИТ
" ження збільшення авгментаЦlЯ,' т. ДВОХ .0 ... 5 ТОІ ~- ,v, в,,~оти водну
....ое
,
,.
'
: баРБУ.
"
У. -s - punkt. дег, nродов- І
у...' .....k
d' 4 (. ' .. r
HSl..Te

жувальна куапка (біля ноти).

Про-,

_rsCf.ra •. І.шg, 'I~ IНI""J' злит-

.
ов
~"
тя,
HH J . '
У
d h"t 11' [. J
• d
[. 1
-. і
егwал sc ат, ~ H~ t НI~I., споVегmщ ern НІМ." зменшува И., piДH~HH". дИВ. ЇQП- У., Terz _у.,
Vermindert (НіМ.), зменшений. і Qn::1t- У.
V. Dreiklang, дег, з. тризвун;'
Verwandt [нім.), споріднений.
складається з двох малих ,ерцій (г,
.Yerzieren [HiN,], ПРИ крашу вати.
Д Ф).
оздоблювати ..
V. Intervall, das, з. інтервал;
Verziert, (нім.). прикрашений"
довжує ваРТІСТЬ ноти на по"

малий, або чистий інтервал, змен- оздобний.
шений на пів тону.

Kontrapunktt дег, озд ·lе, З . октава', добний У.-е
V• Okt
,ауе,
контрапункт.
Verzierung, діе [НіМ.!. прикрану_
V• Q иагt е, d'ІЄ, з. кварта; са, оздоба (мельодії).
1 Див. Vorschlag,
чиста кварта, зменшена на пів то- f\nschlag, Pra!ltril er, Mordent. Dopну.
peIschlag, f\rpeggio. l'Iachschlag, ТгilУ. Quinte, die, 3_ квінта; 'ег, Тгетоlо. Vibrato й ін.
'
чИста квінта, зменшена на пів тону.
Vezzoso [іт. - веццозо]. v е z,У. 5eptakkord, дег. з. 'септ- z о s а m е n t е, приємно, ніжно, ми
чиcra октава, зменшена на пів то-

акорд; складається з малої терції. ло, привабно.

зменшеної квінти та зменшеної сепVibration, діе [нім, з лат.], KO~
тіми (г дф ас).
пива~ня; вібрація. Те саме, щО

У. 5eptime. die, з. ~ептіма:;, Schwl~gung..
.
Vlbrato [ІТ. - Вlбрат~J, t r е m а пV. 5exte. діе, з. секста; ма- d о, t r е m о І а n до, Вlбрато, трем
ла секста зменшена на пів тону. тінн!!. - 1) На смичкових iHCТPY"l.
"ма сеПТ,іма, зменшена на тв тону. '\

.,

~
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.цоо;гаютJ в. тр~мтіннSlМ лівоі руки l' лроф~ пражськоі консерваторії і\
і пальця. що ПРИТИСl(ає струну.

2) У співі

-

•

_.'

. Vlemn~s~hzigstel. d"s [НІм.].
ня толосу, умова краси звука і доб- ШlсдеСSlтьчвtрка (нота).
.
ре вишколеного голосу. (Не плутаVigore [i'f: - BiropeJ. МОГутністЬ,
ти із Tremolo-M).
дужістЬ, МУЖНІСТЬ. Соп У. = Уі-

Vide

€ це природнє хвилю ван-

r а б а: .

{nат.- Віде І .,

goroso....

У' di (іт. • Вїді],.
дивисЬ.
І
Vigoroso {ІТ. - ВІТОРОЗО]•. vi·
~
.
_ 90 rosamen te. ОадЬОРО. РІЗВО.
Уlеllа Іл ат. - ,Вlел,ЛЯ], середньо 1МУЖ.НЬО,. моryrnьо, енертійно,
&ікова назва давНІ)( В\ОЛЬ, що були
УіЬ І 1
_.
] _ V' І
попереднlЩSIМИ сучасних смичкових
І ое а e<:n. mгуеля 10 а.
інструментів. .
. У. de зrсо _ Gamba.
УіеНе ІФр. - B'єnь! = 1} Огеа·
• У. ~ таno - L~ute. .
· nistrum. -.,. 2) Viola.
УШа~Сlс.о Jec~:. - ВІЛ~ЯНСІКО].
Vieгfache Kontrapunkt. der
~P~ICНO ВІДМІна ггалrиСЬК'1.х ВI'".ЯНель,
{нім.], лочвірний контрапункт, не- П:ЗНl~е таКОЖ.!;tерковнии ТВІР, по·
назва подвійного чотиро- ДІбнии до аНntIИСЬКОГО· anthem - у.

· правильиа
толосно,о

контрапункту.
І. Villanella (іт. - Віnлянелn~}. в!Viergestrkhen [НіМ.}. ЧОТИРО-І ля неля, тобто ,,:селян.ськ.а шсня;
рисковий.
. В ХУІ в. танк?ва хорова шсня з лет·
.
y~ - е Oktave, die, ч. октава" ~M текстом І МУЗИRОЮ (прспилеж-

або четверта октава. В тоновій сие-І НІСТЬ дО миcrеЦЬRОСО мадригалу).
темі є це найвища октава, що пракVШоta Ііт.. - Вілльота}. віЛt,ота,
тично вживається 11 музиці; понад давніша назва ВЇЛянелі.

цею буває ще тільки. 1-2 тони ок-

Уіпа, віна. стародавнif!інд1йсь-

тави n'я:rоі.
КИЙ інструм.ент, що на ручці має
Vierklang, der' {нім.І, чотиро- rюріжки, 4 струни для:. nритисі(зння

звук, .акорд із чотирьох різних тон!в і З вільні.

· (на пр. септакорд).
УіnaЬі [п. - 8Їната}. винова піс.
Vierstimmig[HiM.j. чотироголос- H~ п'SlНицька пісня.
ний. .
Vinef:ta [/т. - 8ЇнеттаІ. ВІ1нова
.У.-е I\kkord, дег, ч. акорд, пісня, П'SIН;щьRa пісня.
тобто'<Жордіз чотирьох голосів (не
ViQla (іТ. _ віоля].альтівка, віоплутати із Vierklang). .
illI. _ l)Скичковий інструмент, тро. У•. -е S",:tz. der, .ч. уклад, хи більший від скрипки; стріЙ на
тобто композиЦіЯ на 4. голоси.
К,вінту нищий.. - ' 2) Попередниця
Viertel. das [Нім.], чвертка (НОс сучас:них СМИЧRОВИХ інструм., що вис-

та).'

У. - раше.,

діе,

. павза.
•

тупала у різни:!!: відмінах і під різ-

чверткова ними иазВдМИ. Див. нище.
У. аііа
Viola 1).

=

V.-ton. . der. чеертьтон! інУ. Ьаstзrdз. віоля бастарда,
T:pвa~. щ~ повстає через Р1ВНО-lвелика (тенорова) відміна viol _і да
"ІрИНИ ПОДІЛ октави на 24 чверть- gamba (ХУІ-ХУІІІ в.).
тони.
У"
в....
. V.-tonmusik, die [нім.}.
• coelestls. "небесна
чвертьтонова

музика;

музика, що Орїановий голос. те саме що Уох с.
У. d'amore, любовна в., ма-

· виходить із рівномірно темлерова- .

кої чsеРТЬтоновоі системи. Першим ла 14 струн, з того 7 для прити~
теоретиком і композитором був ні- кання і 7 резонансових 8; середиНІ.
. мець Шт а й н (19Об), тепер най- Вживається рідко й сьогодні.

видатнішим пропагатором ЧВ. м. Є

У. da Ьтс:сіо

(браччьоJ..,

'Ііоіа
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ручна В., нзйбllища ДО сучасної В. ВІОЛОнчеЛІ!.
1) ВjДО~1иі1 СNИЧі<О
Уживалася В XVI в.
вий інструмент. .....: 2) OprGHoa~:i1 гоУ. da gamba, ніж.tiа В., ма- лос. 8', звичайно в педалі. Звуком
Jia б струн; велика була :ЯУо суч. віо- подібний до однойменного інстру
льончеля. .Уживалася до . полов. І менту.
ХУІІІ в.
У. ріссоіо = Уіо!а ротро- .
У. da spalia, трохи БІльша sa. . '
'..,
..
відміна Уіоl- і da braccio.
І
УlOlопе [ІТ. - ВlОльоне], ВlОльон.
У. di bordone або L і га! - 1) Давніш? ко:рабасова віоля.
.
,
•. - 2) СьогодНІ Iтаm>1ська Н<lзва ІЮН'
мала величну суч. скрипки, багато трабаса. _ З) ОргаНОВI1Й голос, мо.
струн. з яких частина була над пр~. гутнього зв ку 16'.
тисковою дощечкою, а частина бl' . У. '
.'
•
ля неТ, яко бордуни.
.
~Iolotta !п. ВlОл~от:аJ, ВІОЛЬО:
". та, БІЛьша ВІдмІна ВІОЛІ (сьогодНІ
. У. pomposa. величня в., ма- невживана).
'
ла ВlОльончеля з· 5 струна ми.
У' 'Ikl ' t
д" [. J
У' І
t [.
_. ]
Irgl aVla ur, le НІМ., кл!!·
.10 ап е П: - виолянте , швид' віятура Верджіля. т. зв. німа клявіяко. бl:цем.
.
тура для технічних вправ.
Vlolento [ІТ. - виолентоj, v 1 о·
Virginal [анг, _ верджінейл], анІ е n t а m е n t е. нагально, м_огут- Г!Jійська від?:іна КШ!іЗ:ЦИNбмів (XVI
ньо, потужно, насамозито. БУ>1НО.. . ХУ!! в.), а nOTiN Сll~!-!етів (XVII. XVIII
Violenza [іт. - вйоленца], на-. в.).
•
. гальність, буйніСть. Со n 'І. = Vio- і
Virtuos [з іт.], віртуоз, грач, або

-

v

lелtо.

;.

!співак звеЛИКИI.: те::ні'lНИМ умінням,

Yiole~a [іт. : віолет;аІ,. Bi~e.:

Vis - а· vls[фр. - зізав:!. фор.
тa~ мала ВІОЛЯ, наивища ВЩНlна vю-І тепіян здвока ю:яаіятурам'і, уставІ-І da gamba.·
: леними прот себе (ДПЯ 2. їрачів).
Уіоliпе, die [нім.], скрипка.
Vista [іт. -' вістгj,і10Г.'1ЯД. F1
Уіоlіп - koncert. das, скрип· р r і m а 'І., без приготуваr.:lЯ.З листу .
. ковий концерт, тобто концерт ,r...~ji'
Vistamente [ir. • аістамеНТЕ:].
скрипки. Див. Concerto.
і ШВИДI<О.
.
V.-schliissel, der, СКРИПI<О~,
Vittorioso [:т. - віп"рЙозо].
вий ключ, ключ r на другій лінії. ;vittoriosamente, ш:ре;~О\t;Г!Q.
Уіоlіпо [іу.
віоліН0]. скрипка.: величаво, витяжна .
У. ріссоlо. мала с.
: . Уіуасе !іт. - BiBa'le). II(g"so,
У. primo, перша с..
і швидко, промітно.
У. principale, головнас: с.1
У. assal, І дуже жваво. бе··
соnьо(ва}.
\
У. molto, J зугавно ШВИДI<О.
У. ripieno. с. для заповнен-\'
Viv"!cemente· [іт..с віваче~lен,
ня, побічна с.• додаткова с.
те] = Уlуасе.
.У. secondo, друга с.
І
Vivacetto [іт. - вівачетто}, тро.
УіоlіпорЬо~ [іт., грець.], ВіОЛі-І хижв?во...
'.
. ..
нофон •. модернии Інструмент, УЖИ'j'
VlvaCISSlmo [ІГ. - ВlваЧіССімоj.
ваниЙ в ДжезОвих ансамблях. Є це .як - найщвавіше, що - наЙШlЗидче.
кОмбінація скрипки з грамофоноVivac:ita [іт. - вівачіта}. жвавість,
ВИми мембранами і u:,ироким ро::- І швидкість. Со n v. = Vivace.
трубом. Звук сильнии, металевии,!
Vivezza [іт. _ Вівецца} ·.··оо Viva.
наrадує саксофон.
І cita.
.
Уіоlоп [фр. - віольон], скрипка. І
Vivissimo [іт. - BЇB!cciNo!
Уі·
.
Уіоlопсеllо [іт. - віольончелльо],1 vacissimo.

Уіуо
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ча вправа без тексту; співається на, на музика, СПlвальна музика.

вибрані голосівки.
Vokalsatz, der [НіМ.], вокальний
Voce [іт.' воче), голос. Со 11 а склад, співальний ,Склад.
,
У' О з головним голосом. з мельо·
Volando [іт.• воляндоl, летючи,
дією. Вказівка для супровідних

посів.

го-, ледви торкатися струн.

VCllupil~

Уоlti

Vivo (іт •• віво). живо, жваво,!
V. ыпсьеe [в. блянш), г. яс~
швидко.
. ноі барви.
,
У. mlxte [В. мікс). мішаний
VI. = Violino.
VHo. = Уіоlопсеllо.
Г., регістр людс~кого (ЧОЛОВі;Ого)
Vn Упо' = УіоJiпо.
голосу, середн. МІЖ грудним І ГО..
•
лов'ЯНИМ.
"
V.oca~isation, die, [Hi~.. з фр.},
. V kal'satlon d' [ім І ~ V
вокаЛІзаЦІЯ, вимова ГОЛОСІВО!( у СПI'I І' .?
І
,Іе н.
о, ві.
,'са Isa,lOn..
•
.
.
VocaJIse [фр.• вокаліз1, співо' 1
Vokalmu~lk. dle [НІМ.], Вокаль_

,. .
,
,.
Volante [іт.· волянте} = Volan,
V. di petto. грудний г. ДИВ'j do.
'.~ yolkshymne, die [Нім.], народ·
, Register З).
, V. di testa. голов'яний, г. НІИ ГІМН.
'
Див.' Register З). "
'.
'І' Volkslied, das {НіМ.], народня
.
.V. falsetto. фа.'1ьсетовиЙ г., ПІСНЯ.
Див. falsetto.
І
Volkstiim1iche Lied, das [нім.1.
У. granita повний г. силь. і популярна пісня, хоч аВТОРИЗОБана,
, ний Г.
. ,'.'
'.
але розповсюджена широко мІж
, " ,V. pastosa, гнучкий г.населенням.
'..
.
Volle Orgel. dle [н!м.] І .п~вн~
, 'V~ petto falsetto, мішаний
г.Див. Уоіх mixte.
І
уоllе Werk, das [НІ.М.}І о~r"ни .
,~ВкаЗlвка щоби грати ЦІЛИМ IНстру• •
, У. РГШСlраlе, го~овнии Г. І ментом, тобто органове ТиНі.
V. r~~ca, хрипкии г.
І
Vollkommen [НіМ.], досконалий,
V. Тlрlепо, Г. дЛЯ заповнен, І завершений. повний.
НЯ, ПО~іЧНИЙ Г., додатковий г. (в ком- і
V.-e Konsonanz, die. д.
ПОЗI1ЦIІ).
'І
І.,
(
~.
)
,
V'
t
~
: "онсонанс кожен ЧИСТИИ ІНтервал .
,
. • spl<:ca а, гострии Г., яс· І'
'
. ."
.
ний Г.
"
V.-e Schluss, der, д. заЮI:!::
Voces [л
_.
}'
чення, повна каденція: При сполуат.
воцес, голо:и.
ці V - І ступ. кінцевий акорд при паV. aequales, однородИl го- дає на сильну частину такту і має
лоси.
основні тони в басі та сопрані. ,
V. impares
У. inaequales.
VolIstandig [нім.1 =' Vollkom.
V. inaequales, неоднородні, тел.
мішані полоси
V olta (іт. - вольта). випадоК.
.
У. pares = V.aequales.
зворот. раз.
Voci [іт. - вочі). голоси.
Prima У., уперше, перший
V. eguali~ однородні голоси. раз. L а р г і m а У. f о г t е, за
V. impari
У. іпеguаli.
першим разом голосно.
. V. іпеоиаli, неоднородні г.
Seconda у'., удруге., другий
V. рагі
У. eguali.
раз. ,.La seconda У. ріапа,
за другим разом тихо •
.
V
V l" [.
.],
І
• ogІїа [ ІТ. - волья}, порив, палкість. еоп У., палко· з поривом' б
о
ІТ. - вольТІ, переверни
"
'10 ерниl,
.
.'
. V. subito. негайно оберниl
. Voix, [фр,'" воа], ГОЛО!:,,

і

.
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Wаldfібtе

Швидко переверни (лист у нотах). дИсонанс, що утворився через за.
Volubile [іТ. - волюбіле}. уо. держку.
І u Ь 11 т е n t е, рухливо.
у, - s· note., die, задержаНІ! '
Voluta [іт. - волюта], 'равлик. нота.
слимак (головка смичкових інструм.).
У., s - 10П, der. задержаний
Voluttuosamente [іт. - волют. тон.

туозаменте}, солодко, розкішно,

Vorschlag, der [нім·l. переднотLan.Vorausnahme, die [нім.1. заскок, ger У .• Kurzer У.
див. f\nticipatio.,
Vorspiel, das [нім.І. загра. за·
Vorausnehmen [нім.}. за<:каку- спів. вступ.
вати, див. f\nticipieren.
Vortrag, der (нім.}. виконання.
Vorbereitete Vorhalt, der [нім.l,
У.- s· bezeichnung, die. видійсна задержка. Див. Vorhalt.
кональний значок.
,
Vordersatz, der [нім.}. поперед·
V.-s-stiick, das. твір для
0-

манливо.

ка, мельодійна прикраса. дИВ.

,нє речення, складова чаСтина (пер- виконання

ша) муз. періоду.

Vorgehaltene Топ,

ВПРдВ).

der

= Vorhaltston.

(у

протилежності

до

[НіМ.] .Vori.ibergehende

Modulation,
. die [нім.!, перехідна модуляція, тин:

Vorhalt, der [НіМ.]. задеРЖКд. час о в и ~ пере)(ід ДО іншої тона·
В акордах, що стоять насильній ції і, потім поворот до первісної.
частині Т<lКТУ часто творять диео-

Vorzeichnung, die [нім], поп€:

нанси. замінюючи деякі акордові то· реднє р-изначення. п,)передні знач

\1

ни їх ни.жньою, або верхньою ее· ,·ки (КЛЮЧ, хрестики і бе:'lОлі на по.
кун?-ою І аж згодом, на .легкіЙ час·; чатку нотоетану).'

,

ТИНІ TaK:ry. розв'язують іх на тони:

Уох [лат.

аКОРДОВІ. Буває так. шо ця нижня.:'

чи верхня секунда була акордовим

ВОКС]. голос.

' .

1

•

, ,Y~ ~~gell;,a, ra~:.emKal •• ян·
тоном у попер€'дю..>ому акорді: тоді: rольс,"'НИИ ", ' ор, с':ОВИИ голос з ДУ'
П задержують на Nісці. і для нової' же НІЖНОЮ lНТОНС~'ЄЮ.
.
_У••coelestls [t.:,с:.1еспс}. "не'
rapMoHfi (на сильній частині такту) і ~ '.
вона стає
Д і й с ною
З а дер ж- і оесни.и . г.~, органов~и .голос, що
кою {Vorbereiteter У.). І<оли· ж ЇЇ; має НIЖ1-:ИИ, хвилястии. НІби надзех·
в попередньому акорді н,е було.: ний звук.
.
називається
з а дер ж кою
У я В- і .
У. Ьитапа, ~ 1) Людський
ною (Uvorbereiteter У., freier У.). і Г. - 2) ОргаН08ИЙ голос. подібний
V.-artig, задержаний.
до людсь~ого, - ?) Ме:<знічне пр!'·
V.-s-akkord, der. задер- nадця у фі<:гаР~1ОНIІ •. ШО НИМ досяга
жаний акорд, тобто .акорд із задерж. ють ТР~МТІННЯ ЗВУКІВ. ,
._
кою.
'
,
Vuoto {ІТ. . ВУОТО], порожн1И,
V.-s-bildung, die, задерж- вільний. Vuota, при грі на смич-

, ковий

УТВір, -тобто гармонічний ут· і КОВИХ інструм. вказівка.

вір із задерж кою.
,V~-s-djssonanz,

щоби гра·

ти на непритисненій струні (на пр,

die,.

задер· при фляжолетах).

жаний! задержковий Дl:Ісонан<;. тобто

yy~= Vіоliлі (скрипки) .

W.
Wald. der [ніМ.], ліс
' : Ta оргаН08ИЙ' голос з П08НИМ.
W. - flote, die, _лісова ФлеЙ.і: руглим звуком
W

,

01<-

Wіпdkaпзl . ~
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Waldhorn

W. - verminderte Dreiklang,

W.· Ьогп. das -=' ~atur огп.; de!' двічі зменшений тризвук; скла.
W. - zither, die,~ _!lІСОва цит- t дає~ься із малої терції та двічі змен.
h

І :

wa.; ня,

хег..W~ltornia [поль.}, вальторня)
див. Согпо.

·

.
Walzer de!'

Weinlied, das [нім.}, винова піспісня при чарці.

~eis.e.

die

ЛЬОДІЯ, ПІСНЯ.

W "t[" )

[Нім.1. вальс, німець-

еl

'1'

"

(нім·l. послів'я, ме-

НІ рукави. 11081ТРОВНЯ, канцеm,

що).

е п

НІМ.,

деркоТІТИ.

тур-

J

W· k І [ ]
_.
с: а пу поль. , вокальнии. СПІвальнии. •
"
Ws.роlЬгzmlеше {поль.J. сугоЛОС, СПlВЗВУК. див. Zusammcnklang.
Wsp6tdiwiEtk [пол".J, -1) = Resonanz. - 2) ,= Zus2lmmenklang
Wstl<P [поль.]. вступ, іНТРОДуК.

туркотання. торохтіння (барабаНа).
2) Кілочок, ЩО на нього закру- ція.
чуюсь струни.Wst<tрuj'lСУ {поль.].

-

дег,

підноснv.Й

жолобок (звукоряд, інтерв.",,).
у головці смичкових інструмеНТіВ.
Wyprzedzenie
!попь.l.
\у у_.
у бо!{ових стінках цього жолобка: р r z е d n і а, заскок. анпщіпація.
Є застромлені кілочки. на які нави. Wyraz muzyczny [ГЮ.'1ь.]. му:

W. - kasten,

вають струни.

ЗИЧНИ'Й ВИ;!В.

W. -stock; сіег. -

1) Палич-:
Wyrzutnia [поль.]. ВІШУСК. еліка ДJ1Я деркотання (на барабані). _: зія. еліпса.
2) у фортепіяні лиштва. в якій тор·:
Wznosz<\cy si<t [поль.]. підносчать кілочки ДJ1Я накручування струн. 'ний (зву!<сряд, iHTepBZ").

X~
Xiinorphica [з грець.). ксенор-! ударний. iHCTPY~1eHT. має Звичайно
фіка. СМИЧКОВt1й фортепіян, що для: Зб дерев,1ЯНИХ кусків, на яких гра.
Н:ОЖі'ЮГО тону мав окремий Сl'1ИЧОК.: ють двома· 1>10лоточками.

Див. BogenfIUgel..
, . XylorgatlOn [з грець,]. ксильорXylophon [з грець:). ксильофон,: ганон. <ксильофон з КЛЯВіятурою.

z.

дег (нім.). вітер, ПОБітр~,

дег. зоільшений мольовий тризвук; ВИЙ інструмент.
складається з маЛ"ої терції та збіль- .
W.- kanal, дег. продуш ни ){,
.шеної квінт.и -(д Ф аіС)..
продувдЛЬНИЙ рукав. (В органах). що

то-

Wiola [поль.I, альтівка. віоля,
див. Viola: <
Wiolonczela [поль.), віольон,
челя. див.Vіоlопсеllо.
Wirbel, der [нім,), - 1) Туркіт,

жін:,че закінчення (на легюи час- тоголосся. многоголосся. поліфоніЯ.

=

Ir

п;>впря до сопІЛОК (МІХИ, проДу.валь- ЗВУ'lність. МИЛО~ВУ'IНість, е~ФЬНі~.О

'.

Wind.
Ь
d
.
~ МІХ
W.-e Septimenakkord, дег,
.
W, - alg, ег. ПОВІТРЯНИИ
м'окий", тобто мольовий септакорд. (В opгaHa~). .
.. "
W"І' - h аг{""
i\olische
,Складається
з ':lалоl. терції, чистої
..... діе
квінти та маЛОІ сеnТlМИ (д Ф а ц). НаПе...
d
хоW.-iibermassige Dreiklang,
W.-шstгumепt., <lS. ду

і

Wohltemp' t КІ'
d
er,ler е _ аУlег, . as
І НІМ .• добре ВИРIВН,янии Фортещян.<
W.-wer.k,das, частина Ор-' дИВ. Gleichschwebende Temperatur.
raH?BOfO Nеха';'IІЗМУ •.що ПРОВОДИТЬ
. WohlkJang сіег [нім.)
б

моніч,!ий ут!?іl? що в ньсху Є заМIН- І
Wielodiwi~ [поль.}. багатоні ноти.'
. . ' !звук, многозвук.
"
.
Weibliche Endung, dlе.Jюм.],', Wieloglosowosc: }поль.). бата
НI

Zarg~

\У. -. kast:n" коті ти (грати на барабані).
повIТРОМ~Р. і
Wirtuos, дег {нім,) .= Virtuos.

приладдя ДJ1Я МІРЯННЯ тиску ПОВІт-І
І [.
РЯ в opraHax.

рокий

=-

Т!'1 wTa~:l'
[. 1 '~иий
еl".. НІМ., M,,~
.

1-

W. -Iade, dle. =--'
W. - wa~e. dle,

НІм" ши
• ,W. - е Наг~оПlе, die. ш.
• 3,
.'
гармоНlЯ, див. Lagy.
ТІ 'Warjacja {поль.}. варіяціЯ, ДИВ.
~.-e Lage. діе, Ш_ уклад,
Variation.,
ш. рОЗМІСт.
, '
Warszawianka fполь.J = ,Var'
WeHen, діе [нім.}. хвилі. ДИВ.
·'sovi~mne.
'.
SсhаЩwеllеп.
.
Wartoscnuty [поль·І. вартість
Weltliche Musik. 'діе (Hiм.]~
,
'НОТИ див. Notenwert~ ,
свіцька музика (в протилежноСТІ
" . Waryant {поль,). варіянт, відмї- до церковної).
'
на.'
.'
.f
Wепtуl[поль.), вентиль, див.
Wasserorgel. die (НІМ.). ВОДЯНІ і Ventil.
.. .
органи. див. HydraU~iS..
Werk, das [нім_І. діЛО, ТВІр. ІНСWechsel, der (НІМ.), ЗМІна.
,трумент.
'.
W • .:dominante, діе, замінна І·
Wert, der (нім.). ваРТІСТЬ. ДИВ.
'доміНіШТд'.домінанта; домінанти (а- Ijl'iotenwer.{.
,
_
_.
корд 11 ст.}.
. '.'
,Wetterharfe, те {НІМ.}
f\ollW ~ note, di.!:::. замінна нота; І sche Harfe.
верхня; або Ю1ЖНЯ секунда ак.ордо- •
Wiatrownica [поль.}, повітровВОГО тону, що виступаєздеБJЛьша і ня. ДИВ. Windlade.
на легкій, частині TaKTY~
І
Widerschlag. der {нім..}
Re. .'
W.- no~tenakkord,;. дег. за-. pe.rclIssa 1).
.'. . ,
!,,1нно : нотовиlol акорр.,. тоото ак.орд \
Wiedergabe, діе (Нlм..]. е:ДТБі)'
,ІЗ заМІННИМИ нотами:
:
.
рення.
.
. ';
W.-поtепаrtlg,заМIННО-НОWiederschlag, дег (НІМ.} =\ReтовИЙ.
".
' ".'
\1 percussa 1)_
.
." W. - n~tenbi!dung. діе заWiegenlied, das [нїм.]. колисмінно - нотовии УТВІР, тобто г~p' кова пісня.
.

КИЙ 1<0ЛОВ:1Й танок. помірний. у так-
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nров?дить повітря З .МіХіВ до повіт·
З) 'о.: Capotas. to.
РОВНІ.,
. ,
W., trommel. діе. деркот.
W.-kasten, дег. ПОВIТРОВНЯ,ливий барабан.
збірник Повітря в органах.
і
W' Ь І [. J
.

ра-, давній ТУРИНЗЬ!<ИИ Інструмент, і шеної квінти (гіс г дес).

подібнии до маНАОЛІНИ.
Walec [ЛОЛЬ.}, вальс, див

Windkasten

,

.:Zabka {поль.], колодочка (смичZamienria nuta [поль~], замінна
1<а). див. Frosch.
нота, див. Wechselnote.
Zad~cie [поль.), задув, див. ЕтZаmроgпа [іт. - Цi'l~!ПОНЯ), дуда.
bouchure.
<
Zapateado [есп. - запатездо).
Zalterowany [поль.). зальтеро-. жвавий еспанський танок у ТРОЇСваний (тон, акорд).' Див. f\lteration; [ тому такті.
.
Zamiana enharmonїCzna
і < Zarge, діе (нім,І. бічна стінка

[поль.). енгаРМОl-]ічна заміна. див'l між .верхняком. і спідняком смичко.,
Enharmonische Vеrwесhsеluпg.
1 вих ІнструменТІВ.

______._._____
....б....t_е_ _ _ _ _ _ _ _ _ _..;..1б4
Z::..2І:;.:;rt..::,.fI

.__

.ZцkцпftmUSіk

Zingar ese (іт, цiHгape~e). циZartflбtе,' діе [НіМ.). .ніжна
•.
гансы<й
дуж-е
з
голос
ии
органов
,
флейта'
Ііпl<, der {нім.}. цінк, давній ду.
лагідним. звуком. .
іноді
Zarzue la [есп.- зарзуеля], .на- ха.виЙ інструмент з дерева,

мав отвор. и, як на
родня еспанська оперета Із СПlва· з c.'10He~oї кості,
як у трубах. Фор.
МИ, анальогічна до нім. Sici1gspiel- у. флейті, іа губник

Вий·
Zbiorni ki powiet rza (поль.), по- ма була проста, або загнута.
.
в.
XVII
6
ня
уживан
з
шов
sWindka
див.
,
вітровня (В органах)
дег [нім.1. КОЛОВИЙ
anon,
Zirkelk
ten.
о мо·
Zbocze nie mоdulа.Суjпе[поль.]. канон; його мельодія постіин
ціле квінтове коло.
через
дулює
rgeV'orube
Див.
ухил.
ійний
М0дул:щ
Zither, діе [нім.]. цитра.
hertde Modulation.
Zmiana (поль.), Зl'lіна, переміна.
ДИВ.
,
речення
Ідапіе [поль.},
І. сhгоmаtусzпа,хроматичSatz 1): • •
.
ZdWОJеПJе (поль.], подвоєння. на зміна (тону). .
, енгармоonlczna
enharm
І.
.
зе·
Zefflro so [іт.- цеффірозо] •.
onlsche
Enharm
див.
а.
перемін
нічна
І
.
,
легіт..
як
фірно.
.
'
.·
utung
Umde
І
'
зназнак.
Zeichen , das [HiM.]~.
Zmniej szenle (поль.], Зменшен..
чок,· позначка.
.
я.
димінуці
ня,
частина
"час",
Zeit, фе [нім.).
Znak (поль.). знак, значок, ле(такту).
І •• mass, das, розмір, темп. ресувник.
І. оЬпііепіа, спадний пеІ.· messer , 'дег, часомір,
ресувник,
тактомір, метроном;
Zelo [іт. - цельо), запал. наД'1 кличник).
хнення.

Со

n

І.

Zeloso.

.

І.

І

обниж-ник (бемоль,

podwyz szenia, підносний

ІеlС>50 . [іт. цельозо), z е І о s а- . п~ресувник.

mente ,

надхненно.

n~KO; щиро.

з

підвиrpник

запалом, вtДкличник).
І.

..•. " Zerlegu ng der Them"en.

діе

від-

•
przygo dny,

(хрестик,

випадковий

пересувник.

Z. staly, постійний, прикпю[нім.І, поділ тем, (у тематичній прачевий переСУВIiИК.
.'.
.
* "
ці).,"
,Zerstr eute Harmo nie. die [нім.),

Іорро (іт. - цоппо]; кульгавий,

u n t о а 11 а
широка гармонія, тобто
z о рр а, синкопований контрапункт.
укл~д (роз міст) голосів в акорді.
Zortzik o (есп. - зорцік01. дав'. Zesp6t {поль·1,· гурт, ансамбль.
ький танок у такті 5/4 із
баскійс
ній
[поль.1.
<:ёkі
dwudіwі
Zgodne
о інсширокий кривий.

Со n t гар р

рИТМічним супроводом ударног

консонантні інтервали.

Zieharm onika. діе [нім.). роз- трументу.
Zugpos aune,
тяжнаJармонія. складається з міха,

діе {нім.І. розсує:
див. ТготЬопе.
ряду st.3ичків і клявіятурИ. Тони від- ний тромбон,
Zugtro mpete, die [нім.], роззиваються при розтягаtlні і стискан-

. ні міХіІ.

ZіmЬаl[цімбаль}

сувна труба, уж-ивається в f\нглії;

СітЬаlоп. механізм анальогічний до розсувно- "r

. ІіmЬаlоп (цімбаЛЬОНJ = Сіт"
.
balon.
Zingar esca. lіт. - цінгареска].
. . циганська пісня. циганський танець.
. •. ZingaresC:o [іт. - цінгареско}
Zlngare se.

го тромбона.

Zugwe rk, das [нім.1. n тягнуче
приладдя а в органах; ЙОГО головною .

складовою Частиною є а б стр акТ и.
Zukunf tmusik , діе [HiM.],flI.Y-

зика маЙбутнього.,.

165

Zur:g~

Г2

Zunge. діе [НіМ,]. ЯЗИЧОR. В ор- І. НI'єю до
ганових

coniJ1lUJX сталева пластин-! вою.

Kд.~ що їі одни конець є пуикрілле-

!

нии до .Ж-ОЛОбка, а Д~угии колива-, ний.

є:r ься ВІД. струму ,ПОВІТря. f\Н.'ШЬО-:

над

1-цюю

Zweist immig [нім.), АВОГОЛОсZweist immigk eit,

ГlЧ!-l~ виглядають І ЯЗички фlсгар-, ДВОГОЛОССя.

v.

готи

ДВОДІЛЬ

ін. подвійний ТРОстяниі1 язи-

діе

[

}

нім .•

.
Z . .,' [.
. weltel 19 Нlм·l.~ двочастинний,

Клярннети мають ЯЗИ'lОк і

МОНІІ_

таatt) , а гобої . ,
ТРОС"fЯНИЙ (R'Jhrbl
\

додатко

..

нии, ДIЗОIСТии:
v

z:..

е Form. діе, д. форма.
І•• е Mass, das, А. розмір

І
чок, зложений у виді ПИЩflКі:1.
Z.-n-pf c::ife, діє, язичкова!

"(такту). .

•
.І. - е Zeltma ss, das, Д. . роз(такту)
..
• .
ВИ:1 голос, тоото гопос, що ТВО-'
ZweJ';I[kddre1ss1gstel, сіа!' [НіМ.],
.
'.
язичка.
нням
РИТЬСЯ КОлива
.
Zupfin strume nt. das [Hi~1.I. шv.п- '1'РИЦЯТЬД~IИК~ (нота).
npoBeТІСНе
[поль·I,
ще
ZWЕ<zе
truReissins
ДИЕ.
ент,
ко вий інструм
.
дення, див. EngfUhrung.
mente.
нзбільше
[поль.},
szenie
Zw.iE<k
Zusam men, das [Hi~I.I, сукуп-'

сопілка (в органах).

І, - n - stimme

діе

_ . ,

v

ністЬ..
звук,

язичко-.
MI~
:

ня, авгментаці,;і.

Zwisch en [H':-1.j;. ~!еж1.1, між. по-

Z.-klan g, дег, суголос, спів-!
одночс:сне

звучання

кількох: між.

Z.-akt, der, антракт, між
Z.-setz en, склаДати. гурту'"; актова ~!узика, див. Entracte.
z. -satz,' der. вставне ре-'
. !
.
вати.
й
І. -setzun g, д1е. складання .. чення, 8ставна 'Іастина, вставни
.
вставка.
уступ,
:
...
гуртування
І. - spiel, dJS, вставка, меZ. - splel, das, гуртова гра. :

тонів.

жигра.

'Zwеісhбгіg [нім.І. ДВОХОРОВІІУ..

Zwitsch erharfe , діе (нім.І. арZweifa che Веє; das [НіМ,]. по·
днв. f\rpanet ta.
фанета,
2
на
звук
з!-!ижує
д~ійний бемоль;
h [нім.}. циклічний (ЗЛО>
Zyklisc
:
.
'
•
ПІвтони.
~welgestrlchen {НІІ'!.}. дворис- жений З окре1'1ИХ частин).
Z. _е Form,.d ie, ц. форма.
к~вии. Z. - е О k t а v е, д. октаєа,'
k d

аоо друга октава; пишеться у скрип-

ковor~у ключі від

ц!

між З

_4

:

лі-'

W
Z
•• е ег.

as,

U.

