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E, în sistemele de notaţiunial-! 
fabetice, a reprizintat şi repre- 
zintă sunetul pe care-l numia 
generalminte mi (v. Al/abet), 
al treilea grad al gamei majore 
tip. In sohmizaţiunea prin mu- 
taţiuni acest sunet luu deose- 
bite nume, da-unde denumirile 
de e-la-mi, e-si-mi, ş. a. cei 
se maY dădeau. - 

E, sau înainte de vocale ed (ît.) 
= şi: e(it.) = ieste. 

Ebene (fr.) = abanos (v.). - 
Ebolimento sau eboliziane (it.) 
=— fierbere. Con £., ca termin 
de expr. indică o execuțiune 
înflăcărată, plină de viociune. 

Ebonite (fr), cauciuc preparat 
intrun mod particular pentra 

a imita abanosul; se fabrică 
din jel clarnete, flaute ş. a. 
instr.-e. 

Eca-tantrica sau Bea-lara v. 
Eka-lantrika. 

Eubole v. Fhkbole. 
Ercedeule (ît.) = crescut. 
Echappee (fr.) v. Furisare. 
Fchappemeul (fr.).= scăpătar (v). 
Echeletie (fr.) = scăricică. denu:. 
mire populară a xilotonului (7.). 

Echelle (fr.)=— scară (7.). 
„ Echiquier d'Anglelerre (f.) nu 

me daţ de unii autoră (între! 
alții G. de, Machault)  micelor 
clavicorde, (e d-intrebuinţate în 
sec. 14, importate pare din 

“Titus Cerne: Dicţionar de muzică. ÎL 
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Anglia și cari, putindu-se în- 
chide, luau apurență uuei, cutii 
de şah (6c hiquier). 
echo (fe. şi germ.) = econ (. 
E ho-melre (fr) nume dut de 
Sauveur în L70l unui instr,, . 
specie de scară gialată desii-“ 
nată a măsura durata sunetelor. 
şi a determinu întervulele şi 
raporturile diutre iele., 

Echu. Ehu (gr: Hyâ3), Viers, 
Glus, cuvinte întrebuințate de: 

| diferiţi autori în acelaş sens, 
denumind diferitele moduri în 
cari sint serise cintările noastre 

bisericeşti (v. (4las). 
Eclesiastie sau bisericesc, v. Bi 
serică. 

Ecleclism se numeşte în muzică, 
ca şi îu filosofie, contopirea 
într un sistem a tuturor. doc- 
trinelor ce se găsesc. bune în 
sistemele p:edecesorilor: „din ori 
ce școală şi din ori ce timp 
ar fi aceştia. Tipul Eului 
muzical ni- I prezintă Meyerbeer, 
care, în stilul muzicei sale dra- 
_matice, a căutata întruni gra- 

ţia melodică a şcoalei italiene 
cu factura savantă a: şcoalei 
„germane și cu expresiunea dra- 
matică a şcoalei frânceză, 

Eclisis.. (gr.) v. Ekbole.  .-: 
Eclisse (fe) ve Paşeăi. :. * 
Ecole (fr ) = şcoală (v.). 
Eossaise (fr.) = scoțiană (r.) 
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ECOU 

Ecou, efect particular de re- 
fexiune (7.) a sunetului, care! 
constă în aceia că sunetul. în:!- 
tilnind în drumul seu, la oare 
care distanţă, o suprafaţă mai!.. 
mult sau mai puţin verticală, 
ie reflectat, întorcindu-se înu- 
poi de unde a plecat, sau ie 
aruncat în apropierea acestui 
punct, astfel. cu să poată fi 
reauzit. Cazul cel mai simplu 
je cind suprafaţa verticală fiind 
în direcţiune perpendiculură di- 
vecţiunei de propagare a sune- 
tului, îl întoarce direct, ceia 
ce ne dă un E. simplu. Dacă 
distanța dintre punctul de emi- 
siune (cen/ru fonelic) şi supra- 

"faţa de reflexiune (centru /ono: | 
camplic) ie destul de mare,| 
sunetul reflectat, care are a- 
ceiaş repegiune cași sunetul 
emis, va fi bine deosebit de 
“observator. Repegiunea sune- 
tmlui la temperatura ordinară 
fiind de 340 m. pe secundă, 
şi ştiut fiind că trebuie aproxi- 
mativ !/, de secundă pentru 
a se pronunţa o silabă, ur- 

- mează că ie de ajuns ca pă- 
retele. reflectant să se afle la 
o distanţă de cel puţin 34m. 
pentru ca silaba reflectată să 
poată fi bine deosebită de si- 
laba pronunţată. In acest caz: 
avem un E. monosilabic. Cind 
distanţn ie mai mare şi pot 
fi. auzite distinct două silabe 

- reflectate, avem un £. Bisilabic: 
pentru aceasta distanţa trebuie 
să fie de cel puţin 68 m.. O 
distanţă triplă (102 m.) ne vă 

_da un £. trisialic ş. a. 
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ECOU 

Cite o dată efectul de E. se. 
- produce reflectat între două. 
sau nai multe suprafeţe rer- 

““ticale.. Cind aceste suprafeţe. 
sînt destul de apropiăte ustfel 

„ca sunetul reflectat să păstreze 
destulă intensitate pentu a fi 
auzit din punctul de emisiune, 
tot fiind destul de îndepărtate . 
pentru ca E.-l să se poată pro- 
duce şi diferitele reflecţiuni să. 
nu fie confundate cu resonanţa. 
sunetului emis, avem ceia ce 
se numeşte un E. multiplu. 
Un caz interesant îl prezintă 
vila Simonetta, lingă Milan; 
aici sint două rindură de clădiri, 
prezintind două suprafeţe pa- 
ralele faţă "n faţă: a lovitură. 
de pistol dată între ele ie re- 
petată de peste 30 da ori,re- 
Hecţiunea mergind în zigzag 
între cele două rinduri de clă- 
diri. Tratatele speciale citează 
multe şi variate exemple de 
E.-vă. Intre cele mai importante 
sint acele: dintre Coblenz şi 
Bingen pe ţermurile Rinului; 
din parcul de la Woodstock 
lingă Oxford; de pe lacul de 
lingă castelul Rosneath din 
Scoţia, a căruia ţerimuri repetă 
de mai multe ori un întreg 
motiv executat de o trompetă ;. 
ş.a, 

Partea acusticei care se acu- 
„pă în special cu studiul sune- 
telor reflectate se numeşte (a-. 
lacuslică. 

- În muzică compozitorii nu 
„au lipsit de a căntă să repro- 
ducă E.-], producind efecte mai 
mult sau mai puţin fericite. .



ECOU 

Procedeurile întrebuințate va- 
riază, În general se caută a se 
reproduce într'o sonoritate mai 
dulce, mai slabă, un motiv deja 
duzit, şi astfel s'a lărgit șen- 
sul cuvintului E. dindu-se la 
ori ce grup de 'sunete repro- 
dus în aceste conditiuni, chiar : 
fără-a fi intenţiunea de a se 
imita fenomenul natural care 
constituie E.-l. In orgă sint 
registre speciale pentru acest 
soi de efecte şi în unele orgi 
mari chiar o claviatură spe- 
cială numită şi iea de E. Pe 
corn se produc efecte reuşite 
de E. reproducindu-se în su- 
nete astupate un pasaj deja 
auzit în sunete deschise. În 
alte instr.-e se obţin astfel de 
efecte prin surdine (v.). Bifecte 
de E. în muzica orchestală se 

“pot vedea in actul Î din Orfeu 
de Gluck, în actul Îl din Cosi- 
[an tulie de Mozart, în uver- 
tura din Wilhelm Tell de Ros- 
sini, în corurile vinătorilor din 
Freischii(s şi Euryante de We- 
ber, în Jan/red de Schumann, 
în fober! şi Africana de Meyer- 
beer, în corul ţiganilor din 
Preciosa de Weber, în actul 
IL (fanfarele) din Lohengrin de 
Wagner, ş. a. 

Ectara v; Eka-lantrika. 
Ecleuie sau /ctenie -(gr.: "Exst- 
ve:a) nume dat unor părţi ale 
serviciului bisericesc. După ce 
preutul bine cuvintează, se a- 

" dresază apoi o serie de invo- 
_caţiuni, sustinute de cpr prin 
refremul ; Doamne miluieşte“ ; 
aceste invocaţiuni sint înche-| 
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EDITA 

i 

ăte printr'o alta către Sf, 
Fecioară, la care iarăşi 'corul 
respunde: „Prea Sfinta Născă- 
toare, . . . .*'şi apoi preotul 
termină prin: „Că ţie ţi se cu- 
vine, . . . .* la care corul res- 
punde: „Amin“. Acest soi de 
vugăciuni, cari apar din cei 
întăi secoli ai crestinismului 
sau numit pană în sec. Ş /itanii, 
apoi rugăciuni îrenice sau de 
pace şi în fine E. Se deosebeşte” 
L. mare, care cuprinde 12 stări, 
după fie care corul respunzind 
„ Doamne miluieşte“ şi F. mică, 
care cupriude numai două stări. 
Sint obicinuite numai în Bi- 
serica orientală. 

Ecrolea v. Fhtole. 
Edda sau Ala, denumire gene- 
rală a instr.-elor muzicale în- 
trebuinţate în Egipetul modern. 
Instr.-iştii se numesc A/afi. 

Edicomus (gr.: H35xcuss) cîntec 
dansat al vechilor Greci. 

Edita (a), ie a face cheltuielile 
necesare imprimărei unui op 
şi a supraveghia: această im- 
primare. Totalul exemplarelor 
imprimate poartă numele de 
Ediţie; cînd toate exempiarele 
provenind din această impri- 
mare sint vindute, câiea ce 
arată că lucrarea are succes, 
se face o nouă: imprimare, şi 
totalul exemplarelor provenind 
din această nouă imprimare - 
formează ediţia a doua, şi aşa 
mai departe. Unii autori su- 
portă. însuşi cheltuielele sece- . 
sare imprimărei. operilor . lor, 
folosindu-se în urmă în total 
de. beneficiile vinzărei. Cei mai . -
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- mulţi însă vind în diferite con- 
diţiuni acest beneficiu viitor şi 
adese problematic, şi - dreplul |. 
de imprimare, Editura lucră- 
rei, la induştriaşi speciali, cari 
poartă numele de Editori. A- 

„. ceştia joacă adese un mare rol 
în succesul lucrărei editate, 
prin reclama ce fac împreju- 

„rul iei. Dacă iei trag adese 
“benefecii încomparabil supe- 
„rioare acelor pe cari le trag 

. însuşi autorii operilor în ches- 
tiune, ceia ce-i prezintă sub 

. “un aspect puţin favorabil din 
punctul de vedere al echităţei, 
nu ie mai puţin adevarat că 
prin riscul capitalului lor şi 

- prin muuca pusă pentru a seoa- 
te. la lumină lucrări de valoare, 

„Xe au adus un mare serviciu: 
artei muzicale, şi Istoria mu- 
zicei înregistrează cu recunoş- 
tinţă nume ca Petrucci,. Gar- 
dano, Junta, Scotto, Antiquis, 
Verovio, în Italia, Modernus, 
Attaignat, Le Roy, Ballard în 
Franţa, Phalăse,' Tylman în 
"Țările de jos, Oeglin, Graphăus, 
Petrejus,. Montan, Neuber, 

„" Breitkopf în Germania, Este, 
Cluer, Walsch în Anglia, dintre 
cari unii au şi meritul de a 
fi contribuit la desvoltarea în 
suşi. a artei imprimărei muzi- 

„ cale, Im secolul nostru sinţ 
„celebre casele deediţiune: Breit-. 
kopf und. Hirtel,. Petters, în 
„Leipzig, centrui acestei indus- 
trii; Schelesinger, Bote und 

“Bock, în Berlin; Litolf în 
Braunsweig; Andr6, în Offen- 
bach ; Schottîn Mainz; Ricorădi, 

    

Sonzogno în Milan; Durand,: 
Brandus, Heugel, în Paris; 
Novello, Augener, Boossey în 
Londra; Jurgenssohn în Pe- 
tersburg şi multe altele. | 

E dur, în terminologia germană 
= mi major.. - 

Euzeil, numele unei tonalități 
arabe, a treia, avind ca gamă 
scara naturală a lui fa, ca- 
racteristică prin quarta sa cres- 
cută, | 

Efeci, echivalează în muzică cu 
0 împresiune mai mult sau 
mai puţin vie asupra audito- 
ruluj.“ Astfel se zice despre 
o compoziţiune, despre o frază, 
despre un pasaj că ie de E. 
Acesta, poate fi vocal sau instr.- 
al, poate proveni din sonoritate, 
din noutatea sau originalitatea, 

„timbrului, din ritm, ş. a. 
Un alt sens dat cuvintului 

E. ie relativ la diferenţa ce ie 
une ori între nota scrisă şi 
sunetul real. Astfel B.-ul con- 
trabasului ie o octavă mai jos 
de cum ie notat, Asemenea 
pentru toate instr.-ele aşa zise 
transpozitorii (v.), cari au efecte 
o secundă, o :terţă o -quartă 
Ş. a. mai jos sau mal sus de 
cum sint notate. 

Egal, epitet. întrebuințat în mu- 
„zică pentru a califica deosebite 
lucruri. Astfel se zice despre 
contrapunct, in privinţa valo- 
rei notelor, Contra punc! egal 
numindu-se acela a căruia note 
sint de aceiaşi valoare cu no- 
tele corespunzătoare .ale cîntu- 
lui dat. Cor de voci egale, se 
numeşte atunci cind avem în
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prezenţă numai una din cate-! (în si p),prezintind o aşa mare 
_goriile de voci:un cor de buşi,| diferinţă in. timbrul diferitelor 
un cor de'soprani, prin opo-l Xei registre (v. Clarnelă). Cau- 
ziţie cu cor bărbătesc (başi şi! za pentru care violoniştii evită 
tenori) sau cor femeesc (altiştă | pe cît posibil întrebuinţarea 
şi soprani) şi cu cor mit! sunetelor date de coardelibere, . 
cînd avem toate categoriile de; Ye inegalitatea de timbru ce 
voci” (v. încă Egalitate). | există între aceste sunete şi 
Acest epitet (lat.: aegual)se dă | acele obţinute prin ajutorul 

incă registrelor de orgă cu tu-! apăsărei. degetelor pe coarde. 
| buri de 8p.sunindnotascrisă,! Dar nu numai în privinţa tim- 

prin opoziţie cu acele transpo-! brului egalitatea joacă un rol 
zitoare, cari sună una sau două! important în execuţiune; ga- 
octave mai jos sau mai sus,j mele, arpegiile, pasajele aşa 
suiu chiar alt, interval, | numite de bravură întrun cu- 

Bialitale se numeşte atit pentrui vint, vor fi totdeauna consi- 
voci cit şi pentru instr.-e uni-! derate ca rău executate cînd 
tatea de timbru. în diferitele| nu se va păzi 0 egalitate în 
lor registre. Dacă sint cazuri! privinţa intensităței şi duratei 

“în cari pentr expresiune se! diferitelor sunete cele formează, 
caută a se trage foloase din| aceasta bine înţăles, cu respec- 
inegalitatea naturală a diferi-:; tul accentului. 
telor registre (v.) ale vocei! Egeppa sau Fgueppa, mică trom- 
omeneşti sau ale diferitelor! petă a vechilor Mexicani. Un 
instr.-e, nu Ye mai puţin ade-!' exemplar, găsit în ruinele de la 
varat că dacă aceste efecte nu| Palenqus se află în muzeul 
sint” intenţionate, Yele sint de-| mexican din Paris. : 
sastroase. Astfel ie considerat | Egipt. Pe cind încă Europa iera 

ca uu mare defect pentru un! într'o stare de adevarată bar- 

instr, inegalitatea prea pronun- barie, Fgiptul avea deja o civi- 
ţată în timbrul diferitelor lui . lizaţiune superioară, dovedită 
registre. Cintăreţii mai cu sa- | prin faptul că cei mai mari 
mă însă trebuie să consacre. oi oameni ai vechei Grecii s'au 
mare parte din „studiile lorj dus acolo pentru a-şi desvolta 
“pentru egalizarea registrelor! cunoştinţele sau pentru a-şi 
„şi a căpăta această unitate de| exercita talentele. Astfel au 
timbru fără de care nu poate! fost Orfeu, Museu, Dedal, Ho- 
fi voge frumoasă. Unii instr.-! mer. Deşi pănă la noi n'a a-" 
iştă şi mai cu samă clarnetiştii! juns nică un tratat teoretic 
trebuie să lucreze nu mai puţin + despre muzica vechilor Egip- 

“pentru a ajunge ln acest re-; teni, şi nici macar vre unrest 

zultat, clarneta, mai cu samă. despre această muzică, totuşi — 
varietatea preferată de vituozii marea favoare de care se bu-_ 
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cura iea în cels mai vechi tim- | 
puri ne ie dovedită prin mul-! 
țimea cu adevarat surprinză- | 
toare a reprezintaţiunilor de! 
instr.-e muzicale ce găsim pe! 
monumentele funerare, diutre! 
cari unele datează de peste! 
şase mii de ani, 
După Diodor din Sicilia, vechii 

Egipteai atribuiau invenţiunea 
muzicei vocale şi instr.-ale lui! 
Hermes Trimegistul; acesta ar | 
fi inventat lira, a căreia ideiel 
i-ar fi fost dată de observa-| 

„- iunea anotimpilor, stabilind | 
un raport între cele trei sesoa- | 
ne ale anului egiptean şi cele, 

„trei coarde ale lirei. După alţi! 
autori, muzica ar avea o origină ! 
Şi mâi vechie, şi inventatorul! 
iei war fi altul decit însuși | 
Horus, Apolon al Egiptenilor. 
De altmintrelea, şi la Egipteni! 
ca.şi lu celelalte popoare, ori- 
gina riuzivei a dat naștere la 
un mare “număr de iegende; 
ceia ce ie constant însă în a- 
ceste legende, ie că această 
invenţiune ie atribuită unui 
singur personaj, mai mult sau 
mai puţin mitic. 
Tot Diodor din Sicilia rapoar- 

“tă că Egiptenii considerau stu- 
diul muzicei ca unce nefolositor, 
chiar dăunător, pentru că mu- 
zica enervează sufletul şi slă- 
beşte caracterul, iei fiind con- 
vinşi că muzica poate fi un pu- 
ternic ajutor pasiunilor vele şi 
instinctelor brutale. Totuşi tap- 
tul că muzica în Egipt “era 
asociată la toate felurile de 

„serbări, şi în toate circonstan- | 
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ţele viaţei, şi că reginele şi 
princesele nu credeau că se în- 
josesc făcînd parte din corurile 
şi orchestrele templelor, anihi- 
lează această afirmaţiune u lui. 
Diodor. | - 
Picturele şi sculpturele antice 

de la Karnak, acele din inte- 
riorul. piramidelor sau din gro- 
tele de la El Bersah, şi din 
toate monumentele funerare ce 
se, intilnesc în tot lungul Ni- 
lului, precum şi vechile docu:- 
mente (papirus) egiptene, ne 
arată scene in cari, muzica joacă 
un rol foarte important. Cle= 
ment din Alexandria spune că 
pe timpul sen (sec. 4). exista. 
încă o colecţiune de imne'atri- 
buite însuşi lui Hermes şi într”. |. 
un vechi tratat se spune că 
preoţii egipteni cintau imne pe - 
cele 7 vocale. ceia ce nu ie 
nimie mai puţin decit origina 
neumelor Evului mediu şi a vo- 
cahzărei moderne, din care s'a 
tras aşa minunate efecte. — 
Autorii au lăsat descripţiuni 

de serbări în cari muzica avea 
o: măre importanţă şi pe de 
altă partea înrădăcinurea mu- 
zicei în popor se poate vedea: 
de acolo că diferitele bresle 
de meseriaşi aveau cintecele 
lor specială; astfel erau. lun- 
traşii Nilului, purtătorii de apă 
ş. a. Villoteau în memoriul seu 
asupra muzicei egiptene a no- 
tat mai multe de aceste arii, 
atribuindu-le unora o adincă 
antichitate; iele. sau păstrat 
mai cu samă în Abisinia, căci 
în Egipetul propriu zis muzica 

.
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a. degenerat sub influenţa co- | 
rupţiunei romane şi a Arabilor. ! 

" Sistemul muzicalal vechilor E. ! 
gipteni stabilea raportură strin- | 

_s6 între cele 7 planete, între! 
zilele septăminei, şi între nctele ; 
octavei. Tot ceia ce se “poate | 
spune ie că iel jera buzat pe; 
o succesiune cromatică începînd ! 
de la la,. După cucerirea Egip- 
tului de către Arabi, aceştia; 

“au întrodus sistemul lor mu- 
„zical (v. Arabo-Persand). 

Cit pentru ipoteza unei vechi 
motaţiuni muzicale, în nică un. 
monument nu se găseşte vre. 
un 'cîntăreţ ţinind în mină cel: 

ŞI
 EGIbk 

un braţ de lemn, ceia: ce dă 
„instr.-ului înfăţişarea unvă tri- 
-unghiu (harpe trigone). Varie- . 
tatea cea mai obicinuită de 
harpe ie acea cu opt coarde: 
dar numărul coardelor variază 
de la un instr. la altul între 
4 şi 23 şi unele harpe sînt 
foarte înalte, mai naite chiar 
decit statura unui om. Harpe 
de această specie n'au fost u-: 
zitate în Antichitate, după cit 
se ştie, la nici un alt popor 
decit la Evrei, curi, după toate 
probabilitățile, le-au cunoscut 
în Egigt. Mai frapantă incă 
este upariţiunea in aceste re- 

mai mic papirus, care n-ar! prezintaţiuni a unor instr.-e 

“face să credem că iel citea mu-! cu coarde pișcate, de forma 

zica ce cinta Şi nici în Egiptul! lăutei, cu lada de resonanţă 
modern nu se găsesc muzicanți bombată, cu sau fără urechi, 

indigeni cari să citească muzica. şi cu gitul foarte lung, în cari 

„In schimb iei au o memorie; sunetele se obţin prin scurtarea 

aşa de credincioasă, că parvin| coardelor prin ajutorol degete- 

a executa chiar bucăţi în ar-! 
monie numai după auz, 

In reprezintaţiunile grafice | 

lor. Aceste 'instr.-e făcute cu- 
_noscut Grecilor prin Egipteni 
sub numele de Aabla, au remas 

găsim ca instr.-e de coarde, pe! în umbră, şi nu le regăsim în 

care Egiptenii le numeau în. favoave decit la Arabi şi la 

general te buni, alăturea cu! Persani, după, cucerirea Persiei 
instr.-e analoage cu Ailarai de către Arabi (v. Tanbural). 
greacă, ornate după gustul! Cuinstr.-e desuflare Egiptenii 

egiptean, şi instr.-e de genul! aveau diferitetrompete, de lemn 

„harpei, de la cele mai primi-! sau de metal. Apoi fluiere, a 
tive pănă la cele mai astistic: căror invenţiune iera atribuită 
lucrate şi cu îngrijire cons-' lui Osiris; ele se faceau din 

truite. Harpe se văd pe monu- os sau din trestie (lofos) şi se 
amente .ce datează de mai bine; numeau mam sau lolos. Pare 
le şase mii de .ană; unele sint: asemenea că şi fluierele traver- 

_<u corpul rătund, în tormă de. siere (faute) le erau cunos-: 
are; altele sint formate dintro. cute şi ieruu numite sebi. 
imăâre ladă de resonanţă în care: Dar mai cu samă instr.-ele 
ie împlintat în: unghiu drept, depercusiune ierau numeroase,
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dealtmintrelea ca şi în tot O- 
rientul. Kem-ken iera numele 
generic al dărăbănilor, de cari 
areau de tot soiul, cu una sau 
două membrane, rătunde, pa- 
trate, cilindrice, emisferice ș. a. 
Tot Kem-ken Se numele dat de 
unii autori mult citatului Sis- 
(ru (v.), pe care alţii îl 'nu- 
mesc Sen-sen şi care propriu 
nu iera un instr. muzical ci 
un instr. al cultului religios, 

- atrăgind prin sunetul lui aten- 
țiunea credincioşilor. 

„. Egipteni aveau asemenea cro- 
tale și cimbale de diferite mă- 
rimi, unele servindu-le pentru 

'a bate ritmul, pe care-l rar- 
cau adese prin simpla bataie 
a palmelor, obicei remas încă 
şi azi la unele popoare, sau 
în muzicele militare, cari con- 
țineau pe lingă acestea incă 
trompete şi dărăbăni. 
Privind mulţimea cintăreţilor 

şi instr.-iştilor reprezintaţi pe 
monumentele antice şi a celor 
ce luau. parte la diferitele fes- 
tivităţi, revine naturalmite în- 
trebarea dacă acest mare număr 

- de guri şi de coarde nu făceau 
"decit a emite un acelaş sunet, 
„sau fie calculul, fie hazardul 
au condus pe Eipteni la un 
sistem de armonie rudimentară, 
"Oră ce -opiniune în această pri- 
vinţă ar fi cel puţin hazardată, 

„ documentele, se ştie, sint ab- 
„solut mute nu numai în ceia 
ce priveşte antichitatea egiptea- 
Dă, dar chiar la popoare deo 

„€ivilizaţiune mai nouă (v. Ar-: 
monie).. În ceia ce priveşte 

starea prezentă. a muzicei în * 
Egipt, iea nu prezintă nimic: 
particular. Muzica indigenă nu 
diferă întru nimic de muzica.. 
arabă, introdusă, sistem şi in- 
str.-e, prin cucerirea Egiptului 
de către Arabi, astfel că ins'r.- 
ele (ala sau edda) de cari se 
servese muzicanții (ala'i) ce 
formează bandele orchestrale 
egiptene, numite (akm, sint în 
primul rang cele de percusiu- 
ne: (ar, darabuleh, rek, saga!, 
ținute de femei, apoi cele de 
coarde şi suflare: e/ aud, ke- 
mangel. kanun, rebub, - nei, 
ținute de barbaţi. Cit pentru 
oraşele mari, iele, alăturea de 
aceste bande orchestrale şi. de 
cîntăreţeie şi dănţuitoarele in- ” 
digene, au teatruri în cari se 
reprezintă operile maiştrilor 
europeni: Aida a fost scrisă 
de Verdi, după cererea Kedi- 
vului, pentru inaugurarea tea- 
trului din Cair (1871). 

Egiptean, numeau Grecii specia. 
de fluier cu gură laterală ce 
se ţine transversal cu corpul 
instr.-istului şi pe care-l nu- 

| meau încă Plagiaulos. 
Egueppa ». Egeppa. | 
!Eauale (it.) — egal (v.). 
iBgualmente (it.) = cu egalitate, 

| cu moderaţiune, termin de expr. 
Ehu v. Fehu, - i 

!Einfach (germ.) = simplu (*.). 
IEingaug, Finleitung, intuit 
1 (germ.)== întrare, înhoducere 
(v), . , 
i Eingestrichen - (germ) = ca o 

trăsătură, se zice despre sune- 
tele din octava doz-si,, cari în 

- 
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notaţiunea alfabetică germană | 
sint reprezintate prin literile 
mică cu o trăsătură deasupra 
lor sau cu exponentul 1. 

Einklang (germ.) = unison (v.). 
Eiuleilung (germ.) v. Fingang. 
Ei:stimmen (germ.) = a acorda. 
"Einstimmig (germ.) = univoc (v.), 
Eintriti, (germ.) v. Fingang. 
Eis, în terminologia muzicală 
germană = mi g. | 

Eisen-violine (germ.). = violină ! 
de fer (v.). 

Eka-lantrika, Eka-lara (beng. 
şi skr.) = monocord, instr. in- 
dian, cu lada de resonanţă for- 
mată din 3/, de tatarcă pe 
marginele căreia ie întinsă o 
membrană, şi cu gitul lung 
tăcut din bambu; unica-i coar- 
dă. ie de oţel. 

Ekbole sau Ekvole (gr.: "Exzcir) 
“se numea în vechia muzică 
greacă ridicarea gradului enar- 
monic al unui tetracord enar- 
monic cu î, de ton, ceia ce 
transforma tetracordul, făcin- 

„_du-l diatonie. Astfel de ex. te- 
tracordul enarmonie mi-miîl/,- 
Ja-la, prin ridicare cu %, de 
tona lui mil/, devine mi-fa- 

FA. 

  sol-la. Ridicarea numai cu ?/, 
de ton se numea Spondeiasmos | 
(gr.: exow?staoue) şi transforma ! 
tetracordul_ enarmonic în cro-: 
matic : mi-]a- fafeia. Pogorirea ! 
care transforma tetracordul ero- | 
matic sau diatonic în enarmo-! 
nic se numeau FEhlisis (gr.:, 
"Eroeis). | | 

Eklisis v. Ekbole. 
Ek-tara v. Eha-tranlrika. 
Ekvole v. Ehbole. 

ELECTRICITATE 

EI, articol arab şi spaniol, îl! 
întilnim în nume de instr.-e şi 
dansuri. 

E-la v. £. 
Elairon semn din notaţiunea mu- 
zichiei indicind o mişcare des- 
cendentă de terță; ie întrebu- 
inţat adese în unire cu alte 
vocale (v.) şi atunci valoarea 
lui ie adăugată către valoarea 
intervalului reprezintat de vo- 
cala pe lingă care ie pus. 

E-la-mi e. E. - 
E! aud, Elud, Eud şi altele analoa- 
se, sint numele date de autori 
instr.-ului favorit al Arabilor, 
cari pare că lau primit de la. 
Perşi înainte de Egiră şi pe 
care îl descrie deja El Farabi, 
în sec. 10. Constă dintr'o ladă 
de resonanţă bombată formată. 
din mai multe doage de lemn 
şi dintw'o tablă de armonie; 
gitul scurt şi euierul întors în 
unghiu obtus îi dă în totul 
aparenţa exterioară a cobzei 
(v.) care desigur în acesta işi 
are origina. Numărul coardelor: 
însă “ie mai niare şi anume de: 
7 părechi acordate în quartă 
şi quintă: do, i-a Îrsiz-mizp 
[g-rez-laz. Numele acestui în-. 
str., care prin Spaniolă a dat. 
paştere lăutei (v.) europene, îi 
vine de acolo că primitiv lada 
de resonanţă era făcută dintro. . 
tasta de broască. 

Flectiivitalea aplicată la instr.-e. 
muzicale nu' ie o ideie nouă. 
Deja din sec. 18 călugărul De 
la Borde a construit un clave- 
cin cu clopoţele electrice (v.. 
Clavecin electric). Deşi ideia a. -
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fost reluată, totuşi.nu s'a ajuns! 
la rezultate practice. In timpii! 
mai noi însă E. a fost aplicată, 
într'o altă direcţiune, și anu-! 
me pentru a face mai expeditiv! 
mecanismul orgelor, căutindu-! 
se a se stabile relaţiuni electrice; 
între taste şi tuburile corespun-; 

ELICON: 

dat titlul de E. la compoziţiuni 
“instr. -ale sau vocale cu, acom- 
paniament instr.-al. scrise “în 
memoria vre unui personaj 
important. Astfel ieste E: pen- 
tru violină de Ernst, Cintul 
elegiac de Beethoven pentru 
cor şi instr.-e de coarde ş. a. 

zătoare. Prin curentul electris. Elemente sau Principii se nu- 
se deschide supapa, astfel că 
instantaneu cu apăsarea tastei 
se stabilește și curentul aerian, 
producător sunetului. Pentru 
orgele mari mai cu samă, meca- i 

nismele bazate pe electricitate 
sînt un preţios progres; iele, 
făcind de prisos pirghia pneu- | 

nesiguranța | matică, înlătură 
şi intirzier ea sunetelor produse. 
de tuburi îndepărtate, astfel că. 
jocul instr.-ului devine mai, 
expeditiv şi mai puţin obositor! 
chiar decit acel al pianului. 

mesc în special în învăţămin- 
tul muzical primele noţiuni, 
atit în ceia ce priveşte teoria 
cit şi în privinţa solfegiului. 
În şcolile muzicale se consacră 
de obicei doi ani studiului 
E.-lor.; acest studiu cuprinde 
notaţiunea şi noţiuni asupra 
măsurei, gamelor şi tonalităţei 
pentru a putea ceti muzica. — 
Unii autori întrebuinţază expr. 
Element metric în acelaş <ens 
cu fact, în studiul avalize fra- 
zeologice. 

Ideia, acestei aplicatiuni ie da-! Elevaliv (lat.) = = ridicare (.), 
torită factorului englez Barker; 
a, fost perfecționată în Anglia! 
prin Bryceson şi în Franţa prin. 
casa Mecslin. În ultimii ani. 
s'a cercat '& se aplica E., cu-! 

Se dă încă acest-nume unei 
bucăţi muzicale pentru -vocă 
singure sau cu acompaniament 
instr.-a] ce se cintă în litur- 
ghia catolică. 

renţi intermitenţi, la punerea: Elevalo sau Coa elevazione (it.), 
în 'vibraţiune a coardelor, cre-| termin de expr., cu extas. 
îndu-se astfel e/avire electr ice. El golpe (sp.) v. Castanete. 

Eletanlinos numea Grecii fluie- "Elicon sau /elicon se numea la 
rele tăcută din fildeş. ] 

Elegante sau Con eleganza (it.), 
termin de expr.. cu eleganţă, 
cu graţie, cu îngrijire. 

Elegie, poem de: un caracter! 
» trist, “dulce, melancolic. De aici! 

| epitetul de elegiac dat stilului! 
niuzical avînd aceste caractere. | 
Către sfirşitul sec. 18 şi în! 
secolul nostru, compozitorii au! 

“Greci (Ex) un instr. for- 
mat dintr'o cutie de lemn drep- 
tunghiulară în care erau întin- 
se mai multe coarde, acordate 
în unison. V ariaţiunea de îzăl- 
ţime a sunetelor se obținea 
prin scăunaşe mobile. Numă- 
rul coardelor a variat, de. la 
4 (cum îl descrie Aristide Quin- 
tilianul în see. 2) pănă la 9,
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de unde numele, Elicon fiind! mina dreaptă. Ideia dea uplica, | 
munteie locuit de cele 9 muze. | această dispoziţiune la tuburile 
lera 0 specie de Sonpmetru (v.)| acestor instr.-e, uzitată deja 
ce servea la sludiile. acustice, | din -sec, 1? la. trompele mari 
şi n'a avut nici o dată între-| de vinătoate, pare a “aparţinea 
buinţare în muzica practică. | factorului W. Cerveny, din Ko- 
In timpii din urmă sa dat! niggratz (1845). e 

numele de Îi. la instr.-e grave! În fine numele de E. a fosţ 
din familia suxhornilor (e.) îu-i dat unui mic instr. cu mani- 
trebuințate mai cu samă în. velă în care sunetul ie produs 
muzicele militare. Sind bombur-: de lame metalice; muzica ie 
“lone san contrabase de nramă! notată pe discură de carton. 
în fa-y în mid în do-, sau Elimos (gr.: "Enwocs) după unii 
în si p-a cărora din cuuza di-| ar fi fost o specie de fluier 
mensiunei tubului li se dă o frigian, avind la capăt o spe- 
formă circulară (elicoidală) pen-! cie de parilion format dintr'un 
tru a patea fi trecute impre-. com; după alţii ar fi fost nu- 

Jurul corpului, pe după git,' mit astfel numai partea din 
| fnăer vecină. îmbucăturei. 
“Elinos (gri: “Enw:s) numeau ve- 

chii Greci cintecul ce întoniau 
femeile ţesind. 

“ Elipsă se numeşte -iîn studiul 
; muzicei suprimarea rezolutiu- 

nei naturale a unui ucord di- 
i sonant (v. Cafacreza). 
„EL juleo (sp). arie şi dans po- ! 
| pular spaniol, executat de o 
| singură dăuţuitoare. Mişcare 
; moderată, măsura 34. Compo- 

zitorii moderni au întrodus 
; în operă şi balet, 
iilig (germ.), de la Elle = cot, 

măsură de lungime, 'se zica. 
|. despre jocurile de orgă de două 
| picioare, 
iElodicon v. Aeolodicon. 

astfel că toată greutatea instr.-.; EI ole (sp.) arie şi daus în totul” 
ului apasă pe umărul sting:! analog cu E! jaleo (v.). 
pavilionul se ridică mai sus de! EI ouu v. E/ aud. 
capul instr.-istului şi pistonii, EI redoble (sp.) v. Castanete. 
3 sau 4, sint aşazaţi într'o po-'El ud v. E! aud. | 
ziţiune foarte cormodă pentru! EI vito (sp.), arie şi dans po- 
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pular, în masura 4, mişcare 
vivace, cu ritmul casta nelor: 

3 

— 
8 F . 909 

EL zehr v. 7lablet. 
Embankis sau Longo, inst. u- 
zitat în Congo; se compune 
din doi clopoteă de metal ani- 
naţi la un braţ tot de metal; 
“se lovesc cu o baghetă. Le un 
instr. rezervat claselor înalte, 

Embateria numeau Grecii (Ea- 
parieia) un dans soldăţesc ŞI 
Embaterion (-—i9) ori ce marş 

„militar. De aică epitetul de' 
embaterios (—e0e) dat în mu- 
zica la tot cela ce avea un 
raport cu marșul militar: iba, 

_melodie, flaute ș. a. 
Embilta, fuier etiopian. 

12 — 

  Ehouchure &. )=îmbucătură (v. | 

“Emeleia numeau Grecii (Evuz- 
" Xeta) dansurile lor teatrale:de un 
caracter grav, tragic (7. dans.):: 

Emtisomenă sauempueusa, vechi 
denumiri (din gr.) a instr.-elor 
de suflare. 
Fi v. E 

| 
i 

Emi sau J/emni, particulară grea-. 
că (îu) corespunzind par ticulei! 
lative senii,-și arătiud e înju-! 
mătăţire sau o inferioritate. ; 

Emidiapente (gr: “Hyzrazire), 
sau Ilemirtiapenle (lat.) vechi | 
denumiri a intervalului de qu- 
intă (diapente) micşurată, 

Emiditonos (gr : Horolzoves) sau. 

EMPATER 

Emifonie (gr.: “Hu za) se zice 
despre starea patologică a or- 
ganului vocal cind vocea ie: 
abia inteligibilă, stinsă, răgu- 
şiră. 

Emiolie (gr: “Hyria), raport 
între doi termini dintre cari 
unul ie o dată şi jumătate mai 
mare ca celalt: 3/. 

Emisiunea, sau producţiunea su- 
netului, constă în atucul aces- 
tuia şi susţinerea lui. lea ie 
una din- părţile cele mat grele 
ale studiului artei cintului, 
parte căreia cîntăreţul trebuie 
să se dedeie cu seriozitate și 
numai cînd va ajunge la un 
grad suficient de perfecţiune 
în emisiune, să treacă mai de- 
parte. Studiul emisiunei trebuie 
să înceapă naturalminte cu ex- 
ereitarea pe sunetele ce prezintă. 
mai puţină gieutate şi anume 
pe sunetele din mediu. Sure- 
tul trebuie atacat franş, dar 
fără bruscheţă, şi dindu-i-se 
exact intoniaţiunea cuvenită lui; 
imtonaţiune ce trebuie a se 

„menținea în toată puritatea iei 
în tot timpul duratei sunetu-. 
lui. Numai după ce se vapo- 
seda cu siguranţă sunetele din 
mediu, se va ataca sunetele ex- 
treme, în grav şi acut şi apoi 
a căuta a ciştiga în extensiu- 
ne. A sili chiar de la început 
vocea, fie către grav, fie către 
acut, ar fi a o obosi nefolosi- 
tor şi a-i aduce poate chiar 
daune ireparabile. 

- Hemidilonus (lat.) vechi denu-. E moll, în terminologia germa- 
miri a intervalului de terță. 
(dilonos) minoră. 

Dă — = mi Minor. i 

"Empater (fr), expr. metaforică 
N



EMPATER 

x 
arătind o prea mare îngrămă- 
dire de sunete. 

Empiric. se zice despre tot ceia 
ce ie bazatnumai pe experienţă, 
pe observaţiunea practică. Ein- 
pirismul a. jucat şi joaca încă 
un mare rol în desroltarea mu-: 
zicei şi în stabilirea legilor iei. 
Factura instr.-ală n'a fost mult 
timp guvernată decit de prin- 
cipii empirice; astăzi aceste 
principii sînt înlocuite cu altele 
bazate pe raţionamentele ști- 
inţifice ale Acusticei şi ale Me- 
canicei. le acelaş lucru cu legile 
teoriei compoziţiunei muzicale, 
la cari însă empirismul pune 
mai multă greutate a ceda pa- 
sul raționalismului, 

Enarmunic se numea la vechii 
Greci (Evaguowiâs = potrivit) 
unul din genurile muzicei lor. 
Pare că la început tetracordul 
genului E. nu conţinea decittrei 
sunete, gradul al treilea, prin 
pogorirea lui, confundindu-se 
cu al doilea; astfel de ex. dacă 
în tetracordul doric mî-fa-sol-la 
se pogora nota sol cu un.ton, 
se căpăta tetracordul E. i-l! 
[a-fa: ia, aşa -că gama bazată! 
pe acest tetracord era lipsită: 
de gradele. 3 şi 7. Mai tirziu 

- sa “iracţionat intervalul de se- 
” miton dintre gradele 1 și 3 și 

- intercalindu-se gradul 2 la dis- 
țanţă egală de aceste, astfel 
că tetracordul E. a Inaţ această! 
formă: mi- -mi'/fa-la, în care 
mil, reprezintă sunetul inter-! 

  
_Biediar între mi şi fa, şi, pro-!. 
venind din pogorirea cu !;, de; 
ton a primului fa.. | 

13 — ENARMONIC 

Deşi Antichitatea n'a trans- 
mis asupra formelor acestui 
gen decit speculaţiuni teoretice 
şi nici un document de muzică | 
practică, totuşi “sec. 16, greco- 
fil prin excelență, a căutat a 
readuce pe tapet- acest gen. 
Savanţii acestui secol au cer- 
cat a da deosebite explieaţiuni 
matematiceintervale!or minime” 
de la baza tetracordului E. nu-. 
mite diezi enarmonici. . S'au: 
fabricat instr.-e cu misiunea de. 
a reproduce nu numai genu- 
riie diatonic şi cromatic, dar 
şi cel E. (v. FEnarmoniu). Re- 
zultatul acestor sforţări zadar- 
nice a fost constatarea că in 
sistemul nostru muzical unul 
şi acelaş sunet: poate avea deo- 

_sebite valori matematice maj 
mult sau mai puţin apropiate 
între iele, dar că muzica prac- 
tică nu le poate reproduce cu 
rigurozitate, şi nu dă decit o 
valoare aproximativă, cu care . 
trebuie să ne mulţumim. Prin 
aceasta, teoria veni să deie o 
nouă întărire temperamentului 
egal, deja cultivat mai de mult 
în practică, 
Ca un reflex al vechiului gen . - 

E. -sint scările enarmonice ale 
muzicei bisericeşti orientale, 
Nisabur, Ilisar, şi Agem, dintre 
care aceasta din ură ie dată 
de autori ca bază a 'glasurilor 
3 şi. 7. Aceașta insă numai 
teoretic, practica înlăturind a- 
ceste svbtilităţă şi mulţumin du- 
se cu scările diatonice şi. cro- 
matice, fericită cind acestea 
sint redate convenabil.



ENARMONIC 

Muzica modernă, dă un alt 
sens cuvintului E., înţălegind 
sub această denumire relațiu- 
nea dintre sunete cari după 
raporturile lor matematice pre- 
cum şi în scriere sint deosebite, 
pe cînd practica muzicală Je 
imdentifică. Temperamentul, e- 
galînd semitonurile şi tonurile, 
anulează diferinţele de înălţime 
ale acestor sunete şi ne dă 
sunetele intermediare ce apro: 
ximativ ne reprezintă pe do% 
şi reb, pe. şi mib, pel. 
mit şi fa, pe si şi. dob, pe 
do 3 şi mi DD, ş. a. Pe instr.- 
ele cu taste şi pe acele de 
suflare, cu chei sau pistoni, 
ateste note sint reprezintate 
exact prin acelaşi sunet; pe 
instr.-ele -de -coarde, a căror 

“lungimi pot fi variate prin a-! 
jutorul degetelor, diferinţa su- 
netelor aşa zise enarmonice ie 
simțită şi instr.-iştii cîntind 
singuri nu întrebuinţază exact 
aceiaşi poziţiune a degetului 
pentru o notă diezată ca şi pe 
gradul iei superior bemolizat. 
In vocea ne acompaniată încă 
se simţesc aeeste mici diferenţi, 

- ţinute inistinctiv în samă de 
către cintăreţi. 

De. la sensul epitetului E. 
aplicat sunetelor je uşor a-l 
înţălege cind ie aplicat la com- 
binaţinni de sunete. 
Astfel prin expr.-a Schimba: 

re enarmonică se înțelege o 
schimbare în scriere de sunete 
enarmonice,.o inlocuire a unei 
note printr” o alta ce ne repre- 
zintă acelaş e sunet, prin enarmo- 

14 
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nica iei. Această schimbare, se 
face fie: pentru o uşurare în 
cetire, fie ca cerută de un 
protedeu tecnic al artei com- 
poziţiunei.. 
Interrale enarmonice se nu- 

mâsc acele cari derivă unul din 
“altul prin schimbări enarmo- 
nice. Astfel intervalele: fa olt, 
fa-la 9, mit -sol%, mi la >, 
sint iPter vale ena rmonice . 

Asemenea putem avea game 
enarmonice, cînd diferitele gra- 
de ce formează pe una bu sint 
decit schimbările enarmonice a- 
le gradelor respective ale celei- 
lalte; gamele sol b major şi fak 
major sînt game enarmonice. 

Mai departe încă epetul E. 
Ye aplicat cuvintului acord, şi 
anume cînd un acord provine 
dintr'o schimbare enarmonică 
a unui alt acord. Astfel acor- 
durile de septimă micşurată sau 
de nonă minoră tără fundamen- 
tală; si-re- -[a-lab, sol f-si-re- 
fa, re-[a-la >-do b, mi sol 4- 
si-re ş. a. sint enarmonice, toate 
sunînd la fel şi neprovenind 
decit. din schimbări enarmo- 
nice. Asemenea acordurile cres- 
cute: do-mi-solă, la 2-do-mi, 
fa b-la: -do sint enarmonice. 

Enarmonismul sau inlocuirea 
reciprocă de acorduri enarmoni- 
ce, ne procură în armonie proce.-. 
deuri tecnice foarte apreciate, 
permiţind apropierea unor to- 
nalităţi în aparenţă toarte în- 
depărtate. In adevăr, abordind 
deex. unuldin acordurile de mai 
sus, după '0 simplă schimbare



"ANARMONIC 

enarmonică, ruter! a-l. rezolri 
nu în tonalitatea în care: lam! 
abordat, ci în noua tonalitate! 
din care face -parte după rea-! 
lizarea schimbărei enarmonice. 
Modulaţiunile bazate pe enar- 
monism, -numite la rindul lor 
modulaţiuni enarmonice, sint 
unul din farmecele cele mai 
puternice ale armonică contim- 

- porane; acest gen de artificii 
armonice, atit de uzat în mu- 
zica secolului nostru, că se! 
poate spune că se abuzaă de! 
iel, apare peitra prima oară ! 
prin Rameau, în terțetul Par- 
celor din opera IIyppolite el 
Aricie (1733). 

Enarmoniu sau FEnharmonsunm, 
uume dat în ultimii ani la 
instr.-e cu ancii libere, o spe-, 
cie de armoniu (v.) construit 
astfel ca să aibă taste în cla- 
viatură, şi prin urmare ancii 
corespunzătoare, pentru diferi- 
tele sunete ale sistemului cu in- 
tonaţiuni pure, înlăturînd tem-i E 
peramentul. Cea mai nouă în-!| 
cercare de acest gen pare a fi 
instr.-ul imaginat şi construit 
de japonezul Shohe Tanaka, 
“care şi-a făcut studiile sale la 
Berlin și care s'a făcut cunos- 
cut prin lucrările sale asupra 
acestei chestiuni. Totuşi ideia 
nu je nouă şi: înainte de a se 
căuta aplicarea iei la instr.-e 
de ancii, a fost încercată în 
diferite rinduri la instr.-e de 
coarde (v. Clatecin unire sal). 

“Enarxis (gr.: "Evape:s = inceput) 
semn din notaţiunea muzicei 
bisericeşti orientale, reprezin- 
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tind una din figurele melodice 
numite îposfas (,). 

"Enchaivement (fr.) = încatenare - 

(v). 
Encomion (gr.:, "Exprobpuev), imn 

cîntind lauda cuiva, făcidu-i 
panegirica. 

Ende (germ.) = fine. 
“Endotin sau Fntofon, semn din 

notaţiunea muzichiei indicînd, : 
o emisiune nasală a sunetului 
deasupra căruia iera pus. As- 
tăză nu mai ie înirebuinţai. 

Eneacord (gr.: "Eveăyepev), liră 
cu nouă coarde. 

Energico, energicamente, con e- 
nevgia (it.), termini de expr. 
indicind o execuţiune cu accen- 
tele bine, puternic. marcate, 
Adjectivul energico ie pus cite: 
o dată pe lingă terminul de 
mişcare Allegro, dind acestuia 
mai multă putere. 

Enfatico, enfaticamente, con. en- 
fasi (it.) termini de expr., cu 
emfas, măreție, pompă. 
gastrimism v.. Ventrilogie. 

Engfihrung (germ.) v. Stretă, 
Englez, nume complementar dat 
la diferite instr.-e (v. Chifară. 
Corn, Violeta); apoi un dans 
ie numit astfel (v. Anglaise) şi 
in fine o perfecţionare a me- 
canicei pianului (v.). 

Englisch (germ.) = englez (*.). 
Enharmonique (fr), enharmo- 
nisch (germ.)==enarmonic (v).. 

Enharmouium (7. FEnarmoniu). 
Enigmatic v. Canon e. 
Enmorache -(fr.) specie de chi- 
tară de origină maură citată 
de G. de Machault (sec. 14) 
ca uzitată în Evul inediu.
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Enoplion (gr.: 'Evezav), acelaş 
lucru ca şi Embalerion (*.). 

Ensemble (fr.) v. Ansamblu. 
Entofon v. Endofon. 
Eutracle (fr.) = între-acte (v. 
„Acb). Acest nume se dă citeo 
dată în opere bucăţilor muzi- 
cale cintate în timpul dintre 
acte sau numai imediat inainte 
de a se începe acţiunea unui 
nou act (v. /nfermediu). 

Entrala (it.), entrada (sp,). en- 
(ve (£.)=— întrare (v.). 

Eol-harmonica v. Eolină 3. 
Eoljan sau eolic (gr.: Asa), | 
unul din vechiie moduri ale 
“muzicei grece, al noulea după 
nomenclatura lui Alipius. După 
unii autori era acelaș lucru | 
cu hipodorianul; alţii îl con-| 
fundă cu lidianul. In muzica | 
bisericească apusana sa dat! 
numele de E. iai întăi tonului! 
al doilea sau primul plagal 
(scara lui la cu finala re), 
numit în urmă hipo-dorian; 
apoi tonuli al noulea saual 
cincilea autentic (scara lui la 
cu finala /a) avind ca plaga 
„pe hipo-eolianul (scara lui m 
cu finala Ja), cari nu sint altă 

„ceva decit modul minor modern 
fără sensibilă alterată: 

la-si-do-re-mi-fa-sol-la. 
(v.: încă Mod şi 7on). 

+ Bolina: 1) Jocede orgă (v. Aeoli- 
na) 2) Unul din cele întăi 

nume date instr.-elor cu cla- 
viatură. în cari sunetul je pro- 

„dus de ancii vibrind sub influ-] 
ența unui. curent aerian. (v.. 
dArmoniu şi Aeolodicon). 3) 

' 

“Mie instr., mai mult jucărie co-, 
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EOTINA 

pilărească, format dintr'o placă 
de metal purtind ancii libere 
așăzată înţr'o specie de cutie 
-de “lemn astfel că- anciile se 
găsesc în faţa unor mici com- 
partimente. Purtind instr.-ul 
pe buze, de unde încă numele 
de Armonica de gură (germ.: 
Mundharmonika) şi suflind în 
aceste diferite compartimente, 
se pune în vibraţie anciele res- 
pective. Cite o dată se întru- 

nesc cite 2, 3 sau 4. 
de aceste mici instr.-e 
pentru a forma un 
instr. complex. care 
pune astfel un mai 
mare număr de ancii 
la dispoziţia instr.- 

35. Eolină istuluj. | 
Eolodicon sau Zolodion v. Aeo- 
lorlicon. 

Eolomelodicon v. Aeolodicon. A- 
fost construit de mecanicul 
Brunner către 1825 după in- 
dicaţiunile profesorului Hoff- 
man din Varşovia, 

  

| 
| 

i 
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(Eolopantalon v. Aeolodicon. A 

fost construit în 1930 de Dlu- 
posk în Varşovia. 

Eolosclavir v. Aeolodicon: A fost 
construit către 1825, de Schort- 
mann din Buttelstedt. | 

Eolsharpe v. Marpă eoliană. 
Eolina, nume dat unor cintări 
bisericeşti ce fac parte din ser- 
viciul utreniei ; prin ele „se 
cere lumina spirituală“ şi mo- 
mentul întonăreă lor corespun- 
de cu revarsatul zorilor, de 
unde numele dat. (gr: “Ewb- 
„vs in zori). Li se mai dă 
încă numele. rusesc de stelelna 

* 
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Epidliapason, Epidiapente, Epi- 

5 Epifonus san Epiphonus (lat.), 

„de un stil nobil, măreț, propriu 

EOTINA - 

= cintarea luminei. Aceste cîn-| 
tări se cîntă astăzi. numai în! 
timpul postului; în celelalte! 
timpuri jele sint inlocuite prin 
altele analoage, numite ezxapos-! 
filare (= de la apostoli) cari! 
sint în număr de 11 şi cîută, 
învierea, de unde încă numele! 
rusesc de voscresna (— înviere) | 
ce li se mai dă. 

F'oud r. FPaud. 
Epegerma, unul din semnele no-! 
taţiunei. muzicei bisericeşti o- 
vientale raportindu-se la un; 
grup de sunete (v. /posfas). ! 

Epi, prep. greacă (zi) întrebu-| 
inţindu-se cite o dată în cuvinte! 
compuse în acelaş sens cu hiper! 
(iz) şi corespunzind prepozi- 
-ţiuneă latine super. Astfel sint | 
“cuvintele Fpi-diapason, Epi-! 
diapente, Epi-diatessaron, Epi- | 
ditonos, ş. a. în sens de octava, i 
quiuta, quarta, terţa, superioa- ! 
ră Ş. au Epi-proslambanomenos 
(lat: superassumlus) se numea | 
nota sol, adausă după proslam- | 
banomenos, (la,) care ăera cea 
mai gravă notă a sistemului 
grec. 

[pic, se zice despre compoziţiuni 

epopeei, în general conipozi- 
țiuni vocale a căror text Ye 
istorisirea unui fapt eroic. 

Epicedium (lat.) Epikedion (gr.: 
"Pair dae), cîntec funerar. 

diatessaron, Epidilon (gr) v. 
Epi. 

sefa din notaţiunea neumati- 

— 19 = 

  că (v. AWeuma). 
Titus Cerne: Dicţionar de muzică. 1” 

  

EPINIKION- 

Epiglolă, denumirea anatomică 
a uneia din părţile organului 
vocal. le o' valvulă cartilagi- 
noasă situată ceva mai jos de 
baza limbei, opusă omuşorului; 
funcțiunea iei ie dea închide 
complect deschizătura glotei 
în momentul înghiţirei alunen- 
telor, pentru a împiedeca lune- 
carea acestora pe canalul res- 
pirator. Factorii de spinete şi 
de clavicorde din secolii trecuţi 
dădeau încă numele de E. lim- 
belor de la capetele tangentelor. 

 Epigonion (gr.: "Ezrpe az), epigo- 
nun (at) inste, acăreia inven- 
țiune ie atribuită lui Epigonos 
din Milet; avea 40 de coarde 
acordate cite. două sau mai: 
multe în unison. 

Epikeudion v. Epicedium. 
Epikitarism se numea la Greci . 
(EzerBagtswa), acompaniamen- . 
tul de liră sau kitară. 

Epilenion (gr.: "Exthtuev) se nu- 
meau la Greci cintece întonate 
şi dansate de culegători în o- 
noarea lui Bachus la. culesul 
viilor. | 

Epimelodema (gr-: : Erie? pa) 
== refren. 

Epimilion (gr.: 'Ezwu4r6y) se nu- 
mea la Greci cintecul pe-care 
morarii îl întonau lucrind. 

Epinelte (fr.) v. Spinela. 
E. des Vosyes (f.) v. Bâche. 
E. muelte sau E. sourde, nume: 
dat cite 6 dată clavicordului 
din cauza sânorităţei sale mo- 
derate. 

Epinikion . (gr.. "Ezoolrtov), cînt 
de. victorie întohat în - onoarea 

“prepiaţilerila concursuri. 
2,
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Epiogdoos (gr.: “Imi: c0o) se nu- 
mea la Greci raportul de %; 
şi de aică tonul major care are 
acest raport. 

Epiparouos (gr.: 
3 

'zmimdgoi03) se | 

Epodă se numea la Greci (Ezw- 
222) a treia strofă a corurilor 

lor, cântată de corişti pe scenă 
de obicei în nemişcare (v. An- 
bstrofă). 

Ei * ! f . « . Y 

numea reîntrarea corului în! liplacord se numea la reci 

teatrul grec. 
Epiprostambanomenos v. Fpi. 
pisoi se numea în tragedia 
antică, în care corul ocupa 
locul principal, părțile de diu- 
log ş. a. intercalate între bu- 
căţile corale; mai tirziu sa 
dat acest nume diferitelor părţi 

  

  

N 
| (Ezziyzgăe) o liră cu 7 coarde. 

—- În tiospurile moderne sa 

întrebuințat cuvintul E. pănă 

în sfirşitul see. 18, maă întii 
în sensul de interval de septi- 

| mă şi apoi în acel de succe- 
i siune diatonică de 7 grade. 

Astfel Sera un F. autentic, cu- 

ce nu sint absolut esenţiale! priuzind un singur semiton, 
- i ! < : . 

acţiunei. În acest sens n fost| între gradele îi şi 1 şi un hi. 

“păstrat cuvintul E. în artele 
moderne, dindu-se acest nume 
la părţile: secundare cari ser- 
vese a lega între iele părţile 

plagal, cuprinzind două semi- 
tonuri, unul între gradele 33 
şi 4 şi altul între Gşi 7. No- 
menclatura modernă a înlătu- 

principale. Mai cu samă în fugă | rat aceste denumiri. — In 1828 

(v.) se dă acest nume părţilor 
de desvoltare, construite pe un 
motiv din temă sau contratemă, 
dintre cari uua urmind expu- 
„merei şi alta precedind streta, 
Epistrol, denaturare a cuvîntului 

  

factorul ]. B. Vuillaume, din 
Paris, a dat numele de li. lu 
o specie de violă bas cu 7 
coarde: re -la,-miîs-loz solare 
laz. Acest imstr. n'a avut succes. 

Eplamerid v. Decamerid. 
apostrof, semn din notaţiunea | qligh, specii de castanete de 
muzikiei, indicind o mişcare 
pogoritoare de un grad: mi-re 
de ex. 

Epislrofă, nume dat cite o dată 
“în formele ciclice reluărei fra- 
„zei finale a unei părţi la stfir- 
-şitul unei altei părţă suu simplu 
__vepetărei temei principale. 

 Epilalam (gr.: "ErniOzaduue, lat. 
 Bpilhalamâum), imn nupţial ce 

se cînta de cor la casa, miresei, 
prin ceia ce se deosebea de 
Îmeneu, care se cînta în ţim- 
pul conducerei miresei la lo- 
cuinţa mirelui. | 

! lemn, uzitate la Arabi. 

Equabilmente (it.), termin de 
r expr., echivalind cu: în acelaş 

mod, cu egalitate. 
Equisonans (lat.) nume dat de 
autorii latini octavei şi com- 
puselor iei, pentru a le deo- 
sebi de celelalte intervale con- 
sonante. 

lErable (fr) = arțar (.). 
Irak sau /rak, unul din mo- 
durile sistemului muzical arabo- 

| persan. | 
'Erakieh sau Fraguieh, instr. 

  

| arab, unul din rarile specimene     

  
P
o
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de instr.-e în cari ancia dublă | Erotic, epitet dat în general 
ie aplicată Ja un tub cilindric, 
familie cu totul părăsită de 
factura instr.-ală modernă. Tu- 
bul ie făcut dintr'o singură 
bucată, de lemn de tisă, lucrată 
la strug, şi avind şase tăeturi 
circulare în faţă şi una în par- 
tea opusă, ceja ce-i dă o ex- 
tensiune de o octavă şi o sextă, 
în total divizibilă în şfertură 
de ton, de la mi, pănă la do,. 
Diapazonul grav al acestui 
instr. nu provine de la lungi- 
mea tubului, care ie aproxi- 
mativ de 25 cm., dar de la 
forma particulară a anciei, fă- 
cută din două lame de trestie 
de mare, lungă de 9 cm. şi largă 
de 3 cm. legate impreună; a- 
ceastă ancie vibrînd, produce 
prin jea însăşi un sunet foarte 
grav. 

Erbeb v. Rebab. 
Frh-hsien v. Ur-heen. * 
Erica, nume dat unuia din mi- 
cele instr.-e cu manivelă cu 
cari factura modernă a, înzes- 
trat aşa de galantoneşte epoca 

- contimporană. Muzica ie notată 
pe bande supţiri de metal per- 
forate. 

Ermologie sau irmoloyic, expr. 
indicind în muzichie o mişcare 
moderată, 

„Eroic (it.: eroico), epitet dat cite 
o dată la acţiuni teatrale mu- 
zicale în cari se pun în scenă 
fapte din viaţa eroilor '(v. Ba- 
le). Cite o dată ie întrebuin- 
ţat ca termin de expr. indicînd 

_0 execuţiune plină de viață, 
puternică. 

cîntecelor trătind subiecte de 
iubire (v. Crulec). | 

"Erz particulă. germană cores- 
punzind particulei grece agy.. 
Evslaule = arhilaută, v. Lăuta. 

Es, în terminologia germană— 
mi p. 

“sehiquier v. Fehiguier. 
ES dur, în terminologia germană 
= mâl major. 
“senţial. epitet dat de unii teo- 
retică. disonanţelor ce au o a- 
devarată importanță armonică 
prin opoziţiune cu acele oca- 
zionale cari provin din apogia- 
turi, note pasagere sau alte 
ornamente. Această clasifica- 
țiune are valoarea iei practică 
şi mai cu samă disonanţele din 
acordurile de septimă şi de 
nonă au dreptul la acest epitet. 
— Cuvintul E. se intrebuinţază 
une oră în acelaşi sens cu con- 
stituliv (v.) aplicindu-se la sem- ” 
nele de alteraţiune. 

Esercizio (it.) == exerciţiu (v). 
Eses, în terminologia germană - 
= mi dublu bemol. 

Esicaslic, epitet dat cite o dată 
muzicei de un caracter grav, 
liniştit,sever, solemn gr.: (Hov- 
acstrts), 

Es moll, în terminologia ger- 
mană =— mi bemol minor. 

Espirando (it) = expirind, fe 
întrebuințat ca termin de expr. 
în acelaş sens cu morendo şi 
cu perdendo-si, adică slăbind 

- din ce în ce mai mult inten- 
sitatea sunetelor.   Espressiro (it.) sau con espres- 
sione (it.)= cu expresiune (v.).
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"BSPRINGALE 

“Rapringale = Saltusello (v.). | 

“Bsquaqţuiui v. Fehigaier. | 

Esrar, înstr. indian, de origină 

-brană lipită pe margibele lăzei 

“de resonanţă şi gitul ui, lung, Il 

se ocupă cu studiul frumosu- 

"ce Sel face sii so nască în Dol. 

„După ce stabileşte principii 

- dea deştepta în noi an 

mode: nă,. avind 5 coaste (fax. 

dopdoj-solg- do) puse în vibra-! 

țiune. de arenş şi Îl sat „12| 

“coarde simpatice. Dubla de ar-| Estive 

monie Ye formată dintro mer 

  

poartă cele 16 diviziuni ce so | 

stribilho (port:) = refien. 
4 sto (it) = entusiasm. Con Î- 

T 
i 

asociaţiuni. de-idei, fie singură, 

fie în unire: cu celelalte arte. 

sliuto Gt): = stins, termin îi- 

trebuinţat: de “unii autori pen- 

tru a indica un: pianissinto ex- 

cos, i - | 

(fr), nume dat în "Evul 

mediu cimpolului, - 

ic întrebuiuţat cite o” dată e 

vid la ca mal mare parte din | termin de expr: . 

iustw.-ele de coarde uzitate în] ial (fc.) = stare, pozitiune. 

Bengal. Servește mat cu samă, is 

a acompania vocile femecşti şi 

care tratează despre arte. lea, 

îuă şi cu diferitele sentimente 

generale, caută a le aplică în 

particular fiocărei arte, onali: 

zind condiţiunile ce trebuie să | Elincon sau 

i nargă de lemn; cu capetele late, 

subţiste şi- învălite cu pics; îndeplinească o lucrare artistă! 

că peniru-a, merita acest nume. 

Deşi speculaţiunile asupra ă- i 

__cestui subiect sînt tot atit de! 

- vechi caşi filosofia în general, ! 

 numele'e totuşi de origină mo-! Einozrafio muzicată, name dat. 

dernă şi nu apare dezit în 1750 

cind filosoful german Baum-| 

garten publică la Beria cel. 

întăă op purtind numele de &.! 

(în), una d iri figuteto-cadri- 

ului. . i 

„melodiile de un caractergraţios. Eleron sau heleran (gr: "Eczai), 

Estetica ieste partea filosofiei seină din notajiunea muzicii, : . 

din grupul consonantelor, echi- - 

xalind oare cum tu semnul le-" 

pătură. 2 - - 

EP. parakilismae, Bilezos CIC seni- 

ne din notaţiunea “muzicei bi- 

sericeşti orientale raportindu-se 

la grupe de sunete (v. Îpostas). 
Fleinsun. (În), mică 

serveşte acordofilor. de piane 

cîte o dată studiului foikloiys- 

tie al muzicet abalidiud” cali- 

tăţile Sci particulare diferitelor 

rase, diferitelor popoar& 

FR. muzicală se ocupă în spe- |Eteulte (*%.) == înăâuşit, termin 
A - , | 

cial de frumosul muzical, de, 

frumosul realizat prin sunete, 

ordine şi unitate prin care mu, 
.. va o. v ! 

zica a o formă, ca cauti &)| 

aprecăa 

după te determină legile de: 

ce se întilneşte în partidele 

instr.-ctor. de -pereiisiune, ti 

pane, taigete, tam-tam * Ș. 

indicihd că trebuie & îitrerupe 

xibraţiunea imediat după lovire, - 

aptitudinele muzicei  louflhir (în) = înăduşitor (c.). 

vmite : Etade. (îr. = studiu (6) 

a amorţi sunetele coardelor ce 

sine acelci ce voiește a acorda. 

    

 



  

Etui (fr J nume dat cutiele de 
diferite forme în cari se păs- 
trează insti.-ele muzicale. 

Fiul v. FI aud. Ş , 
tufon, Xuphon, Buplionicon, i 
Fuphonion, Puphonium, cume 
dute de autori la instr.-e foarte 
deosebite unele de: altele, Ast | 
tel găsim: CL 

1) “Un. inst, imagivit şi cou-! 
struit de Chladui, la Wittem-! 
-berg în 1740, era forma : dintr'o] 

- Judi i putrată, de un metru, altă | 
de 0,30; înilăuntru Terau 42 de 

i tuburi - de stică aşezate orizon- 
tul, cari, nufute cu an. hiarete ! 
ŞI atinse în sens longituhoal | 
ca “degetele mutate, produceau 
sunete. Esteisiunca acestui in- 
str. Xera de 3 octave '/,, (do! 
fu:). Perfecţionarea lui a dati 
Clovicilindrul. (.) 
2) n 1842, Beale imugină, 
şi construi lu Londra un instr., 
specie” de clavir cure căuta a 
întruni timbrul pianului cu a- 
col al harpei. 
3) In IRA factorul "german 
Sommer dădu, acest nume la 
ur înstr. de aramă, -cu tabul 

„conic larg, cu trei „ptoni,   construit în la, sp. sau dp... 
Acest nume s'a păstrat, pentru ! 

- saXhor nu! bas-cu fundamențtala | 
si A sau do, numit încă bari: 
Inn san basslubn. 
1) In 1850 Valle dădu a-| 

cest nume li um.alt instre. eu 
clavininră, în care sunetul Sera, 
prorlus de lame vibrauţa. I 
5) Un joc de orgă, de 16 p.7 

"cui _anciă libere. 

„Enfonie (gr. zana) = 

i 

! 

= bună 

a 

sonoritate, efect plăcut produs 
asupra auzului de-o vcee fru-- 
moasă. Unii autori vechi iden- 
tifică, acest cuvint cu cuvintul 
Armonie. 

Eutotina (fe.: 
dat de Petit, în 1852 la un 
instr. imaginat şi construit de 
iel, în cute sunetul Yora pro- 
dus de o serie de diapazoane 
de diferite mărimi, 
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Fuphotine), naihe 

Fumalia, nume dat în sec, dre- 
cut la o specie de armonică 
cu lame de sticlă, 

luph. „vi Puf. 
Futai luhue e. sau tronpă 

lui Eustațiu v. Lrechie. - 
kvacuanl (lut), nume dat unui 
mecanism în orgă, care” ascul- 
tind unui registru, permite ieşi- 
rea aerului din rezervorul uuuă. 
joc ce a fost întrebuințat și 
apoi inchis. 

Eversio sau Fvolutin (lat.), res- 
turnarea vocilor în conbrapuinc- 
tul dublu. 

[viralo Gt.) = castrat (0). 
Evita, epitet dat cudenței 6) 
cind după acordul de pe domi- 
nantă urmează ori care alt. 
acord, decit acordul tonic care 

mai zice şi fușăliiloure, 
ş.a. 

live luție v. Joersio. 
"Evrei. Dacă pentru a avea oave 
„cari. noțiuni de tultura muzi= 

7 uplă 

cală şi de instr-ele muzicale 
întrehumţate» la -Bgipteni, la 
Asipo- bibilonieni, pe lingă des: 

! eripţiunile de ceremobii eivile 
şi religioase şi da pâtreceră 
lasate “de istorică, 

r forma scadența pevtectă. Se - 

avem şire- 

« 
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prezintaţiuni grafice, pictură 

şi sculptură pe vase şi diterite 

monumente ce timpul a res- 

pectat, la E. această resursă 

ne lipseşte cu - desăvirşire. În 

adevăr, E.lor fiindu-le oprit 

"de lege ori ce veprezintaţiune 

de creaturi insufieţite sau de 

obiecte fabricate de mînă o0- 

"menească, tot ceia ce posedăm 

asupra nuzicei lor se rezumă 

în citeva indicaţiuni ce se gă- 

sesc ici şi colo în Biblie, Şi, 

„ştiut ie cită profunditate se 

ascunde în: sensul cuvintelor 

acestei cărţi. Totuşi ne avind 

o altă sursă, traducătorii şi 

comentatorii Bibliei au parve- 

nit a ne da o ideie de ceia ce 

fera muzica la E., şi torturind 

textele, au reuşit a forma o 

listă destul de lungă de instr.- 

ete lor muzicale. 

Un lucru caracteristic în isto- 

via muzicei E.-lor ie că pe 

cînd mai toate popoarele An- 

tichităţei au atribuit in venţiu- 

nea muzicei şi a primelor instr.- 

e muzicale vre unei divinități, 

„vre unui personaj mitologic, 

şi au alcătuit fabule şi legende 

în cari se poate vedea totdea- | 

una o intervenire supra-umă- | 

nă, la E. din contra, invenţiunea | 

primelor instr.-e muzicale: ie | 

atribuită la doi meseriaşi, fii | 

ai lui Lameh, şi anume lui | 

Jubal i se atribuie. instr.-ele | 

de coarde şi lui 'Tubalcain ce-| 

le de percusiune. 

Dar dacă în această privinţă 

afirmaţiunile sint categorice, | 

indicaţiunile biblice sint nule 

în ceia ce priveşte sistemul 

muzical, destul de vagă în des- 

crierea formei instr.-elor şi nu 

prezinti, maă multe detalii decit . 

asupra întrebuinţărei muzicei, 

mai cu samă în cultul lor re- 

ligius. 
Cea iinlăi menţiune ce se gă- 

seşte în Biblie despre un instr. 

muzical ie în Genesă (Cap. 3l 

x. 27), unde Laban bănuieşte 

lai lacob că Va părăsit fără 

a-l preveni, căci „dacă l-ar fi 

prevenit de plecarea lui, l-ar 

fi însoţit în sunetul dărăbăni- 

lor şi al Ainor-ului* (sec.— 18). 

“Potuşi cum Laban iera siriac, 

acest pasaj sar raporta mai 

malt la muzica siiacă decit 

la cea evreie. 
Dax de aici în colo nu se 

mai găseşte altă menţiune în 

cărţile sacre decit la Xeşirea, 

din robia egipteană şi trecerea 

mărei roşie, cu care ocaziune 

Moise improvizază un imn (Exo- 

da, cap. 15), exaltind mărirea 

lui. Dumnezeu şi nemărginita-i 

bunătate pentru poporul luă 

Israel. Fie care strofă a acos- 

tui imn ie repetată de Miriam, 

“sora lui Aron, şi de corul te- 

meilor bătind din dărăbăni. 

[n ceta ce urmează, pasajele 

în care Ye chestiune despre 

muzică devin din ce în ce mai ! 

dese; muzica făcea totdeauna 

parte din ceremoniilereligioase, 

şi toata Biblia era cintată pe 

o specie de recitativ atribuit 

lui Moise. Foarte în vuoare 

în timpul judecătorilor, muzica 

acompania totdeauna inspira-   
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ţiunile profeților şi ducă aceştia 
nu ierau Xei însuşi muzicanți, 
Jeruu insatiți de muzicanți de 
profesiuneb Samuel, ultimul ju- 
decător, întiinţă la Ramah o 
şcoală destinată profeților şi 
muzicanţilor, şi tot el, după 
ce sacră de tege pe Saul, îi 
anunţă că va fi primit în oraş 
de proteţi precedaţi de 'muzi- 
canţi cîutind din nebel, din to/, 
din halit, din hinor. 
Muzica vocală şi instr.-ală 

făcu muri progrese prin David, 
care cintind, acompaniat de 
lkinor, induleea melancolia lui 
Saul şi adesea linişteu chiar 
furiile acestuia. Serviciul reli- 
gios în templu se făcea cu o! 
pompă fabuloasă. Cu miile se! 
numără leviţii muzicanți ce! 
luau parte la acest serviciu, şi | 
aceşti leviţi foricază o adeva-| 
rată miliţie muzicală sacră, con- ! 
dusă de maiştii, dintre cari | 
numele unora a remas celebru! 
(Asat, Eman, Edutun) şi a că-| 
ror şef suprem (Anania) nu! 
depindea decit de rege. De-| 
scripțiunea strămutărei urcă | 
alianței la Lerusulim procură! 
“detalii interesante şi precise! 
asupra părței ce David dădu: 
anuzicei. În fruntea cortegiu-! 
lui mergeau 7 prevţă sunind! 
din trompete; apoi urmau ciu-! 
tăreţ, bătiud ritmul în cimbule | 
de aramă; după acestia urmau | 
două coruri, unul cintind o. 

muzică gravă şi mistică atoni- | 
paniindu-se de nebel, şi altul! 
cîntiud cintece de triumf şi de! 
recunoştinţă, acompaniindu-se | 

  
| 

| 
] 

| i 
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de: kilara cu 8 coarde; în fine 
venea regele David, jucind şi 
cintind acompaniat de harpa 
trigonă, 
Mai tirziu regele Solomon 

(sec.— 10) susţinu muzica şi-i 
dădu o mui mare importanţă 
încă. Istoricul Josef spune că 
la sfinţirea noului templu mu- 
zicanţii şi cintăreţii: erau în 
număr de 200,000; întreg cor- 
pul de 4000 de leviţă oficia şi 
afară, de templu 120 de preoţi 
sunau din trompete. În lista 
obiectelor ce formau zestrea 
acestui templu se văd peste 
200,000 de trompete şi alte 
instr.-e muzicale fabricate în 
aur şi argint. După aceste cifre 
se poate judeca importunţa ce 
se dădea muzicei în serviciul re- 
ligios, care de altmintrelea era 
cîntat de la început pănă la 
sfirşit, | | 
După moartea lui Solomon, 

poporul evreu cade în robia 
babiloniană, templul ie distrus 
şi ei „îşi suspendă harpele la 
salciile de pe ţermurile fuviu- 
lui babilonian.“ Lu tot timpul 
robiei muzica Ye neglijată şi 
ducă după - desrobire unii din 
şefii lor încearcă a restabili 
vechia pompă u ceremoniilor 
religioase, toite silințele ce-şi 
dau: nu reuşesc decit a produce 
din cind în. cînd slabe reflexe 
ale vechei splendori.. 

În secolii următori resbouiele 
succed  reshonăelor, serviciul 
divin numai a rare ori poate 
fi celebrat cu oure care pompă, 
pănă în anul 70, teribil pentru
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poporul evreu, cind Lerusali- 

mul. ieste ars, "templul distrus 

şi Evreii pentru vecie, imprăş- 

tiaţă în lume. 
În ăfară de cultul religios, 

“cum Bvreii dădeau totdeauna 

un caracter sacru vesboiului, | 

Yera natural că iei să meargă. 

la luptă cintind psalmi şi a-l 

companiaţă de leviţă ŞI Muzi» 
canţi. Mai mult încă, ici atri- 
buiau succesul lor în luptă! 
ardoarei ce le inspira sunetul 

trompetelor, singurele instr.-e:; 

a căror figură ne-a păstrat-o 

uu monument antic (arcul lui | 

Titus). ! 
Muzica asemenea iera întrebu- | 

inţată în diferite circumstanţe | 

ale vieţei şi la înmormintări 
de ex. ea era obligatoare: 
cei mai săraci angajau cel puţin 
doi fluierari pentru a însoţi 
corpul mortului pănă la ultima; 

“loeuinţă. La priuzuri şi la ser- | 
bără profane muzica asemenea | 
“juca un mare rol şi dacă vo-! 
cile femeeşti, printe un text: 
a] talmudului, erau proscrise | 

din serviciul religios, Yele Xe-: 
„van preferate in “acest fel de. 
serbări, şi un număr de cîn-! 

tăreţe ierau ataşate la curtea 
regilor. i 

le de toată probabilitatea că 
R. cari au ştiut să treacă atiţea., 
secoli între atitea alte popoare. 
păstrindu-și tradiţiunile şi o-; 
biceiurile lor, şi-au păstrat şi! 

„în temple cel puţin părţi din. 
vechile cintări religioase ale! 
străbunilor -lor. Clement din! 
Alexandria (f 217) afirmă că; i 
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pe timpul seu. tonurile pe cari 
se cîntau psalmii. erau ubso- 
lut aceleaşi ce -au resunat în 
templul iu Solomon. Dar dacă 
sint de aceste cîntără cari au 
infeuntat veacurile, unde le-am 
puteu g găsi ? Evreii cîntă numai 
prin tradiţiune în templurile 
lor şi nu se poate spune în ce 
parte a lumei tradițiunea ă 
fost aşa de constantă ca să 

păstreză versiunea originală. 
Psalmii nu se mai cîntă în a- 
celaşi mod în toate sinagogele. 
Iu Germania, in Spânia şi pe 
aiurea, cintările lor diferă de 

„la un loc la altul, şi dacă de cit- 
va timp au inceput a se face 

încercări de a se fixa prin no- 

taţiunea muzicală uzuală aceste 

cintări tradiționale, acesta în- 

cercări, dealtmintrelea, merito- 

rii, sint. cam tardive; originea 

cîntărilor israelite obicinuite 
ază în sinagoge nu pare a se 

sui maj mult de sec. 15 şi multe 
melodii reputate tradiționale 
au un pronunțat caracter mo- 
dern. slav san oriental. 
Evreii au avut, ie drept, o 

specie de notaţiune, pe” care 
pe cind unii o atribuie lui Moi- 
se alţii nu-ă dau o origină mai 
veche de sec. 10.-Cel mai vechi 
exemplar al Bibliei, obiectul 
unei adevarate veneraţiuni! în-” 

tr'o sinagogă din Cair, poartă 

semnele acestei: "notaţiuni (v. 

Accenle tonice), care, dacă ar 

fi corect interpretată, şi în a-: 

celaş modiin toate părţile, ne-ar 

da indiscutabil: melodii evreie 
de o frumoasă. vristă. Din ne-  
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fericire îisă, savanții nu sînt 
de acord pentrv traducerea a- 
cestor semne, şi acelaşi semu 
Ye în diferite moduri interpre- 
tat, aşa că această notaţiune 

“ie ca şi o literă moartă pentru 
acel ce ar vra s'o studieze, 
Muzica intrebuințată azi în 

templurile israilite ie foarte 
variată. Alăturea de unele bu- 
căţi de o aparentă antichitate, 
se găsesc altele de un carac- 
ter pronunţat oriental, încărca- 
te de brodării şi de ornamente; 
mare parte din vechile formule ; 
tradiţionale au primit armonii! 
în 4 şi 5 voci, suferind adese! 
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-cu varietățile iei asor şi sabeka; 
apoi hifura, psanlerin, nebel. 

-Ca instr.-e de suflare, numite 
în general nechilot aveau trom- 
pete drepte, sațoferal, sau curbe 
(corni), heren şi șifar; fluiere, 
halil sau kalil, mall, ni, 
macrokilah,cimpoi, samponiah, 
ş. a. Ca instr.-e de percusiune 
aveau dairele patrate sau cir- 
“culare, lof; sistru, șalișim şi 
menanein,; cimbale şi castaneţe 
metalice, felfelim sau mețilet 
ș. a. În fine două instr.-e sint 

EXACORD 

UI] 

citate asupra cărora nu se ştie - 
mult lucru: lyab şi magrefa. 
(A vedea încă detalii la arti- 

schimbări esenţiale. Alăturea i colele respective). 
“încă .de acest repertoriu apar- Exacord sau hezacord la Greci. 
“ținind mai mult sau mai puţin! 
tradiţiunei, se găsesc bucăţi: 
moderhe, scrise de compozitori | 
cunoscuţi, şi cari cele mai de 
multe ori, scoţindu-li-se textul, ! 
ar puteu fi tot aşa de lu locul! 
lor într'o biserică creştină ca! 
întrun templu israilit. 
Resfoind şi torturind textele | 

biblice, comentatorii au reuşit ! 
a face o bogată listă de ibstr.-! 
ele muzicale uzifate la; vechii 
E. Aceasta provine din faptul | 
că desele relaţiuni ce au avut! 
E.-i cu Egiptenii, cu Asirienii | 
si cu alte popoare, au făcut că 
Jeă au adoptat și nume străine! 
pentru același instr. pentru care ! 
Ăei aveau deja “un cuvint pro-! 
priu în limba lor. 
„Cele mai principale. instr.-e | 
uzitate la iei au fost: Ca instr.-e 
de coarde, numite. în general i 
neghinot: harpa trigonă, kinor, | 

> 

(524/0030) iera un nume dat 
în general lirei sau kitarei cu 
6 coarde. La autorii din Evul 
mediu se numea astfel (lat: 
hezachordum) scara diatonică 
tormată din 6 sunete care se 
urmau la distanţe de: ton-ton- 
semiton-ton-ton şi pe care -se 
baza sistemul de so/mizare (*.) 
stabilit “de Guido d'Arezzo în 
începutul sec. 1]. E.-ul putea 
să fie aspru (lat: durum): 

— 

„* snl-la-si-do-re-mi 
moale (lat.: molle) .. 

7 => 

[a-sol-la-si b-do-re 
şi nafural sau permanent (lat.: 
naturalis sau permânens) : 

— 

- do-re-mi-fa-sul-la 
Numele însă de ut-re-mi-fa- 

sul-la se dădea nu cum. le dăm 
noi astăzi, la sunete anumite, 
ci la diferitele grade ale E.-ului
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astfel că acelaşi sunet lua di-| 

ferite nume, după locul (gradul) 

ce ocupa în scara exacordală. 

Astfel “de ex. sunetul pe care 

noi îl numim do, şi care iera 

reprezintat în notaţiunea alfa- 

betică uzitată pe atunci prin 

litera C, iua numele de sol, 

de fa sau de u/, după cum 
B.-ul în care se solfia iera 

cel aspru, cel moale, sau cel 

natural, de unde denumirea 

complexă de C-sol-/a-ul ce se 
dădea acestui sunet dn. Ase- 
menea şi pentru celelalte su- 

nete D-la-sol-re, E-la-mi-si, 

ş. a. (e. încă Solmizare şi 

Mulațiuni). 

fel septima şi nona; acordului 

de pe dominantă fac E. la regula 

preparaţiunei disonanţelor; a 

nu prepara septima acordului 

de pe gradul al doilea ie o 

licenţă, o libertate ce-şi leau 
“unii maiștri în scrierile lor, pe 

cind u nu prepara septima în 

acordul de septima de specia 
a patra Xe o greşală, care pro- 

duce un efect aspru. Gustul 
şi experienţa, călăuzite de cu- 

noştinţa aprotundată ale prin- 

cipiilor armonică şi de analiza 

operilor marilor maiștri, 'stabi- 

lesc hotarul între licenţă şi 

greşală, între incălcarea voită 

a unei regule şi rezultatul ig- 

  

  

  

Exapostilar v. Eolina. 
Exaquir (sp.) v. Echiquier. 
Excelente, epitet dat de autorii, 

noranţei, pe cind excepţiile 

sint însuşi bine stabilite prin 

regule ncindoielnice. 
  

  

laţini ai Evului mediu celor 

trei note mai acute ale vechiu- 

lui tetracord grec hiperboleon 
(v.): /az-sol-la, şi mai tirziu 

celor patru sunete maă acute 

în sistemul de solmizare exa- 
cordal: si, b-lo re cnii,. 

Excelsior-pianiste v. Pianista. 
Excepţie. In studiul compoziţiu- 
nei “intimpinăm diferite încăl- 
cări ale regulelor şi legilor     stabilite şi consacrate prin serie- 
rile maiştrilor. Aceste încălcări ; 
sint calificate de greșeli, cind! 
sint cn adevarat condemnabile, 
de ercepții. cind ele sint ad-! 
mise şi practicate chiar de cei! 
mai severă scriitori. Intre a-i 
ceste două avem licența, care! 
nu ie altă ceva decit o greşală 
tolerată, sau tăcută cu inteu-i 

ţiune, în vederea efectului. Ast- | 

Exelusus su summus lonus (lat). 

nume dat de vechii autori quin-. 

tei în acurdul de trei sunete, 

pentru că ocupă poziţiunea cea 

maă înaltă. 
lxecula (a) ie a interpreta, a 
realiza o compoziţiune, astfel 

după cum ăe scrisă şi după 

cum a voit-o autorul iei. lea 

numele de ezeculant muzican- 

tul, cîntăreţ sau instr.-ist, care 

îndeplineşte sau iea parte. cu 

mai mulță alţii Ja o asitel de 

Jucrare, care însuşi ea numele 

de ezecuţiune. Execuţiunea ie 

acţiunea mijlocitoare între com- 

pozitor şi auditor” şi dacă de 

la această acţiune nu depinde 

în totul succesul unei compo: 

ziţiuvi, poate depinde în totul 

căderea iei, momentan cel pu- 

ţin, căci pentru auditor con- 
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poziţiunea nu există altfel decit 
cum o aude. Astfel ar fi tot- 
deauna preferabil, ca modul de 
interpretare a executantului'să 
fie în totul conform cu voinţa 
şi indicaţiunile compozitorului, 
astfet că în caz de cădere, nu- 
mai acesta să fie responsabil. 
Dacă compoziţiunea ce ieste a 
se executa nu ie după gustul 
interpretului, Xe preferabil a o 
înlocui, şi ie atit de uşor a 
inlocui ceva ce-ţi displace! 
Cite o dată verbul „a executa“ 

ie întrebuințat în sens ironic 
pentru'a exprima acţiunea unei 
interpretări defectuoase, prin 
care cu adevarat se decapitează 
o compoziţiune. 

„_Exerciţiu, se numeşte acţiunea 
elevului pentru a se familiariza 
cu diteritele greutăţi ce area 
intilni în practica muzicei, sau 
a muzicantului, cîntăreţ sau 
înstr.-ist, pentru. a-şi întreţi- 
nea agilitatea sa. Tot acest 
nume se dă la mici compozi- 
ţiuni scrise în acest scop, bazate 
pe unul sau două motive, con- 
ținind pasaje mai mult sau mai 
puţin grele, în game, arpegii, 
şi alte trăsături de agilitate, 
sau asupra efectelor de expre- 
siune,stacato, legato, variațiuni 
de nuanţare, încatenări polifo- 
nice ş. a. ;Cind aceste exerciţii 
sint de un stil melodic mai 
îngrijit, ăele ieau în special 
numele de studii (v.). 

Exo (gr.: "Etuzafară) v. Eleron. 
Expiraţie, a doua parte a res- 
piraţiunei, scoaterea aerului 
din cavitatea toracelui,   

Exponent, mică cifră sau literă 
pusă sus la stinga unei alte 
cifre sau litere mai mari: A2, 
Lăsind la o parte semnifica- 
ţiunea matematică ce au aceste 
cifre, în muzică se întrebuin- 
țaza exponenţi pentru a indica 
în notaţiunea alfabetică ger- 
mană (v. Al/aber) octava din 
care face parte un sunet 'oare 
care; astfel E.-ul 1 se rapoartă 
la sunete din octava 

  

  

  

  

Şi aşa mai departe. 
Semnele plus (F), minus (—) 

şi zero (0) încă sint întreb.- 
iţate de unii autori ca expo- 
nenți pe lingă citre latine, în 
cifrarea acordurilor. Astfel 
II reprezintă acordul crescut. 

„de pe gradul al treilea al ga- 
mei minore, pe cînd VII” re- 
prezintă acordul micşurat de 
pe. gradul al şaptelea. (v. încă 
Indiciu). 

Expresiune ie ansamblul diferite- 
lor accente, diferitelor infle- 
xiuni ce se dau sunetelor unei 
compoziţiuni muzicale, pentru 
a o face să corespundă la a- 
numite sentimente, şi a provoca |. 
în auditor aceste diferite sen- 
timente. Nuiwai prin stabilirea, 
prin intermediarul executan- 

tului, a acestor sentimente, co-



        

- “BXPRESIUNE |! 

mune auditorului Şi compozito- 

rului, muzica îşi capătă puterea 

"sa adevarată, şi. devine aptă 
a-şi. exercita efechule î ici, Puri-]. 

tatea în intonaţiune, păzirea 

"strictă a măsurei, uniformitu- 

tea viguroasă a mişcărei, cari 

- fără îndoială sint c: alităţi apre- 

“ciute, nu sint suliciente pentru 

ca o bucată muzicală să poată 

provoca aceustă specie de sim- 

„„patie, fără, de care iea remine 

0 succesiune „sonotonă de su- 

“nete. Introducerea de uccente 

nouă, variaţiunea acestor ac- 

cente,- precum şi variațiunea 

în. înten situate, în mişcare Şi 

“în modul. de atuc al diferitelor 

“sunete ce formează această bu- 

cată muzicală, constitue tocmai 

puterea i ici expresivă, mai vagă 

“cînd Ye chestiune de muzică 

pură, cu mult mai evidentă 

cind ie chestiune de o muzică 

cu text, şi mai cu sumă în 
muzica, dramutică. - 
Mult timp sa crezut că 

muzicală nu depinde decit de! 

"gustul şi sentimentul interpr ro=! 

- tului, ajutat, în: foarte slabe. 

“ praporţiuni, de vagă indicaţiuni, 

  
= 

semănate ică şi colo de com. 

pozitor; şi chiar în "periodă! 

„aşa zisă pur clasică, cunipozi. 

torii au fost foarte pareiunonioşi 

în ecia ce priveşte indicaţinile 

de. E. Timpurile mai nouă însă. 

au căutat a sistematiza şi E. 

şi ne-au dat tratate: „muzicală, 
de E., precum avem trătate: 

de armonie 'şi de contrapunet., 
Astitel compoziţiile moderue. 

pare că au căzui în execesul | iunea fugăi 0 “prima parte 

— 28 =. 
ma 

contrar şi ma. la fe. gare pas 

al uncă “melodii cit de simple, 

intilnim cu -profusiune semne 

şi termini raportindu- -se: lu vu- 

vioiiunea wişcărei, a nuanţătrei, 

la aceent, la modul-de atac ş 

[n armoniu (+.)'se 

B.. un mecanisri ascult înd uzuă 

registru; însemnat priu litera. 

L şi servind: a-i da posibil ita- 

ea de a nuanţa suuctele, efect 

i care a fost mult tinif lipsită 

orga şi care a valorat trmuniu- 

lui numele -de „orgă expresiră., 

Acest mecanism, Suprimind cu- 

rentul: venind de lu rezervuriu, 

face ca anciile să nu vibreze. 

“decit: sub influenţa curentului 

vehind direct de la foi; asttel 

că rărirul sau accelerărei miş- 

carei foilor corespunde o des- 

creştere în intensitatea sunetu- 

luă obţinut, Practicarea acestui 

-gen “de -efeet constitue princi- | 

pala greutate în execuţiunea 

inst, “alui, şi Je necesar” un 

ung exersiţiu pentru a se pu- 

tea “Obicinui: A regula miscarea. 

alternativă a foilor “astfel ca 

să nu se „producă intreruiperă 

sau bruscără în: sunet. În înstr.. 

ele mai nonă se obţine efecţul 

de creştere şi descrește re a su 

prin simpla „apăsare 'netelor, 
mai: mult sau mai puțih a 

două genunchiere, cari, 

lucra asupra a cur antutui de aer 

acţionează. un. mieca: ist, ana- 

log cu 'acel al jaluziitor: orgă, 

E xpresstv-arzel (germ. ) orgă 

expresivă armonin (5). - 

“Fspunere se numaeşte în forma 
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a a acosteia, îi care diferitele! 
vocă -expun succesiv tema, res- | 
peciiv respunsul. “Într'o "fagi 
în doună voci, vom avea ok. 
formată din tema dată de vo- 
cea | şi din respins dat de: 
vocea. ÎI; într'o fugă în trei. 
vacă Vu, avea | 

vocea Î-—tema 
vocea Il—respuusul 
vocea Ill-— tema; 

înti”o fugă în patru voci vom avea. 
vocea I--tema, 

vocea ]i--respuusul 
xocea lil—tema 

vocea LV — respunsul 
şi aşa mai departe (7. Fugă). 
Se înţălege că aici Î, IL 

-IY, 
) 

nu se rapoartă decit li 
ordinul jutrărei şi nu la gră- 
“dul. de ucuitate sau la impor! 

> tanța vocilor, căcă înii”o fugă 
ori ce voce poate servi pentru 

“a expune tema; alegerea de- 
pivzind de la voia: şi gustul 
compozitorului şi de la dizpar 
zonul temei date. O regulă de 
păzit ie insă ca nici o dată 
“să nu se succedeze două. vocă 

zalvage; asttel trebuie de u 
„ne păzi ca basului. să-i res- 
-pundă altistul sau tenorului 
sopranul şi viceversa. 
- După expunere_urmează de 
obicei un episod după e care une 
oră țirmează o coulra-ezpunere, 

“adică o nouă: parle în câre vo- 
cile cui în E. au avut tema 
au. aică respunsul ş Şi vice-versa, 
Cind diapazonul temei. date nu! 

  

   

Fxtemporiren (germ.) 
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EXteusiuie Ye scara cuprinsă 
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i 
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vorbeşte despre 9 E. 
între două sunete. Astfel se 

a sistemului muzical, adică sca- 
ra generală a sune telor între- 
buinţate în muzică; această 
scară ie. de opt octave şi în 
total unu ie. accesibilă decit; 
anui singur inst: orga. (v. 
Ad/abet și i Clariatură). Vorbind, 
despre voci sau despre instr.-e 
se înţălege prin E. distanţa 
dintre notă cea mai gravă şi 
cea mai acută ce o voce sau 
uu instr. poale percurge. Ge 
înţelege că această Î&. la in- 
str.-e variază nu numai de la 
“un ingti. lă altul, dar şi 
numărul cheilor, a pistonilor, 
a coardelor, şi une ori chăur 
şi cu abililatea instr.-istului; a- 
semenea şi pentu voci iea de- 
pinde nu numai de lu specia 
voce, 
individ la altul, căci voci de 

“generală | 

4 
* 

cu... 

dar variază de la un: 

aceiuşi specie, "tot avînd . a-: 
celaşă timbru “şi acelaşi mediu 
comun, 
sau mai puţin către - părţile 
extreme, fiică ca, pentru aceasta, 
să-şi schinibe caracterul. La 
articolele speciale, tratind des- 

pot merge mai mult - 

pre „diferitele voci -şi instr.-e, 
se pot vedea şi detalii „asupra 
B.-lor lor. 

Extincliunea uocei, stingerea vo. 
ccă, afonie (ș.).. 

” permite, ca 0. aceiaşși.. voce că! "Extreme. Părți €. se numese în 
- poată fuce şi tema şi respun-. 
sul, această parte i ie suprimată. | 

studiul compoziţiuriei partida 
cea mai acută şi cea mai giavă .*



EXTREME 

a armoniei. Astfel într'un cor 
mixt părţile e. sînt sopramul 
şi basul, întrun cor bărbătesc 
tenorul I şi basul. Cit pentru 
orchestră părţile extreme varia- 
ză şi adese chiar trec de la 
un instr. la altul, după colori- 
tul orchestral; în general sint 
acele cari fac melodia cea mai 
acută şi basul fundamental. 
Toate celelalte părţi ieau nu- 
mele de medii sau mijlocii. 
Părţile e., cele mai accesibile 

_ 30 — 

  

. 

_ BXNREPTON 

auzului, sînt cele mai impor- 
tante în structura armonică şi 
totdeauna cele mai riguros con- 
duse : cea mai mică infracţiune 
în priviuţa quintelor sau oc- 
tavelor directe sau a rezoluţiu- 
nilor producind un efect cu. 
mult mai aspru dacă se află 
între părţile extreme decît daca 
Se între părţile medii sau chiar 
între ună din părţile e. şi o 
parte medie. Ă 

Extrepton v. /postas. 

> 

    

  
 



  

[, în notaţiunile alfabetice a| Se dă cite o dată numele de 
reprezintat şi reprezintă gene] 
ralminte sunetul numit /a (| 
acesta fiind reprezintat printu'o | 
literă mare, prin una mică sau | 
altfel, după octava din care face | 
parte (v. Al/abet). Acest sunet, | 
reprezintat prin litera f, în sis- 
-temul de solmizare prin muta»! 
țiuni lua denumirile de /a sau 
de ul, după cum se solmiza 
în exacordul natural sau în exa- 

“cordul moale (cu si beinol). 
De aici numele de /-fu-ur, dat 
acestei note. 

Litera F împreună cu litera 
C (v.) au fostcele întăi introduse 
ca puncte de plecare puse pe 
cite o linie pentru a uşura 
cetirea notelor (v. Cheie). In- 
trebuinţarea acestor litere da- 
tează deja de prin sec. 10 şi 
în sec. 11-—13 se obicinuia a 
se însemna linia în faţa căreia 
Xera pusă această cheie, cu cer- 
neală roşie, pe cînd acea a 
cheiei lui do (C) kara trasă cu 
cerneală galhănă. Mult timp 
cheia lui fa nu a avut altă 
formă decit o simplă literă F 
sau f şi numai după multe trans- 
formaţiuni, mai mult sau mai 
puţin fanțasiste, ale seriitorilor, 

„a ajuns a avea forma ce oare   azi 9: | | | 

f sau îf tăeturelor practicate 
în tabla de armonie a violine- 
lor şi a celor lalte instr.-e din 
această familie, tăeturi cari în 
adevăr au forma f. 
Litera f. ie întrebuințată încă 

ca prescurtare a cuvinţului it. 
forle, şi ft. în loc de forfissimo. 
Cite o dată se întilnește chiar 
fff., care se traduce prin for- 
lissimo possibile. 

Fa, a patra silabă din seria luă 
Guido d'Arezzo, atribuită ază 
gradului al patrulea al gamei 
majore tip. Acest sunet, repre- 
zintat în notaţiunile alfabetice 
prin litera F a jucat un rol 
foarte importat în istoria mu- 
'zicei. In adevăr, în scara na- 
turală Yel formează cu sunetul 
si un interval de triton, care 
în tot timpul Evului mediu a 
fost spaima muzicanților, cari, 
tot căutind a-l evita cu oră 
ce preţ, au încătuşat muzica în 
sistemul de solmizare prin mu- 
taţiuni, în care, acelaşi sunet 
lua diferite denumiri, după cum 
sunetul fa venea sau nu în re- 
laţie cu sunetul pe care-l nu- 
mim astăzi si (eventual trans- 
format în si bemol). Numai 
după întroducerea silabei si 
(v.) seria acestor silabe a fost 
atribuită la sunete anumite,



"PA BEMOL! 

Fa bemel, sunet cu un semiton 

“cromatic mai jos de sunetul 

a, confundat în sistemul tem- 

perat cu sunetul mmî, decit care 

însă Xe ceva mai jos în reali- 

„tate. Ceia ce s'a zis relativ la 

do bemol (v.) ie cu atît mai 
mult aplicabil la fa bemol, a 
căreia semn apare ultimul în 
armatură, 

Fa burden (eng.)v. Falsobordone. 
Ficade (fr.) = faţadă. 
Race (fr) = faţă, 

„Facile (£. şi ît.) = uşor, Xe în- 

trebuințat cite o dată-ca termin, 

cerind în execuţiune uşurinţă, | 

eleganţă, dar fără afectaţiune. 

Facheltanz (germ.), Marche aux 
jlumbeauz (tr.), marş sau dans 

în care fie care ţine în mină 

o torţă aprinsă. Pare că ori- 

“ginea acestor specii de proce- 

siuni, de care se poate vedea 

un exemplu în aşa numita Jte- 

tragere (v.) cu torfe sar sui 

la nunțile vechilor Greci. Mu- 

zica pentru aceste marşuri a- 

' fectează adese forma polonezei, 

în 3/,„ şi Xe de obicei destinata 

pentru fanfară sau cel mult 

armonie. Intre alţii Spontini 
şi Meyerbeer a lăsat frumoase 
exemple. 

Faclor, nume. dat în general 
acelor cari se ocupă cu indus- 
tria, instr.-elor muzicale, atit 
lucrătorilor cari fabrică astfel 
de instr.-e, “cit şi şefilor de 
stabilimente, chiar cînd aceştia 
nu au cunoştinţă practice des- 
pre această fabricaţiune, ci niă- 

„mai diriguese manufactura lor, 

ca ori ce altă întreprindere   

 PACTOR, 

îndustrială. Industria însăşi a 

acestei fabricaţiuni iea numele 

de /aclură. 
In Evul mediu, starea rudi- 

mentară în care se găsea arta 

muzicală nu cerea pentru fu- 

bricaţiunea instr.-elor lucrători 

speciali: instr.-ele muzicale, u- 

tit acele populare cit şi a acele 

vesboinice şi acele ale menes- 

trelilor, ierau construite de acei 

ce lucrau în general materialul 

din care ele ierau făcute: lemn, 

fildeş, metal. ş. a. Cu progte- 

sele artei însă, lucrurile se 

schimbă. Renaşterea aduse fac- 

tura inet.-elor de coarde la un. 
grad remareabil nu numai prin 

întrebuinţarea considerabilă ce 

se făcea de produsele iei, dar 

şi prin calitatea acestor pro- 

duse, grad de perfecţiune atins 

aproape de la început.și căruia 

timpul nu ta adăugat nimic. 
“În schimb factura celor lalte 

instr.-e nu ajunge la starea 

actuală decit prin lungi stadii 

şi prin încete perfecţionări. În 

sec. 16, 17 şi” 18 factorii de 

instr.-e muzicale formează în- 

tre Xe diferite tari conporaţiuni 

organizate. Dreptul de a fabri- 
ca şi de a vinde instr.-e mu- 

zicale se capătă numai în urma 

unui examen practic şi a do- 

vezei unui timp de ucenicie. 

Dar dacă aceste corporaţiuni 

aveau partea lor bună, dădeau 

şi loc la abuzuri şi la conflicte, 

astfel că Xele dispar cu sfirşi- 

tul sec. 18, cu Revoluţiunea. 

In “secolul nostru, în Franţa 

“mai cu samă, sau format aşa 
4
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numitele Camere sindicule, a 
căror scop e protecţiunea re- 
<iprocă şi revendicarea drep- 
turilor de interes comun. 
Mult timp Italia a păstrat 

monopolul facturei artistice a 
instr.-elor de coarde, a cărei 
pecfecțiune a atins-o prin fac- 
torii Stradivarius, Amati şi 
Guarnerius, şi Germania pe 
acel al instr.-elor de suflare. 
Astăzi Franţa, Italia şi Ger- 
mania sint furnisoarele aproape 
exclusive ale întregei lumi 
muzicale. O factură care a luat 
0 mare desvoltare în Anglia 
şi Statele Unite ie acea a pia- 
nelor şi a armoniilor. Sediurile 
principale al facturei muzicale 
sint desigur capitalele state- 
lor, centrurile muzicale; dar 
pe lingă acestea sint şi oraşe 
mică în care factura instr.-ală 
ie foarte desvoltată şi chiar 
unele în cari iea ie principala 
lor resursă. Astfel sînt în Fran. 
ţa Mirecourt, care are şi o 
şcoală profesională, în Germa- 
nia Markneukirchen, Klingen- 
thal, Mittenwald ş. a. Pe lingă 
fabricele mari cari construese 
instr.-ele de la cele mai mici 
detalii ale lor pănă la ultima 
feţuire, factura în mic, provo- 
<înd diviziunea lucrului, a dat 
naştere la o mulţime de indus- 
trii diverse; astfel lăzile pia- 
nelor, mecanicele, claviaturele, 
postavurile pentru cipcanaşe, 
înăduşitori, ş. a., cheile pen- 
tru flaute, clarnete Ş. a., pa- 
vilioane, pistoni, ancii, ş. a. 
au. specialiştii lor şi sint case 

Titas Cerne: Dicţionar de muzică, TI 

      

cari nu fabrică decit useme= 
nea detalii. 
La diferite articole speciale 

trătind despre instr.-e se pot. 
vedea numele acelora. curi au 
strălucit mai mult în uceustă 
ramură a industriei și mui cu. 
samă a acelora cari, prin in- 
venţiunile lor şi prin purfee- 
ţionările aduse fabricațiunei 
instr.-elor muzicale au contri- 
buit la progresul artei nvastre. 

Factură, cuvini care are ulvose- 
bite accepţiuni. Din punctul 
de vedere al organograliei, FR. 
exprimă atit ansamblu: fucto- 
rilor de instr.-e muzicu.., pa- 
troni şi lucrători, (v. Furtov), 
cit şi însuşi fabricare: ŞI e0- 
merţul acestor instr.-e. Din 
punctul de vedere al cu...puzi: 
țiunei, F. ie constit':ţiunea, 
modul de construire + unei 
compoziţiuni. Din acest punct 
de vedere, iea poate fi iugă 
sau minuțioasă, abilă s.: ne- 
îndemanatică, îndrăsne. ţ. sau 
timidă, arhaică sau. mu -rnă 
ş. a. Regule generale în .ceas- 
tă privinţă nu pot fi late; 
numai gustul şi experic:.ţa poţ 
fi buni călăuzi. Calitiţiie de 
F. ale unei compoziţii nu 
depind atit de la frum-.srţa şi 
noutatea temelor pe cari a- 
ceastă compoziţiune se huzază, 
cît de la arta cu care tompo- 
zitorul le-a expus, le-a d-xvol- 
tat, reluat, armonizat, mu'dulat, 
orchestrat; depind prin urmare 
de la ştinţa, gustul şi experien- 
ţa lui. In F. unei compoziţiuni 
trebue a considera esenți» lmin- 

3
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te genul acestei lucrări şi su- 

biectul ce are a trata. O ideie 

măreaţă, epică, trebuie desigur 

să fie caracterizată prin efecte 

largi, viguroase, fără multă 

îngrijire de detalii, pe cind un 

subiect grațios, elegaut va cere 
din contra fineţe de detaliu, 
ginpăşie în idei, în conducerea 
armoniei ş. a. Un exemplu 
frapant de deosebirea de F. ie 
că desigur altfel trebuesc tia-! 
tate diferitele paitide ale unui! 
quartet instr.-al, destinat unei 

execuţiuni intime, întrun sa- 

lon, şi altfel acele ale unei mase 

'corale acompaniate de orches-| 

tră, destinată a se face auzită 

înti'o sală de teatru sau în 

aer liber. 
Prin expr. Arie de F. se în- 

ţelege o arie (v.) a căreia scop 
principal fiind a pune în evi- 
denţă resursele vocale ale unui 

cintăreţ, compozitorul pune pe 

un plan cu totul secundar nu 

numai armonia şi acompania- 

mentul, dar chiar şi expresiunea 

dramatică a textului, concen- 

trînd toată îngrijirea sa asupra 
mersului melodic al acestei 
arii, în care caută a ingrămădi 

efectele vocale cele mai stră- 
lucitoare, salturile brusce de 
la un registru la altul, trilurile, 
ruladele şi tot arsenalul celor 
mai aride greutăţi ale artei 
cîntului. a i 

Fado, cîntece popular portughez, 
constind într'o recitaţiune zisă 
pe un acompaniament de un 
„ritm bine pronunțat ţinut de 
chitară. Variază cu locurile 

| 

  

unde se cîntă şi astfel sînt £. 
de Coimbre, de Lisabon, de 
Figuera da fos ş. a. pănă şi 
de Acores şi de Madeira. 

Fa feint (tr.) = fa prefăcut, nu- 
me dat pe timpul solmizărei 
cu 'mutaţiuni sunetelor (do şi 

si bemol) cari luau numele de 

[a după cum se solmiza în 

exacordul aspru sau cel moale, 

semitonul trebuind a se numi 
totdeauna mi-fa. 

Fagot tit.: Fagotio, germ: Fa- 
gott, t.: Basson), in- 
str. cu ancie dublă şi 
tub conic, basul In- 
dispensabil în orches- 
tră al familiei in- 
str.-elor de suflare 
construite în lemi: 
Tubul ie format din 
mai multe fragmente 
“reunite între iele ; an- 
cia Ye adaptată la un 
tub subțare de alamă, 
numit Vocal şi afectind 
maă mult sau mai pu- 
ţin forma unui S. 
Inainte de sec. '17 

"inst.-ele de suflare a- 
- veau ca bas instr.-ele 

36. Fagot. din familia Bombarde- 

lor (v.). Aceste, pe lingă că 
acţiunea de a sufla în iele 

ostenea peste măsură pe exe- 

cutant, dar Yerau şi departe 

de a fi comode de minuit, a- 

ceasta din cauza lungimei lor. 

Se atribuie unui călugăr, A- 

franio din Ferara, ideia de a 
frînge tubul bombardei bas 

pentru a-i da o formă mai 

maniabilă. Instr.-ul construit  
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de Afranio, deseris într'un op! 
publicat în 1539, consta din: 
două tuburi cari comunicau! 
prin ajutorul altor tuburi maj! 
mică, şi dintiun sistem de 
foi; iel -a tost numit /agotlo = 
sarcină, de la aspectul ce avea; 
această adunătură de tubuză,. 
Vr'o 30 de ani după Atranio,, 
Sig. Scheitzer, din Nuremberg, 
căută a perfecționa F.-ul, îl: 
debărăsă de foile ivi şi făcina 
aluziune la dulceața timbrului, 
ii dăda numele de Dulciana. | 
Noul instr. nu întirzie a de- 
trona cu totul vechile bombarde i 
şi în curind iel dădu naştere | 
la o întreagă familie, de la 
sopran pănă lu contrabas, Prae.-: 
torius descriind familia fagote- 
lor uzitate in sec. 17 le dă,| 
următourele extensiuni: 
1) Dislant- f.:s0l,—do, 
2) f-piceolo: sol,-—rej 
3) Chorist-l: do,—sol, | 
4) Quari-l: sol-—rej 
5) Quint-[: fa-—doş : 
Înstr.-ele acute însă, (1 şi 2); 

îndeplinind acelaş rol ca. şi | 
oboiele, nu s'au bucurat de! 
favoarea de care m'au îutirziat ! 
a se bucura cele grave, mail 
cu samă n“. 3, cari samanpau! 
deja cu cele de azi. Aceste! 
instr.-e. dădură; naştere la di- 
ferite altele, cunoscute sub nu- 
mele de Courfaud, Cervelas, 
Bassanello, Schriari Ş. a., cari 
difereau prin formă, dar cari, 
toate instr.-e cu ancie dublă, 

> căutînd a realiza o mare lun. 
gime de tub într'un mic volum, 
nu ierau decit fagote mai mult 

sau mai puţin perfecţionate, mai 
mult sau mai puţin primitive.! 
Instr.-ele lui Scheitzer, des- 

crise de Praetorius, cari se bu- 
curau de o mare consideraţie 
pentru calităţile fabricaţiunei 
lor, aveau numai două chei; 
cu timpul numărul cheilor creş- 
te astfel, că la începutul sec. 
19 fagotul are deja 8 chei, plus 
două mici pentru uşurarea pro- 
duce armonicelor. În prima 
jumatate u sec. 19, Adiek şi 
Savary din Paris, Almenriider 

“în Germania, Simiot în Lion, 
şi mai cu samă Ad. Sax în 
Paris, aduc fagotului diferite 
pertecţionări. 'Tutuşi P.-ul ie 
instr.-ul care a suferit mai pu- 
ţ. modificări în timpurile 
moderne, Către 1854 deja sa 
încercat a se aplica F.-ului 
sistemul Băhm, (Triebert în 
Paris), dar fără multă reuşită, 
diviziunea raţională a tubului 
denaturindu-i timbrul, şi sis- 
temul de inele, din cauza lun- 
gimei pirghiilor, producind „0 
specie de clempănitură displă- 
cută. Totuşi aceste. încercări 
n'au remas netructuoase, căci 
au condus la invenţiunea- instr.- 
elor numite Sarusofoni (+.). 
F.-ele de azi sint instr.-e de 

forma văzută în figura! de mei 
sus, avind 8 borte laterale pen- 
tru degete şi în general 16 
chei: Lele se construesc în trei 
dimensiuni deosebite. | 
1) P.-ul propriu zis, de di- 

mensiune mijlocie, avind o lun- 
gime totală a tubului de aproa- 
pe 5 m., îndoit în două, are
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o extensiune relativ enormă: 
si-,—fag. Notele acute însă 
sînt de un timbru aspru şi greu 
de emis. De  altmintrelea o 
ancie moale uşurează produc- 
ţiunea sunetelor grave, o ancie 
tare a celor acute. F.-ul ie prin 
excelenţă un înstr. de orches- 
tră, şi nu apare decit excep- 
ţional în muzica de cameră 
(Beethoven,  Septet op. 20, 
Quintet op. 16); cit pentru 
bandele de armonie, sonoritatea 
sa ie slabă în raport cu so- 
norităţile puternive ale başilor 
metalici de cari dispun tiră- 
purile moderne. Deja Cambert 
în orchestra baletului seu Po- 
mone (1659) îl întrebuinţază. 
Dar adevarata apariţiune în 
orchestră a F.-ului datează de 
la Hândel (finaldo 1711). Nică 
Hândel, nici Bach însă, nică 
chiar Gluck în magistrala-ă 
orchestrațiune, nu-l întrebuin- 
ţază decit pentru a dubla basul 
instr.-elor de coarde. Haydn 
şi Mozart cai întăi îl deose- 
besc de acesta şi fac din îel 
adevaratul bas al inst.-elor de 
suflare. Beethoven îl ridică încă 
din acest rol secundar şi-i pune 
în lumină calităţile. lui expre- 
sive. După acesta Weber şi 
Meyerbeer reuşiră a descoperi 
nouă efecte încă de expresiune 
dramatică în resursele acestui 
instr., care în adevăr are cali- 
tăţi cu adevarat excepţionale. 
Pe lingă extensiunea sa colo- 
sală, care îl face să joace în 
orchestră cînd rolul de tenor 
cînd acel de bas, are şi un 
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timbru care se aliază minunat 
cu toate familiele orchestrei 
moderne, şi cu toată gravitatea 
sunetelor lui, iel se pretează 
la un joc destul de repede. 
Un gen particular al fagotului 
sint salturile în octavă, în note 
bine accentuate (Beethoven Sin- 
fonia 8; Meyerbeer //ughenoții). 
De la Haydn ie obiceiul a se 
scrie două părţi de F., scrise 
în partiţiune pe acelaş porta- 
tiv, în cheia basului pentru 
notele grave, în cheja de tenor 
pentru registrul acut, notele 
sunind astfel după cum sînt 
scrise, 
Metode de fagot au scris Ozy, 

Blasius, Jancourt, Frâlich, 
Kiiftner, Cugnier ş. a. cari au 
fost şi virtuozi remarcabili, 

2) Contra-F. (v.) sunind oc- 
tava gravă a F.-ului ordinar. 

3) fi -quintă sau Quint-F. 
Tenor-F., care sună o quintă 
mai sus de F.-ul ordinar: fa— 
fa. Numai registrul acut, foar- 
te rar întrebuințat în F.-ul 
ordinar, nu ie de loc întrebu- 
inţat în acesta. De altmintre- 
lea nu se găsesc exemple de 
întrebuinţarea acestui instr. în 
orchestră, unde în grav ieîn- 
locuit cu avantaj de F.-ul ordi- 
nat, şi în acut de cornul englez 
sau de oboi. 
In 1827 Savary din Paris a 

construit; un F. oclavin, sunind 
octava F.-ului. ordinar, dar care 
n'a găsit aplicaţiune practică. 
Numele de F. se dă încă în 

orgă unui joc de tuburi cu an- 
cie imitind mai mult sau mai
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puţin timbrul F.-ului şi în ar- 
moniu la jumătatea gravă a 
jocului al patrulea, a căruia 
jumătate acută ie numită oboi. 
Fagot-contra= Contra-fagot (v.) 
Fagolist ie acel ce cîntă din fa- 
got (v.). 

Fagoll-geige (garm.)=fagot-vio- 
lă, după L. Mozart iera un 
instr. de coarde şi arcuș, uzitat 
în secolul trecut, intermediar 
între viola actuală şi violoncel. 
lera incă numit și //andbassl. 

Fagollino (it.), dim. de la fugotto, 
nume dat instr.-elor acute din 
vechia familie a fagotelor. 

Fagolto (it.) = fagot (v.). 1 
Fagoitune (it.), augm. de la fa- 
goilo, v. Contra-fagol. 

Fahnenmarsch (germ.) = marşul 
steagului, marş intonat de mu- 
zica la scoaterea şi la, veintra- 
rea steagului. 

Pa-la se numeau în sec. 16 şi 
17, în Italia, cîntece pentru 
una său mai multe voci, în 
genul popular, fără text, cin- 
tate pe silabe ca. fa-la, sau 
Ira-la-la ş. a., sau chiar nu- 
mai terminate cu un refren pe 
asemenea silabe. M. Clementi 
a dat acest nume la mici bu- 
căţi destinate pianului. 

Falcon, nume dat în repertorul 
teatral muzical unor roluri cari 
pe lîngă calități vocale des- 
voltate prin arta cintului cer 
şi o puternică expresiune dra- 
matică. Astfel sint: Alice în 
Robert le Diable, Rachel în 
la Juive, Valentine în les Mu- 
guenols ş. â. Numele le vine 
de la celebra cîntăreaţă M.-C. 

  
    

Falcon (1812-1897) care în 
cariera sa excela în astfel de 
roluri. 

Falș se zice în muzică de tot 
ce sună contrar legilor acus- 
tice sau convrenţiunilor stabi- 
lita. Astfel Sunet f. ie acel ale 
cărui intervale cu sunetele ce-l 
înconjoară nu sint în raportu- 
rile stabilite şi prin urmare su- 
nă displăcut pentru auz. /n- 
ferval f vom avea cind unul 
din “sunetele ce-l formează ie: 
f. Acord f. cind conţine unul 
sau mai multe sunete f.-e sau 
cînd nu poate fi clasat în nici 
una din categoriile de acorduri 
admise de ştiinţa armoniei. In 
acelaş sens se zice Infonațiune . 
fă, Ezpresiune f-ă, Rezolu- 
fiune f.-ă, ş. a. 
Coarde fe, instr.-e f.-e, sint 

acele cari nu-s acordate sau 
mai bine zis acele cari, din 
cauze de defecte în construc- 
țiunea lor, nu pot fi acordate. 
Mai cu samă coardele de in- 
testine, din cauza inegalităţei 
grosimei lor, sint supuse aces- 
tui defect. | 
Persoanele ce nu-şi pot da 

samă de intervalele ce aud sau 
de justeţa unui sunet, au auz 
f+ urechie f.-ă; acele cari nu 
pot reproduce cu vocea un su- 
net sau un interval auzit, au 
voce f.-ă. Una însă nu implică 
pe alta: sint mulţi cîntăreţi 
cu voci minutate şi cu urechi 
ce numai la muzicanți n'ar 
trebui să fie şi pe de altă parte 
vocea de compozitor ie pro- 
verbială,.



“sau mi 
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Quinlă f-ă,quartăf.-ă, namese 
unii teoretici quinta şi quartu, 
micşurată,; alţii deosebesc, dind 

„epitetul. de f. numaă interva- 
lelor formate din note ne apar- 
ţinind aceleiaşi tonalități. Ast- 
fel de ex. re-lab ar fi o quintă: 
mică dacă aparţine lui do minor 

b major şi falșă dacă 

Sint deosebiri lipsite de fun- 
damenţ şi fără avantaje prac- 
tice. Ă 
helațiune f.-ă ie o relaţiune 

discordantă dintre două sunete 
aparţinind nu aceluiaş acord 
ei la două acorduri succesive... 
(7. Relafiune). 

Falset (ît.: Fal/setlo, fe: Fausset, 
germ.: /islel) nume ce se dă: 
registrului acut al vocilor băr- 
băteşti, femeeşti şi copilăreşti, 
registru numit şi de cap, prin! 
opoziţie cu registrul grav şi 
cel de mediu, numite de piept. 
Sunetul, pentru a se produce, 
cere uică tensiunea cea mai 
mare a coardelor vocale, cari 
nu vibrează decit în partea 
lor superioară, pe cînd în. re- 
gistrul de piept iele vibrează în 
toată întregimea lor. Timbrul 
acestui registru diferă foarte 
mult de acel al vocei ordinare,! 
apropiindu-se de al fiautului. 
Studiul poate egaliza la femei 
şi copii timbrul falsetului cu 
acel al registrului de piept; la 
tenori această egalizare nu. ie 
posibilă decit pentru notele 
grave ale acestui registru, tim- 
brul alterindu-se şi devenind 
din ce. în ce mai anormal cu 
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! cit; notele sint mai acute. Cit 
„ pentru başi, iei de ordinar re- 
„ nunţă cu totul la întrebuinţa- 
| rea acestui registru, mulţunun- 
i du-se cu registrul de piept. 
„Falseuist, nume dat cintăreţilor 

exercitaţă în registrul de /al/set 
(0. Mai cu samă înainte de 

sec. 17 ierau apreciaţi acest 
fel de cîntăreţi, căci vocile de 
femei ne fiind admise în bise- 
rică şi notaţiunea proporţio- 

! nală fiind prea complicată pen- 
tru a fi învățată de copii, par- 
tidele de alust şi -de sopran 
erau ţinute în: corurile bise- 
riceşti de barbaţi exercitaţi în 
acest scop şi: numiţi falsetiştă, 
alti naturali, tenori aculi ş. 
a. (v. Alto), Trebue a deosebi 
pe aceştia, de cintăreţii cari pe 
lingă studiu: şi exerciţiu aveau 
nevoie şi de alte sacrificii pen- 
tru a putea ţinea aceste par- 
tide acute, (v. Castrat). 
Falso-bordone (ît), Fauz-bour- 
don (fr.) ie una din cele mai 
vechi forme ale cîntului polifon, 
analoagă cu vechiul organum 
(7.) dar de care se deosebea 
de la origină chiar prin aceia 
că pe cind acesta nu admitea 
de cît consonanţe perfecte, oc- 
tava şi quinta sau resturnarea 
acesteia, quarta, F.-b. se baza 
pe terță şi sextă. Acest gen 
se dosroltă în Anglia, unde 
iera numit /a-burden şi iera 
în două sau trei voci. F.-b. 
în două voci consta dintr'un cînt 
dat; (Cantus firmus), şi dintr'o 
a doua partidă cure mergea pa- 
ralel, în terţe superioare sau in-  
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ferioare. In trei voci, pe lingă 
cîntul dat ţinut de tenor, se a- 
dăuga o a doua parte (contra- 
tenor), o serie paralelă de terţe 
superioare, care însă începea şi 
stirşea de regulă cu quinta, şi 
o a treia, în terţe inferioare, 
care începea şi sfirşea în unison: 
A— 

  

  
DT pap 
op E 92-—G— 9-8 
  

Cum însă în realitate această 
a treia partidă se executa de 
o parte superioară, suna cuo: 
octavă mai sus astfel că se ob- 
ținea o serie de acorduri de 
terță şi sextă: 

a . 
Rp. -9-—9- 

AID a a o 
ge pl 
  

şi bucata avea un „bas falş* 
pentru că basul notat execu- 
tindu-se cu o octavă mai sus, 
ca adevarat bas reminea teno- 
rul; de aici expresiunea: a cînta, 
cu bas-falş — falso-bordone. le 
una din explicaţiunile ce se dă 
acestei expresiuni, căreia de 
altmintrelea i se mai dă şi al- 
tele tot atit de plausibile. 
Cu timpul şi cu desvoltarea 

cintului polifon şi acest gen 
trecut pe continent a luat o 
desvoltare mai mare prin maiş- 
trii francezi, flamanzi şi ita- 
lieni şi s'a dat numele de F.-b. 
la 'o armonizare simplă a cin- 
tului dat, dar fără a se mai 
păstra mişcarea paralelă, ci în 
acorduri consonante, notă con- 
tra notă. Mai tirziu încă, şcoala 
contrapunctului vocal din sec. 

[ 
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16 şi 17 îşi exercitează influ- 
enţa sa. Pe lingă un cantus 
firmus luat din cîntul grego- 
rian, care cele mai de multe 
ori era respectat, se scrieau 
melodii în contrapunct din 
ce în ce mai încărcate de fon- - 
mule şi de ornamente, sau chiar, 
păstrindu-se o simplicitate în 
scriere, o învoială tacită între 
compozitori şi executanţi făcea 
că bucăţi întregi notate notă 
contra notă, ierau la execu-, 
ţiune încărcate de ornamente 
alla menite. Astfel pare că se 
cînta prin tradiţiune în capela 
sixtină celebrele miserere ale 
lui Allegri, Baj, Dentice. 

Cum se vede, în cursul tim- 
pului, F.-b. a fost o expresiune 
prin care se denumea: armoni- 
“zarea în nai multe voci a unui 
cînt dat, şi în acest sens ăel - 
sa menţinut în stilul bisericei 
apusene pănă in zilele noastre. 
Numai inovaţiunile armonice 
aduse de cursul timpului fac 
că un E.-b. modern nu: mai 
are aproape nimic comun cu 
Pa-burden primitiv. 

Tot numele de F'.-b. s'a dat 
„în cîntul bisericei apusene spe- 
ciei de psalmodie în care fraze 
întregi sînt zise pe o aceiași 
notă aproape pănă la sfirşit. 

Fa. major, tonalitate bazată pe 
nota fa ca tonică şi avind ca 
armatură un bemol: 

Gaze 7 
faze 
A 
e/ 

      DP 
  

le una din: cele maă intrebu-
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inţate. Schubart în opul seu 
„Ldeeu zur einer Aesthetik“ îi 
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mutâţiuni, ori unde ar fi fost 
iel aşăzat. 

atribuie puterea expresivă a|Fa minor, tonalitate bazată pe 
mulţumirei şi liniştei (v, Ca- 
7aclvre). 

Fâ-ni, denumirea semitonului 
poguritor în solmizarea prin | 

| 4 
p b 

| V 

“S
T 

= 
J 6 

In guma melodică suitoare se 
becarizuză de ordinar nota re, 
pe cind în cea pogoritoare se 
restubileşte bemolul lui mi. 
Caracteristica expresivă a aces- 
tei tonalități ie (Schubart;: 
„deen zu einer Aesthetik*) me- 
lancolia, plingerea celor pier- 
duţi, desolarea (v. Caractere). 

Fan sau Phan, specie de Ceng 
(v.) uzitat în Siam. 

Faudango, cel mal naţional din 
dansurile populare spaniole, ju- 
cat de ordinar de un barbat 

“2 

şi o femeie. Muzica ie o alter- |: 
naţiune de cuplete cîntate, în' 
timpul cărora danţuitorii stau 
şi o mişcare ritmică a casta- 
netelor, totul bine înţăles cu 
obligatul acompaniament al 
chitarei. Măsura ie 3, miş- 

- carea vioaie, şi castanetele exe- 
cută figura ritmică : 

"tre 
Isa 

Se- mai numeşte şi Rondena 
“şi Malaguena. Din Spania a 
„trecut în sudul Pranciei şi: în 
Italia, unde se cîntă și se dan- 

___sază însă cu modificări, 
Fanfară, semnal de un caracter 

D DI 

  

fa ca tonică şi ca paralelă a 
lui lab major avind ca arma- 
tură patru bemoli; 

09 —- 
m — m] 

p= 
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viu, marţial, destinat trompe- 
telor, format din sunete luate: 
din seria armonicelor şi ter- 
minîndu-se de ordinar pe do- 
minantă. Origina acestor. sem- 
nale trebuie a o căuta în Franţa. 
Tot astfel se numesc arii desti- 
nate trompetelor de vinătoare, 
în 6/4, mişcare allegro sau al- 
legretlo. Etectul pitoresc al 
acestor arii nu a întirziat a fi 
reprodus în muzica dramatică 
şi chiar în piese care nu ierau 
destinate a fi însoţite de mu- 
zică. Astfel mai multe scene 
din piesele lui Shakespeare sînt. 
acompaniate de F.-e. Printre 
exemplele celebre de F.-e ce 
ne procură muzica dramatică 
se citează F. anunţind sosirea. 
guvernorului în fidelio de 
Beethoven. acea din actul al 
doilea din Struense de Meyer- 
beer ş. a. În operile lui Wag- 
ner asemenea găsim numeroase 
exemple. In afară de teatru 
încă s'au scris bucăţi imitind 
în muzica sinfonică caracterul 
F.-elor de vinătoare. Weber 
a scris o F. pentra, 20 de trom- 
pete în do. 
Numele de F. se dă încă (mai 

cu samă în Franţa), la o ban-



“ Pang-hiang, inst. chinez, ana- 
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dă de muzicanți numai cu in: 
str.-e de suflare aşa zise de 
metal: corni, cornete, trompete, 
tromboni; saxhorni, saxotrom- 
be, cărora cite o dată li se 
adaugă instr.-e de percusiune. 
Muzicele regimentelor de ca- 
valerie şi a celor de vinători 
sint în general F.-e, pe cind 
a celor alte regimente de in- 
fanterie sint arinonii. La ex- 
poziţia de electricitate ţinută 
la Paris în 1881 a figurat sub 
numele de F. d'Ader un apa- 
rat care întărea puternic o arie 
cîntată cit de încet. 

log cu acel numit Ki (%.) 
de care se deosebeşte numai 
prin aceia că în loc de pietre 
sonore are 16 bucăţi de lemn! 
tare, diferit acordate, ce se | 
lovesc cu un ciocan. Pare ca: 
a fost imaginat de împaratul! 
Hang-hi, în 1679. 

Fango-fango, fluier primitiv, u-! 
zitat la locuitorii unor insule | 
din Oceania. Ie format dinta'o | 
trestie închisă la ambele ca-i: 

  

torului nu au ţinut samă de 
nici o stavilă, nu numai în 
privinţa formei, dar şi în ceia, 
ce priveşte structura armonică, 
frazarea, în totul întrun cu- 
vînt. Numai în timpurile mai 
nouă acest. epitet a inceput 
a-şi lua şi în muzică adevara- 
tul seu inţăles, aplicindu-se la 
compoziţiuni dramatice sau 
descriptive trătind un subiect. 
fantastic, în care intervenirea 
de forţe supranaturale joacă 
rolul principal. lu acest sens 
avem compoziţiuni f.-e în ge- 
nul sinfonic: Damnafiunea lui 
Paust şi Sinfonia f.-ă (Berlioz), 
Manfred (Schumann), lu lanse 
macabre (Saint-Saâns) le ('has- 
seur audit (C. Franck), Erl- 
kănigstochter (N. Gade) ş. a, 
baleturi fantastice: Coppelia 
(L. Delibes). Korriyane (W dor), 
opere f.-e: Freischul/s (Weber), 
Robert le Diable (Meyerbeer), 
le Timbre dargenr (Saiut- 
Saens), le Songe d'une Nuit 
LEI (A. Thomas), /lânsel 
und Grettel (Humperdinck) ş.a, , u u su aa Ag , 3 pete, prin două noduri ale iei; | Fantazie (it.: Fantasia, tr. Fan- 

o deschizătură în apropierea | 
unui capăt serveşte pentru in-| 
suflarea aerului, pe cînd alte| 
“citeva borte laterale servesc! 
pentru regularea sunetului. Ca- 
racteristic ie că aerul nu ie 
insuflat cu gura, ci cu nasul.! 
Un fluer analog ie numit Sigu.| 

Fantastic epitet dat mai întăi! 
(către 1830) unor compoziţiuni | 
oare cum condemnindu-le, şi! 
arătind prin aceasta că în tele | 
capriciul şi fantazia compozi- | 

taisie germ.: Phantasie) nume 
dat mai întăi tnorcompoziţiuni 
instr.-ale fără formă hotărită, şi 
cari privite astăzi nu sar putea 
spune de ce autorii lor le-au 
dat numele de F. şi nu pea- 
cela de Praeambulum, Ricer- 
car, Sonata, Toccara ş. a. In : 
adevăr, toate aceste forme a- 
veau la început caracterul co- 
mun de a consta din desvol- 
tarea fugată sau din imitaţiuni 
libere asupra unei te:ne. Ast-
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fel sînt primele compoziţiuni 
instr.-ale ale lui Newsiedler, 
Gabrielli, ş. a. purtind nume- 
le def. 
După stabilirea diferitelor for- 

me muzicale, s'a păstrat nu- 
mele de F.bucăţilor ne adoptind 
nică una din aceste forme, sau 
mai bine zis a căror formă de- 
piudea absolut de gustul şi 
inspirațiunea compozitorului, 

„fără ca acesta să se supuie u- 
nei schiţe anumite. In acest 
gen de compoziţiuni compozi- 
torul dădea liber curs inspira. |. 
țiunei sale, şi în iele își găseau 
locul cele mai îndrăsneţe, cele 
mai neobicinuite combinaţiuni 
armonice, cele mai neaşteptate 
modulaţiuni, cele mâi libere 
variaţiuni ale temelor. 
Asifel vedem mai întăi F: 

sau ca o bucată independentă 
sau ca o bucată servind de 
introducţiune, un preludiu foar- 
te liber desvoltat, înaintea unei 
fugi. Cele întăi compoziţiuni 
de valoare de acest gen apar 
cu Bach, care ne-a lăsat atit 
fantazii independente (ca F. în 
sol pentru orgă) cît şi bucăţi 
intitulate astfel şi servind de 
întroducere altor bucăţi (ca 
F. cromatică şi fugă pentru 
clavecin, f. și fugă pentru 
orgă), După Bach- forma s- 
natei fiind stabilită, F. începe 
a fi opusă acesteia. Astfel Mo- 
zart.pe lingă mai multe-alte 
fantazii remarcabile pentru 
piano, a lăsat şi frumoasa F. 
care precede sonata sa în do 
minor. După acesta Beethoven, 

IN e N | 
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în afară.de F. pentru piano, 
cor şi orchestră, dă titlul de 
„guasi una“ F., la două dintre 
sonatele sale pentru pianu (op. 
27) raportindu-se prin uceasta 
la forma lor liberă, şi pe drept 
nimic nu Par fi oprit a daa- 
cest titlu şi la altele, mai cu 
samă ultimelor. N 
În genul acestor fantazii, pro- 

duse udevarat artistice, pot fi 
citate încă exemple de Schu- 
bert şi Liszi pentru piano, de 
Schumann pentru piano şi pen- 
tru piano şi clarnetă, da C. 
Franck pentru orgă ş. a. 
Un alt gen de Fie inaugurat 

pe la începutul sec. 19 prin 
pianistul D. Steibel:, care u- 
zurpă acest: nume dindu-l la 
bucăţi ce nu erau decit o 
amalgamă de motive, fie po- 
pulare, fie luate din opere, fie 
în fine o serie de improviza- 
ţiuni asupra unei melodii, a- 
supra unei arii, cele mai de 
multe ori mai jos de mediocră, 
care nemulțumită a toci dinţii 
de pe cilindrele minavetelor, re- 
venea la atuc pentru a face 
să sbirnie coardele sub dege- 
telă turbate -ale pianiştilor. 
Acest gen de compoziţiuni, 
dacă ']i se poate da acest titlu, 
inaugurat în 1805 de Steibelt 
prin 0 E. pe motive din opera 
Zauber-flte de Mozart, s- bu- 
cură un timp şi se bucură încă 
de marea favoare a amatori- 
lor pianiştă. Dacă lăsăm la o 
parte partea comercială a lu- 
crului, acest gen de compozi- 
ţiune nu serveşte decit a satis- 

=
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face dorinţa neînfrinată -de a 
serie a celor ce n'au idei și a 
face să piardă timpul acei ce 
n'au ce face cu el, 4 
De prisos a adăugi că cu tim- 

pul genul şi-a lărgit cimpul 
de acţiune, şi de la piano a 
trecut la celelalte instr.-e şi 
chiar la orchestră şi mai cu 
samă la bande de armonie (v. 
Polpuri, Ilustrațiune, Selec- 
liane, Centon, Lverlură ş. a.). 

Fără cuvinte, epitet dat lu bu- 
căță instr.-ale, mai cu samă 
destinate pianului, dar afectind 
torma unor bucăţi vocale. Ast- 
fel sint Cinfece, romanțe f. c. 
(germ.: Lieder ohne worle, te.: 
homances sans paroles). 

Tarandola (fr.: Farandole) dans 
popular provansal de un ca- 
racter vesel, vioi şi de o miş- 
care repede. Danţuitorii, avind 
în fruntea lor pe muzicanți şi 
ţinîndu-se cite doi de mînă 
sau formind unu lung lanţ, îna- 
intează urmind ondulaţiunile 
curbei capricioasă descrisă de 
cei ce conduc, F. ie prin ur- 
mare mai mult un marş dan- 
sat, obicinuit mai cu samă în 
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  cortegiile sevbărilor. Muzica ie 
în măsura 3/5, în mişcare re- 
pede. Compozitorii moderni au 
întrodus F. in teatru: Gounod 
în Mireille, Bizet în /'Arlesien- 
ne; acest dans a prucurat chiar 
titlul şi subiectul unui între 
balet, de T. Dubois. 

- Farce (fr.) = farsă (v.). 
Farsă (it.: Farsa), nume dat la 
piese de teatru de un genco- 

3   mic, fără nici un fond artiatic 

FAUSSE 

şi băzindu-se numâi pe o serie 
de momente unele mai cara- 
ghioaze decit altele. le cel mai 
Jos grad al artei dramatice. 
Uzitat în Franţa deja de prin 
sec, 12, sub numele.de Soltie, 
acest gen işi are la toate na- 
țiunile cu o literatură teatrală 
tipurile iei: spaniolul Gracioso, 
italienii Arlechino şi Scara- 
muceia, germanii /answurst 
şi Kasperle, francezul Jocrisse 
ş. a. au făcut să ridă malte 
generaţiuni. Totuşi, în timpu- 
rile moderne genul ie aproape 
cu totul decăzut. — În Italia sub 
numele de /. muzicală se în- 
țălege o specie de operă bufă 
întrun act, 

Fascii (fr.: Fclises, germ.: Zar- 
gen), nume dat păreţilor late- 
rali, şuşeniştelor de lemn cari 
unesc între iele cele două table 
de armonie ale violinelor, chi- 
tarelor ş. a. Înălţimea acestor 
F., determinind capacitatea lă- 
zei de resonanţă, influențază 
mult asupra sonorităţei instr.- 
elor. - 

Fasioso (it.), cuvint întrebuin- 
ţat ca termin de exp.—cu 
mindrie, cu măreție, cu pompă. 

Faţă, nume întrebuințat de unii 
autori francezi (Face) vorbind 
despre acorduri, în acelaş sens 
cu poziţiune (7.). a 

Faţadă (fr: /Pacăde) nume da 
în orgi grupului de tuburi ce - 
se aşază în faţa instr.-ului şi 
lemnăriei încunjurătoare, că- 
reia de obicei i se dă un as- 
pect arhitectural. 

Fausse (fr.)=falşă (v. Falș).
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Faussel (fr.) — falset (*.). 
Faux (fr.)= falş (.). 

„ Raux-bourdon v. Falso-bordone.; 
F dus, în terminologia germană 
= fa major. , 

Fe, silabă uzitată în aşa numi- 
"ta bebisatio (v.) şi corespunzind 
„notei numită astăză /a. 
Feerie, representaţiune teatrală, 
de mare spectacol, cu un su- 
biect, fantastic (v.), supranatu- 
ral, în care genii atot puternice, 
spirite supra omeneşti, joacă 
un rol important. In toate a- 

- ceste reprezintaţiuni, în cari 
elementul miraculos ţine pri- 
mul rang, muzica ţine şi lea 
un rol mai mult sau mai pu- 
ţin important, şi sint chiar 
opere cari nu sint altă ceva 
decit feerii puse în muzică. 
In majoritatea cazurilor însă. 
în acest fel de reprezintaţiuni, 
ateriţiunea spectatorului e so- 
licitată de frumuseţa, luxul 
şi varietatea decorurilor şi a 
costumurilor, de surprizele me- 
canicei teatrale, de graţiele ba- 

" leturilor, întrun mod cu mult 
mai puternic decit de interesul 

„acţiunei dramatice şi de fru- 
museţa intrinsecă a muzicei. 
Armiâde de Lulli inaugură seria 
operilor de acest gen, care gă- 
sind atita favoare în gustul 
spectatorilor a fost urmată de 
Persce, Phaeton. Bellerophon, 
ş. a. de- Lulli, de Zoroastre 
(Rameau), de Zemire et Azor 
(Gretry); Aline (Monsigny), 
Aladin (Nicolo), le Lac des 
Fees (Auber), Zauberflăte (Mo- 
zart), Oberon (Weber), sint ja-   

Mo FEMEIE-C 

loane care prelungesc se.iu 
pănă în zilele noastre cind ele- 
mentul feeric a luat o aşa im- 
portanță în drama muzicală 
că cele mai măreţe producţiuni 
ale perioadei contimporane sint 
adevarate feerii muzicale. Ast- 
fel ie Sigurd de Reyer, asttel 
sint cea mai mare parte din 
lucrările lui Wagner şi u maiş- 
trilor moderni. 

Feiut (fr.) = prefăcut, epitet dut 
mai de mult notelor atectate 
de un diez sau un bemol uc- 
cidental (v. încă Fictus). 

Feli (germ.)= cimp, lagăr, cu- 
vint ce întră în combinaţiune 
cu diferite altele. Astfel 
F.-flăle, F.-pipe, F.-pfeife, jo- 

curi de orgă, imitind timbrul 
Huerului. 
P.-musik = muzică militară. 
F.-sticke — semnale milit:ure. 
F.-lon, nume dattonalităţei mi 

bemol major, luată ca tonali- 
tate a celor mai multe instr.-e 
uzitate în muzicele militare. 
F-trompete := trompetă de ca- 

valerie. | 

P.-trummet, numeşte Virdung 
(1511) o trompetă lungă, in- 
doită de trei ori. 

Fele, specie de violină uzitată 
în ţările scandinave; are patra. 
coarde (de ordinar acordate 
la-rez-laz-mi,) puse în vibra- 
ţiune de arcuş şi cite o dată 
şi alte patru coarde simpatice 
întinse sub cele principale. 

Femeiesc sau femenin, epitet 
dat în muzică unui ritm cînd 
ultima sa notă cade pe un 
timp slab, prin opoziţie cu epi- 

A:
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tetul masculin sau bărbătesc, 
dat unui ritm a căreia ultimă 
nută cade pe un timp tare, 
aceasta prin analogie cu apli- 
carea acestor epitete unui vers, 
după cum ultima silabă a a- 
cestuia ie scurtă sau lungă. 
Asemenea şi o cesură (v.) poate 
ti masculină sau femenină, 

Ie coruri se dă epitetul de 
femeiești vocilor acute, soprană 

şi altiştă, proprii femeilor. Ast: 
t | „un cor de voci femeiești“ 
ie un cor format numai din 
soprani şi altişti, chiar cind 
aceste voci sînt ţinute de copii. 
Cele mai de multe ori aceste 
coruri sînt scrise pentru trei 
voci (sopran | şi II şi altist) 
sau chiar pentru patru (sopran 
L şi II, alttast I şi ID). Cina însă 
au 0 prea mare durată, iele 
«devin monotone şi lipsa voci- 

„or grave se face repede simțită. 
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  In corurile bisericeşti femeile 
! “fiind decit excepţional admise | 

FERMEZZA 

al Sf. Parel: „(aceant mulie- 
res în ecclesia.“ Acest text 
totuşi pare că se rapoartă mai 
mult a opri femeilor votul în 
chestiuni de doctrină, de cit 
a le opri cintarea. Ori cum 
această hotărire a sinodului 
din Antiohia ie încă în vigoare. 
Papa Clement 14, vroind a 
înlătura pe castraţă şi pe false- 
tişă din biserică, permise (1769) 
ca în corurile bisericeşti vocile 
acute să fie ţinute de femei, 
Această permisiune a lui însă 
nu avu multă durată, şi chiar 
azi, atit în biserica apusană cit 
şi în cea răsăriteană, femeile 
nu sint decit excepţional admise 
a cînta la serviciul divin. Şi 
totuşi prin stabilitatea acestor 
voci, permisiunea participărei 
lor în corurile bisericeşti ar 
aduce nu numai o mare uşu- 
rinţă în studiul repertorului, . 
dar încă s'ar putea îmbogăţi 
mult acest repertor. 

cinta, partidele destinate aces- | Feniciau. epitet dat de vechii 
or voci sint ținute actualminte! Greci unei specii de mic aulos 
e obicei de copii, iar în primii | 
secolă ai muzicei polifonice, pe! 

(v.) pe care-l numea şi gingras 
(7). 

c:nd greutăţile notaţiunei mu-| Fereastră v. Vrechie. 
mcale o făceau inaccesibilă co.! Fericiri, nume dat unor cîntără 
iilor, aceste partide “erau ţinu- | 
în de barbaţi în falset sau de! 
vastraţă (v. 4110, Castrat, Fal- 
«elisl). Această proibiţiune a; 
f-meilor de a cînta în biserică | 
ie de vechie dată. Deja în cul-| 
tul evreu nu le iera permisa; 

din Liturgie, cu textul luat din 
Testamentul nou. Se numesc 
asttel fiind că fie care stih în- 
cepe cu cuvintul „fericiţi.“ Se 
cintă înâinte de Sfinte Dum- 
mezeule şi corul le cîntă de 
obicei în recitativ. 

cînta, şi în biserica creştină | Fermata (it) v. Coronă. 

trun sinod ţinut la Antiohia 
în sec. 4 şi bazată pe un text! 

= ticerea fenieilor ie impusă prin- | F 

| 

ermezza (it.) = tărie. Con f.=— 
cu tărie, cu hotărire, termin 
de expresiune.
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„Fernambuc, lemn brazilian, de 
o coloare roşietică, întrebuin- 
ţat în factura instrumentală, 
mai cu samă pentru construi 
rea arctişelor. Cel întăi care 
i-a. apreciat; calitățile în acest 
scop a fost F. 'Tourte, la sfir-: 
şitul secolului trecut (v. Arcuș). 

- Fernwerk numesc Germanii jo- 
cul de orgă pe care Francezii 
îl numesc Cornet d'Eeho, şi 
care ie destinat a produce e- 
fecte de ecou, de îndepărtare. 

Feroce (it.), termin de expresiu- 
ne== cu sălbătăcie. 

Fes, în terminologia germană= 
fa bemol. . 

Feslival, nume dat în general 
la audiţiuni muzicale la cari 
“ea parte un mare număr de 
cintăreţi sau instr.-iştă, fie a 
ceste audiţiuni organizate cu 
ovaziunea unor serbări naţio- 
nale sau. populare, fie ca un 
concert monstru dat în onoa- 
rea unui compozitor sau spre 
amintirea unei date importante 
în istoria muzicei, fie cu simp- 
lul scop al adunărei acestei 
mase muzicale, sau ca un sti-| 
mulent la lucru pentru socie- 
tăţile muzicale, 
Patria originară a F.-elor ie 

Anglia, unde mulţimea socie- 
tăţilor corale şi instu-ale face 
mai uşoară întrunirea unui ma- 
re număr de executanţi. Ast- 
tel deja din începutul sec. 18 
vedem organizindu-sea unele 
anual, altele la doi sau la trei 
ani, audiţiuni monstre date în 
sale imense sau în aer liber, 
de- cantităţi imense de roci sau 
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instr.-e. Se citează în acest 
sens: Sons of the Clergy F.-s, 
la biserica St. Paul din Lon- 
dra, organizate la 1709; Tree 
Choirs F.-s, ţinute succesiv la 
Gloucester, la Worcester şi la 
Hereford, de la 1724; apoi au- 
diţiunea anuală a oratoriului 
Messia de Hiindel, lu Londra, 
de la 1749; altele au loc la 
Liverpol, la Manchester, ş. a. 
unde executanţii se numără 
cu miile. Ca un exemplu de 
F. monstru dat în onoareă unui 
compozitor -se citează acel dat 
la Cristal-Palace, în onoarea 
lui Hindel: 2600 de corişti 
şi 1200 de inste.-iştă ascultați 
de un public de peste 22000 
de auditori! Se înțălege că 
acest gen de P.-e nu poate 

„avea decit meritul măreției şi 
interesul curiozităţei, enormi- 
tatea masei excluzind ori ce 
delicateţă de expresiune. 
După modelul Englezilor, A- 

mericanii n'au lipsit a organi- 
za la rindul lor de aceste au- 
diţiuni ; se întălege însă că ne 
avind tradiţiunile “artistice ale 
Englezilor, nu pot ajunge nică 
la rezultatele la cari ajung a- 
ceştia, 
Un cu totalt interes prezintă 

F.-ele organizate in Germania, 
în Franţa şi în celelalte ţări 
ale continentului. Aceste F.-e 
s'au, născut din obiceiul socie- 
tăţilor muzicale” mai întăi a 
se întruni între iele şi apoi 
a concura. Societăţi muzicale, 
venite din localităţile cele mai 
depărtate se adună într'o lo-
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calitate şi execută diferite bu-! 
căţi în faţa unei mulţimi imense 

„atrasă de aceste serbări. Sei 
înţelege că programele ' aces-: 
tor serbări, cări durează adese i 
mai multe zile, variază nu nu- 

“mai cu locurile şi obiceiurile, 
dar şi cu genul societăţilor puse! 
în prezenţă, eu mijloacele de; 
care se dispune prin urmare. | 
În fie care ţară sint societăţi | 
generale sau se conistituesc co-! 
mitete cari orgunizază F.-ele! 
la epoci anumite, fixază premiile 
şi condițiunile concursurilor. | 
In Germania cele întăi F.-e! 

datează de pe la sfirşitul sec.| 
trecut, dar pănă pe la 1800 '- 
aceste serbări au un caracter: 
pur local. În curind însă so-. 
cietăţile de prin oraşele vecine, 
încep a fi invitate la acestei 
serbări'a căror cere se întinde! 
continuu. De pe la 1826 a în-: 

„ceput a se organiza F.-e cuj 
concursuri şi cu distribuţiuni! | 
de premii ş. a. (v. Concurs) şi 
cu cit ne apropiem de timpu-| 
rile mai nouă, cu atit numărul 
acestor serbări creşte, şi nuj 
je rar a se vedea întrunite! 
întrun orăşel 70 pănă la 80| 
de societăţi cu 1500 pănă la 
2000 de executanţi. | 
In Franţa instituţiunea P.-elor 

nu ie anterioară anului 1846, 
cind avură “loc cele întăi, la 
circul de la Champs-Elystes, 
cu aproape 1000 de executanţi. 
Apoi s'a organizat F.-e din 
ce în ce mai des şi numărul 
lor anual astăzi ie foarte mare, 
în fie care oraş organizindu-se | 
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asemenea concursuri la cari 
eau parte un mare număr de 
societăţi, corale sau instr.-ale, 
numărul total al acestora fiind 
în Franţa de peste 5000! Ex- 
poziţiunile mai cu samă au dat 
ocaziuni la serbări muzicale 
grandivase. Astfel pe cind la 
1857 vedem la palatul indus- 
triei prima întrunire generală 
a orfeoniştilor din Franţa, 172 
de societăţi cu peste 3000 de 
executanţi, la 1867 vedem un 
P. ce durează opt zile; acelaş 
lucru je la expoziţiunile din - 
78 şi 89 cari asemenea au dat 
ocaziuni la serbări muzicale 
şi la concursuri la cari au par- 
ticipat mii de cintăreţi şi instr.- 
iştă, 
Urmind exemplul dat de: ve- 

chile capele (v.) ale principilor 
şi ale suveranilor din secolii 
trecuţi, timpurile moderne au 
instituit şi ele concursuri in- 
ternaţionale la cari participă 
cele mai bune societăţi sau 
bande muzicale din diferitele 
ţări. Astfel de concursuri cari 
au fost inaugurate cu expozi- 
țiunea din Paris de l4 1878, 
s'au organizat în urmă în di- - 
ferite rînduri şi în-diferite ora- 

- şe şi cel mai recent de acest 
gen ieste acel organizat la 
Viena cu ocaziunea cincante- 
narului împaratului Frantz-lo- 
sef între bande de armonie, 
concurs la care participă şi 
una din bandele militare ro- 
mine, sub diiecţiunea d-lui 
Ivanovici, inspectorul general 
al muzicelor militare.
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În ţara noastră pare că cel 
întăi P.-concurs muzical a fost 

"acel organizat de Expoziţiunea 
cooperatorilor, în lași la 1884, 
la cure an luat parte mai multe 
muzică militare, corul mitro- 
politun şi mai multe tarafuri 
de lăutari. Asemenea s'au or- 

"ganizat in diferite rinduri au- 
diţiuni muzicale date de coruri 
formate dintr'un mare număr 
de cintăreţi. Cel întăi în acest 
gen pare a fi corul de peste 
100 de voci ce a cîntut în 
Bucureşti, la 10 Mai 1881 sub 
direcțiunea d-lui Wachman, la 
serbările încoronării. La 5 lunie 
1883, în laşi, la serbările de 
desvălirea statuiei lui Stefan 

cel mare, a cîntat un cor, sub 
direcţiunea d-lui G. Muzicescu, 
format din corurile mitropoli- 
tan şi Sf. Spiridon şi alţi cîn- 
tăreţi, în totul aproape 150 

"de voci. Cu anul curent (1898), 
sa inaugurat sărbările şcolare 
de la 10 Mai, participind şi 
coruri formate dintr'un mare 
număr de elevi; anul acesta 
numărul elevilor coriştă a fost 
la laşi de “*:,roape 600, sub 
direcţiune:4": torului acestui 
op, iar. în Bucureşti de peste 
1500, sub  direcţivnea d-lui 
G. Brăteanu. | 

Feslivu sau Con festivila (it.), 
termin de expr, cerind 0 exe- 
cuţiune măreaţă, pompoasă. 

FI. “prescurtare în loc de For- 
lissimo (.:). | 

F-fa-ut, nume dat pe timpul 
solmizărei prin mutaţiunei su- 
netului numit astăzi fa, cari 

48. 

  

„FIDES 

lua cînd numele de fa cînd pe 
acel de ul, după exacordul în 
care se solmiza. 

Fi silabă întrebuințată în aşa 
numita Bebisatio pentru nota, 
numită astăzi fa. Hammer 
propune în 1727 silaba fi ca 
a şaptea adause pe lingă cele 
şase aretine, pentru a denumi 
nota care s'a numit în urmă sf. 

Riasto (it.) = butelcă, în limba- 
giul teatral exprimă că o piesă, 
o operă, o lucrare artistică, un 

„ciîntăreţ sau un artist în ge- 
neral n'a fost găsit după gus- 
tul publicului, n'a fost agreat. 
Astfel in loc de asezice că o 
operă „a căzut“ se zice că,„a 
“făcut F.* precum în loc de a 
se zice că „a avut o reuşită 
splendidă“ se zice „a făcut fu- 
rore“. 

Fibel sau Fibelbrett (germ.) = 
monocord (v.). 

Fictus (lat.)== prefăcut, epitet 
dat de autorii Evului mediu 
unei melodii (Cantus  f.).cind 
acesta nu se cînta în poziţiu- 
nea naturală a tonalităţei din 
care făcea parte, ci transpusă 
mai sus sau mai jos, ceia ce 
aducea întroducerea de acci- 
denţi. De aici expresiunile de 
Toni ficți, cai nu erau altă 
ceva decit game transpuse şi 
Muzica ficla, muzică scrisă în 
aceste game transpuse: 

Fiddle (engl.) v. Fiedel. 
Fides sau fidis (lat.) = coardă şi 
instr. de coarde, De aici; fidi- 
cezi = instr-ist ; fidicino = a 
cînta dintr'un instr. de coarde. 
Fidula şi fidicula au fost mai



FIDES 

întăi nume date la instr.-e de 
coarde pişcate de un plectru, 
apoi la instr.-e de specia vio-| 
lei (v. /iedel). | 

Fiduciă (it.) = încredere, Con F.,i 
ca termin de expr. = cu încre-! 
dere, cu siguranţă. i 

Fiedel (germ.) de la /idula (lat.), 
nume ce se găsește mai întăi; 
(prin sec. 9 şi 10) atribuit unui | 
imstr. de coarde pişcate de un | 

! 
4 ! 
| 

FIGURĂ 

buinţat pănă în secolul nostru 
în diferitele armate europene, 
împreună cu: darabana, și ie 
menţionat deja în Orchessogra- . 
fia Jai Thoinot-Arbeau (1588). 
A fost detronat de oefavin (7.) 
Şi de goarnă, 
In armoniu se dă acest nume 

jumătăţei acute a jocului 3, a 
cărei jumătate gravă te numită 
Clairon sau trompetă. 

„plectru. Apoi (în sec. 11) apa-| Figură în muzică însamnă mai 
re ca denumire pentru instr.-e! 
de coarde şi arcuş, viole pri-: 
mitive prin urmare. Iel se men-! 
ține pănă prin sec. 14, cind: 
începe a i se prefera pe acel! 
de viola. (it.) şi Geige (germ.).! 
Astăzi numele de F. se dă în 
Germania ca şi Fiddle în An-! 
glia la violine de calitatea ceu | 
mai proastă. Pe cînd iusă în: 
Anglia numele de Fiddler se! 
dă ori cărui violonist, chiar! : Ă d N 
virtuoz, în Germania acel de.. 
Fiedler. se intrebuințază în a-! 
celaş 'sens cum am zice la noi; 
scriptar, cu o nuanţă de iro-; 

„_nie, şi de despreţ. | 
Fiero, fieramente,con fierezza (it) 
ca termini deexpr.=—cu mîndrie. 

Fife (engl.) v. fi/re. 
Fifre (fr.), cea mai mică varie- | 
tate de flaut (v.); are 6 hortei 
laterale şi nici o cheie. De or-! 
dinar în si sau în ve, cu ex-! 
tensiune de două octave (și ba— 
si, sau rej—reg) şi de un timbru | 
foarte pătrunzător. Originar! 
din lilveţia, de unde şi numele! 
de fiaut elvețian ce i se mai! 
dă (fr: flăle suisse, germ.: 
Schaceilzer-pfeife) a fost între: 

Titus Cerne: Dicţionar de muzică. II. 

| 

i 
ţ 
| 
! 

"cordurilor, 

întăi în general diferitele semne 
întrebuințate “in notaţiune şi 
în special acele te se rapoartă 
la durata sunetelor (v. notă) 
şi a tăcerilor -(v. pauză.). 
„Apoi prin F. se mai înţălege 
încă un grup de note, mai mult 
sau ” mâi puţin caracteristice 
fie prin desemnul melodic, fie 
prin acel ritmic. De aici ver- 
bul «' figitra, adică a'întroduce 
mişcare în mersul diferitelor 
partide ce compun un tot mu- 
zical. Aceasta se obţine prin 
schimbarea de poziţiune a a- 

prin împărţirea no- 
telor de durată lungă în alte 
note de durată mai mică, pro- 
ducindu-se astfel mică figură rit- 
mice, şi mai cu samă prin în- 
troducerea de note melodice, 
brodării, note de pasaj ş, a,, 
producindu-se astfel diferite fi- 
guri melodice. Acest artificiu 
de compoziţiune ne dă ceia, ce 
se chiamă un cîn! figurat, un 
bas figurat, un contrapunet fi- 
gural, o armonie figurată ş. a. 
Pigurațiunea aduce fie-cărei - 
partide un mai mare interes 
melodic, mai multă viaţă şi 

4
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compoziţiunei îi dă un aspect 
maă artistic. 
Numele de F. se dă încă în 

unele dansuri. mai complicate 
diferitelor părţi ce compun a- 
ceste dansuri. Astfel un Cadril, 
sau un Cotillon ş. a. se compun 
din mai multe figuri. 
Figura corta (at. şi it.) nu- 

meau vechii teoriciani un motiv 
format din trei note, dintre care 
una are u valoare cit amindouă 
celelalte. 
Figura mula (lat. şi it.)Zpauză. 
Figura obligua (lat. se numea 

în notaţiunea măsurată o linie 
oblică trasă pe portativ şi re- 
prezintind în iea două note,! 
grade alăturate.- Nu avea o 
“semnificaţiune specială, dar în 
privinţa valorei notelor la in- 
cheieri cerea pentru nota a 
doua imperfecţiunea. 
Figuri sonore sau Figurele lui 

Chladni se numesc în studiul. 
acusticei nişte desemnuri re- 
gulate, simetrice, ce se formea- 
ză făcind să vibreză prin ajuto- 
rul unui arcuş, o placă de sticlă, 
pe care sa presărat prealabil 
năsip fin. Aceste figuri se for- 
mează pe liniile nodale și for- 
maţiunea lor a fost descoperită 
de acusticianul Chladni (către 
1802) studiind vibraţiunile pla- 
celor. Forma acestor desenuri! 
depinde atit de modul cum ke! 
fixată placa, cit şi de diferitele 
puncte unde se formează no- 
duri de 'vibraţiune,. 

Fila (a) un sunet (f.: fler, iti: 
filar sau affilar) propriu zis 
ie a-l ţinea mai mult timp fără 

50 — FILUM 

întrerupere şi fără tremurătură 
în voce. Acest verb vine de la: 
cuvintul lat. filum= fir. Lu arta, 
cintului se numeşte în special 
filarea sunetelor un efect vo- 
cal ce constitue una din prin- 
cipalele iei greutăţi. Acest efect 
constă în a ataca sunetul pia- 
nissimo, după ce mai întăi s'a 
făcut o bună proviziune de aer, 
a-l creşte gradat pănă la forte 
şi fără întrerupere în respira- 
țiune, a-l descreşte iarăşi gra- 
dat pănă la nuanţa primitivă. 
Trebue a observa încă ca cul- 
mea, intensităţei să fie exact 
la mijlocul duratei, cu alte cu- 
vinte creşterea şi deşcreşterea, 
să aibă o durată egală (v. Filat). 
Filarmonic = iubitor de muzică. 
Societate f.-ă = societate mu- 
zicală. Academician f., titlu ce 
poartă membrii academiilor f.-e 
din Bologna, ş. a, mai cusa- 
mă din ltalia (v. Academie). 

Filat v. a fila. Se zice cite o 
dată şi în alt sens. Asfel: coar- 
dă filată (tr. corde filee), coardă 
învălită cu un fir subţire, ceia 
ce-i măreşte diametrul şi prin 
urmare o face aptă a produce 
sunete mai grave. 

File ue album v. Album, 
i Filpen (germ.) = a sări, vorbin- 

du-se despre sunetul unui tub. 
Filomela sau Phelomele, specie 
de ţiteră cu arcuş, cu patru 
coarde, apropiindu-se mult de 
forma violinei, 

i Filosofia muzicei v. Estetica. 
Filum 4laţ.) = fir, cuvint între- 
buinţat de autorii latini atit 
pentru a exprima o coardă cit  
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şi pentru a denumi linia ver- 
ticală trasă lîngă o notă, coada 
notei. 

Fin (fr)=fine (v.). 
Fin'al, prese. pentru fino al (t.) 
= pănă la. 

Final (Gt: Finale) nume dat 
unei bucăţi de ansamblu (v.) 
compusă din mai multe scene 
prezintind un interes din ce 
în ce mai mare şi încheind un 
act de operă. Imaginat şi în- 
trodus în opera bulă de un 
compozitor italian fără renume, 
N. Logroscino (1700—1763), 
găsi mai întăi aderenţă în Leo, 
Pergolese, Hasse ş. a. şi apoi 
trecu în opera seria, prin Pae- 
siello şi Piccini. Nici Gluck, 
nici Gretry n'au scris F.-e în 
operile lor; dar cu începutul 
sec. 19 compozitorii eau în 
afecţiune această specie de an- 
sambluri şi Cherubini, Mehul, 
Boieldieu, Rossini, Bellini, Do- 
nizetti scriu în operile lor F.-e 
de mare efect. Asemenea Mo- 
zart în Vosze di Figaro şi Don 
Juan scrie magistrale F.-e. 
Beethoven însuși, în unica-i 
operă nu lipsi de a ne da un | 
splendid F., de o profundă ex- 
presiune. Cu drama muzicală 
modernă, F.-ul propriu zis, în 
sensul italian, dispare, precum 
dispar şi celelalte forme tipice; 
totuși acolo unde situaţiunea 
dramatică permite, şi chiar ce-! 
re, compozitorii nu ezită a scrie 
magistrale concluziuni casale 
care în fond nu sînt alt ceva 
decit tot F.-e. 
Tot numele de F. se dă ulti- 
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| 

| 

| 
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mei părţi a unei compoziţiuni 
ciclice: sonată, quartet, concert, 
Ş. a. mai cu samă cînd această 
parte nu afectează forma de 
Rondo (v.) ci acea de Allegro 
'(7.), ca şi partea întăi, Ultima, 
parte a unei sinfonii ie tot- 
deauna un F. In scrierile instr.- 
ale ale lui Haydn, partea ul- 
timă iera cele mai de multe 
ori un rondo sau o temă cu 
variaţiuni, bucăţi de un carac- 
ter vioi, vesel. După Haydn, 
Mozart dă mai multă desvol-.. 
tare acestei părţi, îi lărgeşte 
forma şi în sinfoniile sale ne 
dă frumoase exemple de F--e. 
Cu Beethoven în fine forma 
P.-ului iea proporţiuni gran- 
dioase şi atinge cel mai înalt 
grad prin adăugirea corului, 
în sintonia a noua. 
In Cintul plan se dă numele 

de F.-ă, notei principale a unui 
ton, notă care revine mai adese 
oră şi cu care de ordinar se 
termină melodiile scrise în acel 
ton. lea joacă prin urmare a- 
celaș rol pe care-l Joacă în 
muzica modernă tonica, cu deo- 
sebire că iea nu e totdeauna 
gradul întăi. Astfel Pele di- 
teritelor tonuri. ale Cintului 
plan sint: pentru 'I şi Il-re, 
pentru III şi IV-ms.. pentru V 
şi VI-/a, pentru VII şi VIII- 
so]. În glasurile muzicei bise- 
riceşti orientale finalele nu nu- 
mai nu sînt totdeauna gradul 
întăi al fiecărui glas, dar va- 
riază in acelaş glas cu mişcarea; - 
astfel de ex. glasul al doilea 
stihiraric are finala di (so)
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pe cînd ermologic are finala! 

pa (re). 
îine, cuvint ce-şi găseşte locul 

“în bucăţile cu reluări pentru |! 

a indica punctul unde ieste a| 

se termina bucata. Cite o dată | 

acest cuvint ie înlocuit printr'o | 

Coronă (/79) pusă deasupra li- | 

nici de sfirşit a tactului. i 

Fingerbildrier (germ.) v. Chiro-i 

plast. | 

Fingering  (engl.), Fingersată | 

(germ.) = degitat (v.). | 

Fingerschneller, 

„1 

Pingerspanner | 

(geim.), nume date de L. Măl-| 

zel din Viena, către 1837, la! 

două specii de aparate destina- 

te. degetelor pianistilor (v. Chi- 

roplast). | 

Fino (t.) adv.=—=pănă la. | 

Finto 6t.) = 

Fiorilo (ît,) = înflorii, se zice ! 

despre un cînt, despre contra 

“ punct, despre o cadență ş. a 

Fioriture (it.) = ornamente. 

nume dat une ori cîntecelor 

luntraşilor, npmite încă barca- 

role. - ă 

Fis, în terminologia germană= | 

fa diez. | 

- Pisarmonicasau Physharmonika, 

nume dat de A. Hiickel, din 

Viena, către 1821, la un inste.| 

cu ancii libere şi claviatură; 

je unul din antemergătorii ar- | 

.moniului modern. ! 

Fischiare (ît.) — a şuera. Fischio | 

„== şuerătura şi şueratoare. 

Fischiardello (it.) specie de fluier | 

popular itălian. 

_ Ris dur în terminologia germană 

= fa tiez major; Fis fis = [a | Flacări 

prefăcut, înşălător. | tele, 

    

dublu diez; Fis moll = [a diez 

minor; Fisis = fa dublu diez. 

Fistel (germ) = falset (.). 

Fistula (lat.) = tub şi, prin ex- 

tensiune, fluier. Acest cuvint 

se întilneşte cu diferite epitete; 

astfel: fi. largior sau I. mi- 

nima — fluier mare sau mic; 

if. militaris v. Filme; F. pas- 

toratis sau F. pasloritia=—fluier 

ciobănesc; F. rurestris=— fluier 

cîmpenesc; //. panos== nai; FF. 

helvetica=—fluier elveţian, flaut 

(v. Fihre); P, organica = tu- 

bură de orgă; fi. vulyaris = 

fluier ordinar; /, pileata = 
tuburi acoperite. 

Fistuliren (germ.) a cînta sau a 

vorbi în falset (v.). Vorbindu-se 

despre tuburi de orgă sau al- 

acest cuvint exprimă ac- 

“ţiunea emiterei nu a sunetului 

corespunzător lungimei tubului 

ci uneia Qin armonicele acestui 

! sunet. 

Fiottola (it.), de la fiotto = val, Fix sau - stabil, epitet dat în 

muzica vechilor Greci (gr: 

zace) sunetelor extreme ale 

tetracordului prin opoziţie cu 

cele mijlocii, numite mobile, 

pentru că varieau după genul 

întrebuințat. Şi în muzica mo- 

dernă se dă de unii autori a- 

cest epitet gradelor 1,.4 şi 5 

ale gamei, fiind că iele remin . 

invariabile, atit pentru modul 

major cât şi pentru cel minor. 

'FI., în parhţiuni, presc. în loc 

| de flaut (fute, [inuto, Flăle). 
Fla, lovitură de darabană (v.) 

dată cu amindouă baghetele -- 

aproape simultaneu. 

sonore se numesc flacări
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cari produse în tuburi la diferi- ; 
te înălţimi provoacă vibraţiuni | 
sonore. Sunetul produs ie une 
ori aşa de puternic că poate ! 
face să se cutremure podeala | 
unei camere; alte ori se pro-. 
duce un contra curent care! 
stingind flacăra dă un vuet ca 
descărcarea unui pistol. Feno- 
menul flacărilor sonore a fost 
descoperit în 1777 de Higgins, 
prin flacără produse arzind hi-! 
drogen. Acest fenomen a fost 
mai întăi studmt de Luc, a-! 
poi în 1802 de Chladni şi G. 
de la Rive, mai tirziu de Fa- 
raday (1818), de Schaffgotsch 
şi Tyndal (1869). F. Kastner! 
a căutat a da o aplicaţiuine! 
muzicală bazată pe acest fe. ; 
nomen şi a construit instr.-ul ! 
numit Pirofon (v.) care însă! 
2 remas numai „ca un obiect 
de curiozitate ştiinţifică, astfel : 
că pănă în prezent facările! 
sonore n'au găsit o aplieaţiune | 
practică în artă. Ştiinţa însă i 
le datoreşte mai multe vxpli- | 
caţiuni asupra teoriei vibraţiu- | 
nilor aerului. | 

Flagellum (lat.) pare ca a fosti 
o specie de darabană. | 

Flageolet (fr.), şingurul repre-! 
zintant al. familiei fiuierelor | 
propriu zise care a primit per: | 
fecţionări şi a fost intru cit 
va admis în manifestațiunile 
artistice. Sub forma cea mat 
simplă, acest instr. nu ie altă 
ceva decit un fluier (v.) cu 

“6 sau 7 borte şi cu tubul, | 
puţin cam conic, de multe 
oră de metal.: Intre lumină 
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şi îmbucătură (plisc) Ye inter- 
calat un tub servind pentru 
întroducerea aierului, numit 
Porle-vent, astfel că acest instr. 
are o lungime aparentă may 
mare decit acea ce corespunde 
notei sale celei mai grave. 
Acest tub, de lemn, cite o dată : 
prezintă o umflătură, în care, 
se pune o bucăţică de burete 
destinat a, reţinea umiditatea 
suflului. - 
Burney atribuie in renţiunea 

acestui instr. unui oare care 
Juvigny, care ar fi cintat din 
iel la faimosul Ballet conigue 
de la Reine (1581). Cunoscut 
în secolii trecuţi sub numele 
de /lageol, - Plaguis, Flaiol, 
Flaios, Flajos, Plajus ş. a, 
în diferite rinduri sa cautai 
a 1 se aduce perfecționări ; fac- 
torii Guerre, Buffet, Gyssens 
Ş: &. au cercat a-l scoate din 
pătura inferioară în care-l men- 
ținea timbrul seu. ţipător şi 
degitatul seu defectuos. Astăzi 
construcţiunea lui s'a prefec- 
ționat mult, astfel că dacă se 
poate avea un F. pentru mo- 
destul preţ de un leu, un F. 
cu chei sistem Bâhm, de aba.- 
nos sau grenadil, va costa 180 
sau 200 de lei. Sint instr.-e 
în diserite diapazoane, şi. lun- 
gimea variază naturalminte cu 
diapazonul; cel mai obicinuit; 
ie acel în sol, a cărei notă cea 
mai gravă, re, sună peutru auz 

“la, Extensiunea scrisă ie -a- 
proximativ de două octave:
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sunînd însă cu o duodecimă 
mai sus: lay—lag. Această ex- 
tenaiune ie trecută une ori cu 
un semiton sau chiar cu un ton 
în grav (la unele instr.-e) şi 
cu o terță în acut dind pen- 
tru auz nota do, Z, notă care 
nu ie dată de nici un alt in- 

str. afară de orgă. 

Amintind prin timbrul seu 
pătrunzător sonoritatea neilor 
turceşti, ciţă va maiştri clasici 
mau ezitat a-i da un loc în 
orchestră, ca element pitorese; 
astfel il găsim în les Pelerins 
de la Mecque de Gluck, în die 
Ent(ăihrung aus dem Serail 
de Mozart ş. a. Totuşi, cu toate 
perfecţionările ce i sau apli- 

“cat în timpurile moderne, n'a 
putut căpăta un rol în manifes- 
tațiunile înalte artistice şi n'a 
putut ieşi din orchestrele de 
dans de rang secundar, ale 
Pranţiei ş şi Belgiei; pe ori un- 
de aiurea. sonorităţei lui țipă- 
toare ie preferată sonoritatea 

_xelativ mai domoală şi mai 
auwtistică a flautului .octavin. 

_ Metode de F. au fost scrise 
“de Bousquet, Cournaud, Colli- 
net, cari an fost şi vivrtuozi 
remarcabilă. 

In 1810, un factor din Lon- 
dra, Bainbridge, a imaginat şi 
construit un F, dublu; consta 
din reunirea a două F.- -e, unul 
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pentru mina stingă şi altul 
pentru mîna dreapta, primind 
aerui printr'o aceiaşi imbucă- 
tură. Scopul era ca printr'un 
acelaş degitat pentru ambele 
mină, să se poată obținea atit 
notele scărei naturale cit şi 
cele diezate sau bemolizate. 
Cele două F.-e putind suna 
sau izolat sau împreună, per- 
miteau execuţiunea de bucăţi 
în două voci chiar. Către 1824, 
acelaşfactor constriun F.lriplu, 
pogorind pănă la s0lz. 
Numele de*F. se dă încă unuia 

din jocurile cele mai acute ale 
orgăi, cu tuburi de 2 sau chiar 
un picior. Aceleaşi jocuri în 
Germania iau denumirile de- 

“naturate de Flaschnel, Flaschi- 
net, Flasnet, expresiunea F. 
Bind întrebuințată pentru a 
denumi ceia ce se numeşte în 
general sunete armonice în jo- 
cul instr.-elor de coarde. 

Flagol, Flagius v. Flageolel. 
Flahuta, Flahatiele, denumiri 
vechi de instr.-e din familiele 
fluierelor şi a flautelor. 

Flaiol, Flaios, Flayos, Plajus v. 
Flay geolet. 

Flamand. Şcoala f.-ă v. Tarile 
de jos. 

Fiammen-orgel (germ.)- == orgă 
cu fiacări, v. Pirofon. 

Flaschenei, Flaschinet, Fusnet, 
(germ.), corupţiuni a cuvintului 
francez Flageolet, joc de orgă. 
Prin analogie de timbru s'a 
dat acest nume şi micelor orgi 
portative, cu manivelă şi cu 
sul dinţat. De aici corupţiunea
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romiînească: /'lașnelă, dată a- 
cestor instr.-e. 

Flaschen-orgel (germ.) = orgă 
de butelci, nume dat in 1816 
de W. Engel din Berlin unui 
insțr. cu claviatură în care 
sunetul era produs în butelci 
„de sticlă de diferite mărimi, 
printr'un curent provocat de 
foi mişeate de picioarele exe- 
cutantului, De altmintrelea a- 
cest instr. nu mai ie cunoscut 
decit după numele seu. 

Flaschinet, Flasnel (germ.) v. 
Flaschenet. 

Flaşnetă, v. F/asehenet.   
Flat (engl.) — bemol. | | 

“Flaul€ (tr) linguşit, nume dat 
de unii autori apogiaturei în-| 
ferioare. | 

Flauste (fr.) vechie denumire a! 
fautului. | 

Flaul (t.: Flauto, f&: Flâte,! 
germ.: Fldle) nume rezervat] 
la noi fluierelor cu gură late- | 
rală (v. Fluier), în care sune-! 
tul ie “produs de o pătură de! 
aer, care, ieşind dintre buzele | 
executantului convenabil aşe-| 
zate, se loveşte de buza infe-! 
rioară a gureă instr.-ulu;, care | 
ie ţinut intr'o poziţiune trans- | 
"Yersală corpului instr.-istului, ! 
de unde numele de fluier trans. | 
versal (fe.: flăte traversicre, it.: 
flaulo traverso, germ: Quer- 
Jote) ce i sa dat. Pătura de! 
ajer lovindu-se de gura inst.-| 
ului, se împarte în două; o! 
parte lunecind afară se pierde, | 
iar cealaltă îşi urmează dru-! 
mul prin tub, dar vibrind, pro-! 
duce sunetul. Un număr de borte | 

! 
j 

| 

laterale, practicate în lungul tu- 
bului, şi putind fi după voie în- 
chise sau deschise cu ajutorul 
degetelor, direct sau prin in- 
termediarul unor chei, permit 
executantului a varia lungimea, 
undei sonore, şi prin urmare 
sunetul produs şi seria armo- 
nicelor acestui sunet. Scara 
F.-ului ie formată din funda- 
mentalele produse prin deschi- 
derea 'suecesivă a diferitelor 
borte laterale şi din cele întăi 
armonice ale acestor fundamen- 
tale, armonice ce se pot obţi- 
nea cu foarte mare uşurinţă. 
F.-ele se fabrică de ordinar 

în lemn, de preferinţă de gre- 
nadil. Se fabrică însă şi din 
metal (mailehort sau argint), 
fildeş, baga, cristal, porțelan 
şi chiar marmoră, materialul 
din care je fabricat instr.-ul 
neinfluenţind întru nimica a- 
supra sonorităţei (v. Timbru). 
In antichitate se fabrica chiar 
P.-e din căolanele picioarelor 
animalelor, de unde numele 
lat: Tibia. 
Originea F.-ului ie foarte ve- 

chie şi multe popoare din an- 
tichitate Pau cunoscut. Indienii, 
Chinezii, Japonezii pretind a-l 
fi întrebuințat de mulţi secolă.. 
Judecind după poziţiunea ce 
au unele instr.-e în raport cu 
iastr.-istul în unele monumente, 
trebuie a admite că a fost cu- 
noscut şi de Egipteni, cari-l nu- 
meau Sebi. De la aceştia proba- 

„bil Pau luat Grecii, aril nu- 
meau /'/uieregiptean şi Plagiau- 
los, şiapoi Romanii, Tibia oblica.
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In Europa cea mai vechie! 
reprezintaţiune a unui F. ie! 
într'o frescă dătind din sec. 11| 
şi. aflătoare la catedrala Sf.: 
"Sofia din Kiev. Autorii citează | 
P.-ul ca un instr. foarte res-! 

_pindit în tot sfirşitul Evului! 
mediu; Eust. Deschamps (sec.| 
14) îl numeşte /leuthe traversai-! 
ne. Se citează un tratat italian ' 
publicat la Veneţia în 1535, 
care ie o adevarată metodă de: 
F. Se construiese F.-e mari. 
şi mică şi M. Agricola, în Mu-: 
sica înstrumentalis (1528) cons-: 
tată deja o întreagă familie de, 
Querp/ei][sau Schuceilzerp feijf; 
acest din urmă nume le vine! 
pare de la faptul că la băţă-: 
lia de la Marignau -(1515) a: 
fost pentru intăiaşi dată auzit. 
la trupele sviţerane. Aceas-: 
tă familie iera formată din! 
discanlus, altus-lenor şi bassus. ! 
Numai, în indicaţiunea diapa-: 
zoanelor acestor instr.-e ie evi- 
dent o greşală, căci iel dă! 
pentru F.-ul bas cu fundamen- 
tală nota re, şi un F. în a-, 
ceste condițiuni ar trebui să. 
aibă o lungime de 2 m. 34| 
cm.! De altmintrelea Praeto-! 
rius în, Organographia (1618); 
atrage atenţiunea asupra ine-! 
xactităţilor curente ce se comit! 
în stimarea înălţimeă diferite- 
lor octave și ne spune că un 
concert de F.-e pe timpul lui) 
se compune din 2 discanti (in 
ia), 4 alli-ienores (în re) şi 2 
bassi (în sol). De asemenea 
iel face deosebire între (Quer-! 
pfeif|, pe care-l numeşte şi 
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Traversa, şi Schueitzerp fei/f. 
pe care-l numeşte şi Fe/dp/ei/], 
care ie în sol, sau în re, a- 
cestea întrebuințindu-se exclu- 
siv în: armată împreună cu 
darabana (v. fi/re). 
În începutul sec. 17, după 

Mevsenne (//armonie univer- 
selle, 1636), F.-ele întrebuin- 
ţate în Franţa sint: sopran 
(763), alt-lenor (s0l,) şi bas 
(do.). Cel mai întrebuințat din- 
tre toate, şi acel care ie con- 
siderat ca tip, je acel sopran, 
numit generalminte în re. le 
de observat aici că tonalitatea 
F.-elor ie eronat indicată un 
ton prea sus. Astfel de ex. 
pentru un F. a cărui notă fun- 
damentală, toate boarte laterule 
fiind acoperite, ie re, mulţi 
obicinuiese a-l numi în re, pe 
cînd în realitate iel, ne trans- 
“punind notele, pe care urechia 
le percepe astfel după cun 
sint notate, ie un FE. în- do. 
Acelaş lucru şi pentru celelalte 
varietăţi de F.-e. 
Mult timp F.-ul nu avea pen- 

tru variarea sunetelor decit; 
cite-va borte laterale, de ordi- 
nar şase, cari ierau de ajuns 
pentru producerea celor şapte 
grade ale octavei; primele ar- 
monice serveau pentru octava 
a doua. Cit pentru notele cro- 
matice, iele se obțineau prin 
astuparea părţială a bortelor 
laterale și prin aşa numitul 
degitat în furculiţă. Aceste mij- 
loace primitive lăsau de dorit 
în privinţa intonaţiunei. 
Către mijlocul sec. 17. F.-ul
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capătă prima cheie, pentru o! 
a şaptea bortă laterală (re). | 
Tot de prin acest timp s'a luat 
obiceiul a se parcela tubul! 
instr.-ului în trei său chiar! 
patru bucăţi: capul, corpul,! 
tăiat mai tirziu în două, şi! 
piciorul; corpul avea pănă la! 
şase tuburi de schimb pentru! 
variarea diapazonului. Cătrei 
1722 tubul F.-ului ie lungit, 
aşa ca să producă, prin aju- 
torul a două chei, sunetele do, 
și doi. Această prelungire,! 
care la început n'a fost apre-| 
ciată ie cunoscută azi sub nu-! 
mâle de pafle fut. Ciţă va ani; 
după aceasta (către 1726), ce-! 
lebrul flautist Quantz, inventă 
dopul cu şurub, care astupă 
capătul superior al F.-ului şi! 
de la poziţiunea cărnia depinde ! 
în mare parte justeţa intona- 
ţiunei. | e 
Mijlocul sec. 18 ie un period | 

important în istoria F.-ului, 
căci întrodus deja în orcestră | 
prin Lulli (/sîs 1677), la această ; 
epocă iel suplantează definitiv | 
familia vechielor fluiere. Cele 
mai principale varietăţi de F.-e 
întrebuințate pe acel timp ierau 
pe lingă F.-ut ordinar (re): 
F.-ul mic quartă (sol) F.-ul 
bas guarlă (la), F.-ul de a- 
mor (si) şi F.-ul mic oclavin 
(7e,). Se. construia încă un Fi. 
bas (7e2). Vom vedea mai la 
vale cari sînt F.-ele întrebu- 
inţate astăzi; mare parte din! 
varietățile încercate în cursul 
timpului fiind părăsite, unele 
din cauza timbrului lor prea 

| 
) 

| 

  

za 

   
    
   

strident, altele ca pri 
re: F.-ul bas cerindi 
enormă de aer, şi! 
aceasta, din cauza - 
fiind foarte incomod de m , 
O dată drumul cheilor deschis, 

diferiți factori și flautişti în- 
troduc nouă chei; astfel vedem | 
rînd pe rind pe Gerhard Hoff. 
mann din Rastemberg (s0/,4, 
1717), pe Kusder din Lonăra 
(fa, şi la, 1762), pe Dr. 
Rudolf din Hanovra (do, 1777), 
ş. a., aşa că la începutul sec. 
19 găsim F.-ul cu nouă chei, 
datorit lui J. G. Tromlitz din 
Leipzig. In acest timp familia 
F.-elor consta din: -F-u/ tip 
(re,), P.-ul de amor, la o ter- 
ță inferioară (si,), F.-ul terță, 
la o terță superioară (/a,). şi 
[-ul mic octavin (re,). 
Către 1797, un italian, G.-B. 

Orazi, din Roma, încercase de 
a lungi încă tubul P.-ului, 
pentru a obținea pe F.-ul tip | 
sunete mai grave decit do, 
ducînd astfel extensiunea lui 
pănă la sol: această înce.care 
nu avu succes. Asemenea nu 
întimpină succes o altă încer- 
care, up F.-bas, o octavă mai 
jos de F.-ul ordinar, încercare 
făcută de Macgregor din Lon- 
dra (1810). 
Alte două nouă chei sint a- 

dause F.-ului de Tulou, pro- 
fesor lu conservatorul din Paris 
(1830), pentru notele fa% şi 
do, pi Tot 'Tulou îi adause o 
cheie numită de cadență, des- 

-tinată a obținea trilurile supe- 
rioare pe notele do, pă re; şi mis.
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In fine către 1832 celebrul 
factor flautist bavarez Teobald 
B5hm îşi începu încercările 
sale de perfecţionare, cari re- 
voluţionară construcţiunea F.- 

„ului. In aceste încercări iel a 
fost condus de 
observaţiunea 
instr.--elor. de 
cari se serveau 
Gordon şi vir- 
tuozul englez 
Nicholssohn. 
Bâhm mai în- 
tăi adoptă ca 
bază  deviziu- 
nea raţională 
a tubului, ast- 
fel ca bortele 
laterale practi- 
cate la distanţe 
proporţionale, 
fiind descoperi- 
te succesiv, să 
deie gama cro- 
maică. Apoi 
tăetura acestor 
borte încă a 
fost niodificată 
de iel, mărindu- 
le diametrul. | 

Realizarea acestor con-! 
diţiuni a necesitat un 
mecanism special, ba-, 
zat pe chei şi inele, 
prin care un deget poa-: 
te nu numai acoperi o! 
deschizătură, dar în a-. 
celaş timp să descopere | 
şi să acopere altele. Pri.| 
ma ideie a unor astfel | 
de chei o găsim la fac- | 

37— 38. Flaut. 
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torul F. Nolan din Stratford 
(1808). 
B5hm modifică asemenea ca- 

librul interior al tubului, Pă&- 
trunderea flautelor vechi era 
aceiaşi ca şi a fluierelor: con 
resturnat. Această pătrundere 
a fost adoptată mai întăi de 
B5hm, apoi schimbată în cea 
clindrică, şi iarăşi modificată; 
cilindrică pentru corp, uşor 
conică pentru cap. Alăturea cu 
sistemul Bâhm, sistemul vechi 
încă a primit perfecţionări, mai 
cu samă în Anglia (A. Siccama, 
1845). Cu toate aceste perfec- 
ționări însă, F.-ul vechi nu 
poate susţinea o comparaţiune 
cu sistemul Bâhm, şi cu toată 
opoziţiunea ce partizanii ve- 
chiului sistem au făcut şi fac 
pe unele locuri sistemului nou, 
„acesta, bazat pe rațiune şi pe 
ştiinţă, va sfirşi desigur prin 
a se întrona cu desăvârşire. 
Familia F.-elor întrebuințate 
ti ie împăr țită în două gru- 

: Poe mari şi F-e. mici 
Sau octavine. Toate ca exten- 
siune au două octave şi o quintă, 
notată în cheia lui sol pe linia 
a doua între re; şi la: 

I
I
 

  

Singu instr.-ul tip, F.-ul în 
do (eronat numit în re) pogoa- 
ră, pănă la do, (unele instr.-e 
chiar pănă la si,), şi suie pănă 
la dog. Această extensiune ie



FLAUT 

II 

împărțită în patru registre: 
grav (re—do, i), mediu (re,— 
do, 3), acut (reg— sole 7) şi su- 
pra acut (la-dop). 
Pe lingă F.-ul mare, în do, 

mai găsim : F. în re, b (eronat 
numit în mib), şi F. în mizb 
F. terță, (eronat numit în fa).: 
Apoi F.-e mici sau octavine: 
în do, în re,b şi în mi, D, oc- 
tavin terță. Extensiunea scrisă 
sună un semitou sau o terță 
minoră mai sus pentru F.-ele 
în re sau în mip şi o octavă 
mai sus pentru octavinele res- 
pective. 
Din toate acestea numai a- 

cel în do şi cu octavinul seu 
“sînt întrebuințate în orchestră, 
unde introdus prin Lulli (/sis 
1677), în mijlocul sec. 18 su- 
plantează definitiv familia flu- 
ierelor, şi unde astăzi ie unul 
din instr.-ele obligatoare ale 
orchestrei atit de teatru cit 
şi de sinfonie, scriindu-se cel 
puţin două partide de F. către 
care se adauge une ori şi'oa 
treia partidă pentru octavin. 
Celelalte varietăţi sint rezer- | 
vate bandelor de arinonie. 
Sonoritatea F.-ului ie gene-i 

ralminte dulce; de un timbru 
după cum se zice alb, P.-ul! 
ie un instr. foarte plăcut au- 
zului, deşi cite o dată lasă de 
dorit în ceia ce priveşte justeţa, 
intonaţiunei. Iel execută cu 
multă uşurinţă şi eleganţă ar- 
pegii, game, triluri, în toată 
întinderea diapazonului seu, 
care ajuuge pănă la limita ex- 
“trem acută a sistemului muzi- 
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cal, octavinul, care continuă 
timbrul F.-ului în acut, atin- 
gînd pe si şi nici un instr. 
de suflare nu poate a-i fi com- 
parat în uşurinţu emisiunei. 
Un procedeu tecnic particular 
F.-ului ie așa numita dubla 
lovitură de limbă, care permite 
repetarea foarte repede a su- 
netelor de pe acelaş grad. 
Metode şi studii pentru F. 

au fost scrise începînd de prin 
mijlocul sec. 18, de Quuntz 
(1752), Tromlitz (1791), Wun- 
derlich, Berbigoier, Purstenau, 
Farbach, Tulou, Terschak, Bar- 
ge, Drouet, Doppler. Briccialdi, 
Bâhm ş. a. 
In orgă, prin denumirea de 

„Jocuri de flaute* se înţelege 
jocuri formate din tuburi cu 
gură prin opoziţie cu acele 
formate din tuburi cu ancie. 
Aceste jocuri pot fi de dimen- 
siuni foarte variate, începind: 
de la flantele mari de 32 p.,, 
de 16, $, 4 p, pănă la cele 
de 2 p. şi chiar 1 picior. In 
armoniu se dă numele de F. 
jumătăţei acute a jocului 1, 
a cărui jumătate gravă e nu- 
mită Corn englez. 

Flautato (it.)—flautat, sau Flau- 
lando (t.) —fautind, se nu- 
meşte in jocul instr.-elor de 
arcuş cînd se atacă coardele 
pe tastă, departe de scaunaş, 
cam la jumătatea lor; acest 
mod de atac al coardelor, de- 
favorabil fo: mărei cortegiului 
de sunete armonice (v. Timbru), 
modifică timbrul instr.-elor de 
coarde apropriindu-l oare cum
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de acel al instr.-elor de suflare. 
— Acest cuvint ie întrebuințat 
cite o dată vorbindu-se despre 
jocul în sunete armonice, cari 
sînt numite flautale. 

Flautbass (germ.), joc de orgă, 
în pedalieră. 

Flautino (it.), dim. de la Plauto, 
=— flaut mic, octavin. 

Flautist, înstr.-ist care cîntă din 
Baut. 

Flauto (it.) = flaut şi fluier. F. 
a becco (flaut cu plise) = fluier. 
F. amalile=—flaut de amor. /'. 

di Pane (Bautul lui Pan)=nai. 
F. dirilto (Haut drept) — flu-: 

er. F. dolce (faut dulce) =| 
fluier. /'. piccolo=flaut; mic, oc-: 
tavin, F. (raverso =flaut trans- | 
versal, i 
F. cdspido (ascuţit), F. dop-; 

pio (dublu), F. itatico, F. major, | 
P. amânor, FF. stoccal0 (cu vîrf), 
jocuri de orgă. 

Flautone (it.), augm. de la Flau- 
0, = faut bas. 

a 

| 4 
; 
!   

Flebile (it.), termin de expr.=—! 
| 
| 

| 
i 

cu tristeţă. 
Flet, Fletna, jocuri de org 
Flaut! 

Fleureltes (£r.) expr. vechie în-| 
trebuinţată pentru a denumi 
ornamentele melodice obicinui- | 
te în primele timpuri ale con-| 
trapunetului înflorit (e. Dis-: 
cantus). | 

Fleuris (fr.) — înflorit, vorbindu- - 
se despre contrapunct (v.). Mai: 

de mult se zicea fleurtis. 
Fleuste, F/euthe, vechi: denumiri 
franceze ale fantului. 

Flexa (lat.), semn din notaţiu- 
nea neumatică, v. Weume. 

y 
av, 

' 

i 
i i 
| | 
| 

i 
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Flighorn sau Pligorn, corup- 
țiuni ale cuvintului germ.: flii- 
gelhorn. (*.). 

F.-locher (germ.)=—tăieturele F, 
urechile violinei şi a celorlalte 
instr.e de coarde, practicate 
în tabla de arinonie şi avind, 
forma unui f. | 

Flogiera, specie de mic “fluier: 
uzitat la Greci în timpurile, 
moderne. “ 

iFlonilon (fe.), denumire a refre- 
nurilor de vodevil, astăzi ge- 
neralizată pentru a denumi o 
arie uşoară, pe motive uzate 
şi fără nici un interes. 

Flor enlină == de la Florenţa. Cu: 
acest epitet ie calificată în is- 
toria muzicei şi în special a 
operei, reforma realizată către 
începutul sec. 17 de pleiada 
de artişti florentini, în favoa- 
vea stilului monodic, înlăturind 
din muzica dramatică combi- 
naţiunile extrem de complicate 
ale contrapunctului stilului po- 
litonic vocal. Această reformă 
îşi are originele în întrunirile 
prietineşti artistice ce se făceau 
la şfirşitul sec. 16 în casele 
nobililor florentini Bardi şi 
Corsi. Artiştii ce se adunau 
la aseste întruniri. nemulţu- 
miţă de puterea expresivă a 
stilului contrapunctului vocal, 
creară stilul monodic, melodia: 
pentru o singură voce cu acom- 
paniament instr.-al, sau cu un 
diseret acompaniament de âlte 
voci. Apoi căutind a reînvia 
antica, tragedie, căutară a apli- 
ca' muzica monodică la teatru. 
Caceini Cavalieri şi J. Peri:
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sint numele cari figurează în 
fruntea acestei reforme, care 
a dat timpurilor moderne Can- 
(ala, Oratoniul şi Opera, fără 
a. mai considera influiența ce 
stilul monodic a exercitat a- 
supra muzicei instr.-ale. Aceas- 
tă reformă însă ar fi fost desigur 
departe de aceste rezultate dacă 
chiar de la inceput ea nu ar fi 
avut în cimpul iei nu un talent 
puternic, dar un udevarat ge-   
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niu, pe Claudiu Monteverde. 
Aceșta întări astfel bazele sti- 
lului recitativ, că edifâciul clădit 
în timp de trei secoli continuu 
ie încă nesdruneinat. 

Floridus (lat.) = înflorii, vorbin- 
du-se despre contrapunct (v.). 

Florile-dalbe, unul din refrenu- 
rile colindelor obicinuite la 
Crăciun. (v. Colindă). Una din 
melodiile cele mai uzitate cu 
această colindă ie următoarea: 

      

        bo-i Flo-ri - le 
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late (germ). = flaut şi fluier. 
„În general expr. F. ie rezer- 
vată pentru instr.-ele mari sau 
cel puţin de dimensiuni mijlo- 
cii, celemicinumindu-se Pfei/fe. 

Flâtenwerk. (germ.) se numeşte 
în orgă totalitatea jocurilor 
numite de flaut. 

Flotolle (fr.), nume ce se dă pe 
„unele locuri ariilor numite în 
general barcarole. 

ltigel (g (germ.)==aripă, nume dat 
pianelor şi în general instr.- 
elor cu claviatură şi cu coarde 
dispuse orizontal (r. Clavir), 
cari au forma unui. pentagon 
neregulat sau mai bine zis a 
un triunghiu dreptunghiu cu 
unghiurile ascuţite trunchiate. 
liigelhorn (germ.), nume dat 
în Germania  instr elor din   grupul superior al saxhornilor i 
; 
: 
i 

ş 

i 

    
i a be 

(v. Sazhern): 1) F. în Es= 
saxhorn sopraninq în 7î; sau 
saxhorn" alt în mib. 2) F. în 
C sau în B=—saxhorn sopran 
în do, sau în si, |. Acesta ie 

“instr.-ul numit specialminte F. 
3) F. în Gsau în F' = saxhorn 
alt în sol, sau fa, 4) Al/-F. 
în F sau în Es = = saxhorn alt 
în fa, sau mip. 5) AIL-F. în 
C sau în B —Saxhorn tenor 
în (0, sau si-,b. Acesta ie 
numit încă Bass-f. 

Fluier (fr.: Flute, it.: Flauto, 
Pifțero, germ.: Flăte, Pfeife), 
instr. de suflare, formatdirtr'un 
tub de o formă cilindrică sau 
uşor conică, cu gură (v.), 
Prin ajutorul mai multor ţăe- 
uri circulare, practicate în 
păretele tubului şi pe care 
executantul le acopere şi .des-
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copere prin ajutorul degetelor 
sale, lungimea undei sonore 
variază şi tubul în aceste con- 
diţiuni poatedao serie desunete 
fundamentale, o scară mai mult 
sau mai puţin complectă, care 
împreună cu primele armonice 
ale acestor fundamentale for- 
mează scara instr.-ului, Întrea- 
ga familie a fluierelor se împar- 
te în trei secţiuni, după forma 
instr.-ului şi după poziţiunea 
ce iea faţă de instr.-ist, 
Avem mai întăi F.-ul cu gură 

transversală. Acesta ie simplu 
un tub deschis la amindouă 
capetele şi Telinca ne preziată 
forma lui cea mai primitivă. 
Gura transversală ie simplu 
tăetura circulară ce se află la 
capătul superior, pe unde se 
suflă. Mişcarea vibrâtoare ie 
produsă de curântul de aier cu- 
re ieşind dintre buzele execu- 
tantului se loveşte contra mu- 
chei acestei tăeturi. Această 
specie de instr.-e ie după toate 
probabilitățile cea mai vechie. 
Poieţii spun că vintul, agitind | 
trestiile şi provocînd vibraţiuni 

“în unele din ele dispuse de 
hazard într'un mod favorabil, 
âr fi produs cel întăi sunet 
de F. şi ar fi suggerat păsto- 
rilor timpurilor primitive, ideia 
de a imita natura înlocuind 

„vintul prin suflul gurei lor. 
Ce-ar putea să ne spuie însă 
dacă această ideie le-a venit 
lor din dorinţa de a-şi procura 
distracţiune auzului, sau ca un 
mijloc: de a aduna imprejurul 
lor turmele,. cărora aceste su-   

nete le indica vecinătatea apei 
şi le atrăgea. Ori cum această 
legendă a originei fluierului, 
popularizată de Virgil, ie cu 
atit mai admisibilă că trestaa 
în picioare ie astupată la partea 
inferioară, şi in acest caz, tu- 
bul resună cu multă uşurinţă, 
Din contra, cînd tubul ie des- 
Chis la amindouă capetele, cum 
ie cazul pentru F.-ele din a- 
ceastă secţie, punerea în vib- 
râţiune a colonei de aer ie 
foarte anevoioasă, şi numai o 
lungă practică dă buzelor o 
dispoziţiune particulară pentru 
aceasta. Aceste instr.-e sint 
astăzi în aceiaşi stare primitivă 
în. care le-a lăsat antichitatea; 
nici cea mai mică perfecţionare 
nu li sa adus. În ţările oc- 
cidentale ale Europei nici nu 
sînt cunoscute, Weiul arab cu 
varietățile lui, respîndit în toate 
ţările musulmane, /aia-vansi 
al Indienilor, Te/inca, Trişca 
şi Cavalul, pare că sînt singurii 
reprezintanţiai acestei secţiuni. 
F.-ul cu gura laterală ie un 

tub închis la un capăt, în a- 
propierea căruia, în insuşă păre- 
tele tubului, se prezintă o tăe- 
tură circulară, prin care se 
suflă, Această dispoziţiune a 
gurei instr.-ului necesitează ca 
iel să fie ţinut într'o poziţiune 
transversală corpului instr.- 
istului, de unde numele de F. 
transversal (&.: Flute traver- 
siere, it.: Flaulo traverso,germ.: 
Querflăte> Querpfeifțe) ce i s'a 
dat. Acestor F.-e factura mo- 
dernă le-a adus importante
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perfecţionări şi iele astăzi fi- |. 
gurează în cele mai înalte ma- 
nifestaţiuni ale artei muzicale 
(v. Flaud). 
O a treia specie ne-o prezintă 

F.-ul cu gura cioplilă sau F.-ul | 
cu dop. La aceste P.-e capă- 
Za tul pe unde se suflă 

ie astupat cu un dop 
ce nu lasă de cit un 
mic canal pentru tre- 
cerea unei pături de 
aer. Curentul se lo- 
veşte de muchea unei 
tăeturi cioplite în pă- 
retele tubului, tăetură 
numită (amină; o par- 
te întră în vibraţiune 

producînd sunetul. De multe 
ori acest capăt, pentru a fi 
comod de pus între buze, ie 
cioplit, ceia ce-i dă aparenţă 
unui plisc, de unde încă de- 
numirile de flute d bec (t.). 
şi Flauto a becco (it.) ce i se 
mai dă. Acest mod de punere 

„în vibraţiune a colonei de ae» 
„e foarte lesnicios, şi pe lingă 
seria sunetelor ce se pot obţi- 
| nea prin descoperirea succesivă 
„a bortelor laterale, apoi foarte 
„lesne se obţin și armonicele 

lor, ceia ce măreşte extensiu- 
nea instr.-ului. Aceste F.-e, 
ținindu-se drept înaintea exe- 
cutantului, li s'a mai dat încă 
numele de -F.-e drepte (f.: 

| Flute droite, it.: Flavto diritto). 
| La toate popoarele originea, ! 
P.-ului se pierde în cea mai 

B
I
 

Z 
7 

| 

  
adincă antichitate ; iel fa] 
ză pe cele mai vechi monumen- | 
te ale civilizaţiunei diferitelor | 

  

popoare şi îl găsim amestecat 
la tot felul de serbări profane 
Şi relgioase, acompaniind dan- 
sul, însufleţind curajul resboi- 
nicilor, dînd tonul cîntăreţilor 
şi chiar oratorilor. In tot 0- 
rientul, şi mai cu samă în 
antichitatea greacă, F-ul a 
avut o mare importanţă mu- 
zicală. După originea ce i se 
atribuia, după rolul seu, după 
dispoziţiunea bortelor sale la. 
terale şi natura scărei sale, 
după materialul din care iera 
făcut, se deosebea un mare 
număr de varietăți de Pe. 
Dar imensa cantitate de denu- 
miră ce întrebuinţau diferitele 
popoare pentru a arăta diferi- 
tele specii de FP.-e, a făcut 
desesperarea multor savanți, 
Fetis zice că numărul varietă- 
tilor de F.-e citate de autorii 
antichităţei trece peste două 
sute ! Şi în adevăr, după torma 
lor, le găsim calificate de: 
drepte, curbe, plagale, mari 

„mici, simple, duble, drepte, 
slingi, egale, inegale ş. a. după 
materialul întrebuințat sînt nu- 
mite: fistula, tibia, lotine, ele- 
/antine, calamaulos ş. a.; după 
destinaţiunea lor sint calificate 
de:  kitaristice, embateriene, 
pilice, dactilice, tragice, nup- 
Hiale, funerare ş. a.; după 
originea lor sau după popoa- 
rele cărora li se atribuie in- 
venţiunea lorlisezicea: argiene, 
beoține, cnrintiene, egiptene fe- 
niciene, libiene, tebane ş. a; 
după scara lor ierau numite: 
doriene, lidiene, frigiene ş. a.
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Această bogăție de epitete des- 

tul de inteligibă în aparenţă, 

e foarte ambarasantă îndată 

ce je chestiune de a se hotări 

sensul precis şi tecnic al cu- 

vintului, a se specifica nuanţa 
ce separa aceste varietăţi. - 
Prebuie încă a observa că 

expresiunile antice (4ulos, 1i- 
bia, Fistula ş. a.) ce se traduc 

în limbele moderne prin cu- 

vintele F. (Flute, Flauto, Flăte) 

se raportau atit la instr.-e cu 

gură cit şi la cele cu ancie,! 

„despre existenţa cărora avem! 

-o probă în specia de cutie nu- 

mită glossocomion, cutie în care 
se ţineau anciele şi care se 

vede aninată în monumente la 
gitul unor instr.-iştă. 
Ori cum, din marea favoare, 

din care se bucuri în toată 

Antichitatea, favoare ce şi-o 

păstra pănă în sec. 6 (după 

Cassiodor) şi chiar pănă în 

sec. 7 (după Isidor de Sevila), 

F.-ul cade în discredit în cea 

mai mare parte a Evului me- 

diu, în care timp ie aproape 

exclusiv in mina muzicanţilor 

ambulanți şi a poporului. E- 

poca în care a redobindit fa- 

voarea muzicânţilor, nu poate 

fi precizată; totuşi ie constatat 

că, deja din sec. 13 îl găsim 
împărțind această favoare cu 
flautul. In sec. 16 vedem F.-ele 
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formînd o numeroasă familie, 

care după Praetorius (Pheatrum | 

instrumentorum, 1620) se com-! 

punea nu mai puţin de cit din | 

opt membri, de la sopranino ! 
(Klein Flottlein) de o lungime ! 

FLUIER 

de 14 cm. pănă la confrabas, 
de o lungime de aproape doi 
metri! Instr.-ele de o lungime 
aşa mare jerau susţinute prin 
ajutorul unui suport. Tot în 
familie numeroasă găsim F.-ele 
“în timpul sec. 17 (Mersenne) 
şi chiar în prima jumătate a 
sec. 18 (Enciclopedia) În aceşti 
secoli, concertele de F.-e, or- 
chestre formate din pănă la 
20 de indivizi, areau mare 
căutare. - Dar cu peifecţionările 
ce obţine flautul (v.), F.-ele 
sînt din noa delăsate, iele 
dispar din arena artistică, şi 
poate pentru tot deauna, ne 
maă vemînînd decit ca instr.-e 
populare. 
Materialul principal din care 

„se fabrică F.-ele populare ie 
lenmul (tei, paltin sau tisă); 
sînt însă şi făcute dintr'un sim- 

-plu tub. de trestie sau chiar 
din metal sau alt material. 
Se fac în toate dimensiunile 
şi în toate diapazoanele posi- 
bile; unele chiar, fabricate de 
oameni fără nici o cunoştinţă 
muzicală, au ca notă fundamen- 
tală o. notă ce n'ar putea con- 
corda nici d dată cu un instr. 
de o fabricaţiune artistică și 
de un diapazon fix. Asemenea 
variază şi numărul bortelor la- 
terale şi extensiunea lor; la 
unele bortele laterale lipsesc 
cu disăvirşire (Ielinca), altele 
au 3 Tea instr.-ele fr.-e Flutet, 
Galoubet ş. a.); altele au 5, 
cele mai multe 6 (Cavalul, 
Trișca, instr. fr.: Arigol,ş. a.); 
alteie în fine au 7 sau chiar



  

” “Titus Cerne: Dicţiona   

Pg 

PLUIER 

dintre care unele acoperite cu: 
chei. Dar cu toate 'pertecţio-, 
nările ce factura. modernă a 
cercat a aplica F.-ului fr. nu. 
mit flageolet (v.), acesta n'a 
putut obținea favoarea compo- 
zitorilor, cari nu vor a-l între- 
buinţa decit pentru culoare 
locală, şi nu-şi găseşte. locul 
decit în orchestrele” de dans. 
de -un rang cu-totul secundar. 
Poate această specie de os- 

tracism care alungă F.-ul din : 
arena artiscă nu contribuie. 
puţin ia farmecul produs de 
tinibrut lui cind îl auzim la: 
munte și 'n cimpie. 
F.-baston v. Ciaean. 

. ciobanese = Caval (*.). 
F. cu dop v. Fluier. 
F. cu plise e. Fluier. 
F. drept v. Fluier. 
F. dubiu sau Fiuiere îngemu- 

nale, ie desigur unul din in:str.- 
ele cele mai curioaze ce există, 
şi pe care-l găsim dejă la.multe 
popoare antice. Constă din reu- 
nirea a două fluiere intr'o a-i 

„celaşi imbneătură, 
aceastea fie construi- 
te separat, fie sfre- 
delite într'o - aceiaşi 
bucată de lemn. Flu- 
jerele gemănate au. 
dat” mult. de lucru 
arheologilor; ceia ce. 

= ie admis, ie că Yele 
30. P. dublu. jerau de deosebite: 
mărimi, şi serveau pentru a: 
schimba de ton sau de registru. 

=
 

   
căpătind. astfel o extensiune! ' 
mai mare. Par a fi de origină, 
feniciană şi erau cunoscute la: 

r de muzică. II   
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“Evrei (Nekeb), la Egipteni (fo- 
tin), la Greci (iaulosy la 
Romani, cari le deosebeau in 
Tibiae paribus şi împaribus, 
deytris sau 'sinistris, după cum 
erau egale sau inegale, desti- 
nate minei drepte sau „minei 
stingă ș. a. Mai cu samă cind se 

"cinta din fluierele îngemănate 
instr.-iştii aveau netoie a-şi 
garanta obrazii cu specia de. 

y 

căpăstru numit la Greci /or- 
"beia şi la Romani Capistram 
(v.). În afară de popoarele cari 
şi-au conservat tradițiunile ăn: - 
tice în toată primitivitatea lor, 

„»se mai văd specimene de ast- 
fel de instr.-e și la popoarele 
muzicale moderne, fără totuşi . 
ca iele să fi putut ocupa un 

„loc în manifestaţiunile cu a: 
devarat artistice. Unele din 
aceste instr.-e sint construite 

” astfel că facultativ instr.-istul * 
poate tace să sune unul sau: 
altul din cele două fluiere, sau 
amindouă în acelaş timp, dind 
intervale-armonice de terţe sau 
altele, și permiţind prin urmare 
execuţiunea de bucăţi în două 
voci. Astfel sînt instr.-ele nu-” 
mite: Plite harmonique (t.) sia 

to 4 . ? sau Fiâle daccord (t.), Zdm 
poyna a due bocehe (it.), Fla-: 
geolet 

$. a. , 
k. nasal, fluier în care cu- 

“ventul de aier în loc 'de a fi 
provocat de gura executantu-- 
lui, vine prin una div: cavită- 

double (f.), Stardoniţa 
, 

o construcțiune primitivă, de 
forme “variate, se găsesc mai: 

țile nasale. Aceste fluiere, de. - 
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cu samă la locuitoriă indigeni 

ai insulelor Australiei, şi sint 
Sirul, numite: frango-fanyyv, 

Sulingy ş. a. 
F.-transeersal = aut (w.). 

Fluiora (a.), a imita cu gura 

timbrul Auferului. 

Fluderar, acel ce cintă din fluier. 

Fluierui, nume dat în unele părță. 
din Valahia cavalului. 

Elite (fr) — faut şi fluier. 
F. a bec = tluier. 
F. allemande= fluier german, 

nume dat în sec. 16, 17 şi 15: 

fautelor, prin opoziţie cu îlu- 

erele, cărora li se dădea nu- 

mele de F. anylaise = Huier 

englez, sau «A nylelerre,=din 

Angha. 

F. Waecoril sau harmonâue. 
— Huier de acord, sau armo- 

nic, fluier dublu, sfredelit într”o 

aceiaşi bucată de lemn, cu lu- 

mihele la înălţimi deosebite; 

ce se găsesc la aceiaşi înălți- 

me dau intervale de terță. A- 

ceastă specie de fluiere gemă- 

nate iera foarte în favoare în 

sec, 17 şi 18 în tot occidentul! 
Europei. | 

[. Pamour — Haut de amor, 

Haut (v.) cu fundamentala sî.! 

F. de Pan ="Huierul lui Pan, 
x. XNai. a. 

cu dop. 
F. droite — fluier drept, flu- 

er cu dop. 
F. eunugue== uier eunuc, 
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PF. harmonăque=tluier armo- 
nic, v. FE. (accord, 
„. nasale — Bufer nasal (v.). 
i. tiercezflaut terță v. Flaut. 
|. haversicre = fuier trans- 

versal, faut (v.). 
Flute (fe.) v. Fleautalo. 
Fluteole 4tr.), nume dat de fac- 

torul Coste, din Paris, în 15147, 

unei specii de flaut cu străba- 
terea conică. 

Flutet (în), mic Huier cu 5 borte 

laterale, uzitut in Pirenei. 

Flulina, nume dat unei varietăţi 
de acordeon (v.). | 

Flutophone (tr.), nume dat de M. 

Baduel, din Paris, unei specii 

de acordeon: mici tuburi, cu 

ancii, o claviatură cromatică. 

între sol, şi (o, dar curentul 
venind priutr'un tub din gura 

executantului (v. Armoniton). 

F moll, în terminologia germa- 
nă = fa major. 

. Foalele, unme dat în unele sate 
sint construite astfel că bortele . din Istria, cimpoiului: specia 

de fluiere îngemanate, ce sar- 

veşte a tace melodia, se nu- 

meşte misnifa Sar ţevia pe unde 

se suflă, irliciu (5. T. T. Bu- 

“vada: 0 călătorie în. Istria). 

Foco sau /uoco (it.) == toc. Con 

[. san [uocoso, ca termin de 

expr. = cu foc, cu viocăune. 

Foglielto (t.)=— foiţă, se între- 

„ buinţază în sensul de replită 

F. douec=—tHuier dulce, fluier ' şi se zice despre pasajele din 

melodia principală scrise în 

note mică în partida unui instr. 

care are mai mult timp a păs- 

ta tăcerea sau încă o partidă 

nume dat în sec. 16 şi 17 fu-: de violină primă în care sînt 

jerelor cu dop. însemnate repli:ele principale:
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ale celorlalte instr.-e (v. Con-! 
verlino). 

Fui, servesc în unele instr.-e 
pentru procurarea aerului ne- 
cesar producţiunei sunetelor. 
Astfel s'a aplicat F. cinpoiu- 
lui (v.); instr.istul le ţine sub 
braţ şi prin mișcările acestuia 
se produce curentul, care umilă 
burdutul.. La armonii, F.-le 
Xeau proporţiuni mai mari, şi: 
sint puse în mişcare prin pe- 
dale acţionate de picioarele 
instr.-istului: cîte o dată chiar, 
la instr.-e mai mară, foile -ne- 
cesitează intervenirea unei alte 
persoane. le acelaş lucru cu 
foile orgăi, cari ieau. propor- 
tiuni cu mult mai mari şi max 
complicate. | 

Folie d'Espagne (te) == nebunie. 
spaniolă, nume dat unui dans! 
de origină spaniolă, dar care, 
pare că nu corespunde de loc 

iuni de cintece populare, ia 
Spania si tările scandinave. 
La începutul sec. IX editorul 
parizian Ballard publică pri- 
mele colecţiuni de cintice po= 
pulare tranceze (Prunettes ou 
Petits aivs lendres, 1721, Mou-" 
des «dă dunser, 1724). Dar mai 
cu samă în Anglia şi în Ger- 
mania ştiinţa F.-ului a luat o 
direcţiune sistematică. Volu- 
murile apărute asupra acestei 
materii ar. forma o frumoasă, 
bibliotecă. Din nefericire la, cei 
mai mulţi autori muzica nu: 
ocupă decit un rol foarte .se- 
cundar, dacă nu ie suprimată 
cu desăvirşire; aceasta fie din 
cauză că în adevăr iei dau op 
cu mult mai mare importanță 
P.-ului literar decit celui niu- 
zical. fie că ie cu mult mat 
uşor a nota un text vorbit 
decit o melodie cintată. numelui seu. Ie definit ca fiind Fonagogus sau Phonagogus uu- de un caracter nobil, măreț, mesc unii autori tema unei fugi. cu muzica, de multe ori în mi- Fonascos (gr.: vwvzzrcs) sau Ph- nor. în *%,, formată din două 

periode de cite opt tacte. 
Folhlor tengl.: Folk-lore) ic un 
cuvînt care sa adoptat, de. 
vr'o jumatate de secol, în toate | 
limbele, pentru a se denumi 

nascus (lat.) se numea la cei 
vechi atit maiştrii de cînt ciţ - 
ŞI acei cari în execuţiunile pu- 
blice readuceau la tonul cu- 
venit pe cîntăreţii cari perdeau 
acest ton. 

ramura activităţei intelectuale Fonaulograţ, aparat acustic ser- ce se ocupă cu culegerea şi. 
analiza a tot-ceia ce ieste tra- 
dițional în popor, fie în ceia. 

vind pentru studiul analizei 
timbrului prin metoda grafică, 
și în alte chestiuni acustice. ce priveşte literatura, sau mu-; Fond (fr.) în orgă se numea mai zica, fie în ceia ce priveşte | 

moravurile. Numele apare pe: 
la 19546, dar. lucrul ie cu mult 
mai vechiu. Deja de prin sec. 
i6 au început a se face colec-, 

de mult reuniunea tuturor jo- 
curilor așa zise de /laule; as- 
tâzi acest cuvint se întrebuin- 
țază în acelaş sens cu Principal 
(v.).



- PONDAMENTAL | 
  

Fondamental (f.)r. fundamental. | 

Ponetic (gr. goinzezs). epitet ce | 

se poate aplica la tot ce are 

un raport cu sunetul. Centru J. 

- sau Foca” f. se numeşte, în 

producţiunea ecoului, locui un- 

de se află acel ce emite sunetul. 

Fonelica, nume dat cite o dată 

studiulăi vocei, atit în ceia ce 

priveşte vorbirea cit şi cîntarea. 

Fonic, epitet ce se intrebuinţază 

în acelaş sens cu fonetic (Y.)- 

-Foniea. ştiinţa sunetului. 

- Fonocamplic (din gr.), se zice 

despre locurile cari reflectează 

sunetele. Centru [. sau Focar /. 

Xe, în producţiunea ecoului, 

locul. de unde sunetul se re- 

flectează şi revine, | 

Ronograf, aparat bazat pe selec: 

tricitate şi destinat a primi 

„urmele produse de sunetele vo-. 

cei omeneşti sau ale unui instr. 

şi a le reproduce după un timp 

arbitrar, Deşi departe de af; 

atins perfecțiunea, au ajuns 

totuşi a da rezultate uimitoare. 

_ "Cuvintul  Fonogyrafie, scrierea 

"sunetelor, a fost întrebuințat | 

une-ori,. mai de mult, în ace 

laş sens cu /Volafiune. 

Fonolil, piatră vulcanică, dind- 

„sunete muzicale. Înstr.-ul chi- 

nez - Kiny ie format din astfel 
de pietre. i 

„ Ronomelru, instr. destinat a mă- 
sura intensitatea sunetelor. 

Fonorganon, nume dat de T. 

Robertson, în 1813, unui au- 

-tomat muzical. Ia 

Forheia sau Forveia (gr. se 

| ded) — Capistrum (.). 
„ Rorlana (6), dansul favorit al 
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gondolierilor veneţiani. Muzica 

ie de un caracter vesel, în“, 

sau %,. şi mişcare repede (tim- 

pul = 100).. Acest dans ie ori- 

givar din Friul,a cărui locuitori 

se numesc forlană, de unde nu- 
mele dansului. 

Formă. în general ieste aspec- 

tul sub care se prezintă o com- 

poziţiune muzicală. Geniul mu- 

zical sa manifestat sub două 

forme principale caracteristice: 

1) £. jugală sau canonică, ca- 
racterizată prih neregularitatea 

perioadelor, "pri varietatea ar- 

“tibciilor stilului seu bazat pe 

imitatiuni, ceia ce nu permite 

revenirea regulată a cadenţelor. 

Această formă poate fi compa- 

vață cu proza în literatură. 2) 

FE: metrică sau simelriei. ca- 

vacterizată prin ordonanţa mă-. 

suvată. simetrică a perioadelor 

sale, prin regulată revenire a 

cadențelor. Această formă poate 

“fi comparată cu versurile in 

literatură. F. metrică, mai uşor 

de_ înţeles, are o acţiune mult 

mai repede asupra ascultatori 

lor, şi o găsim în muzica pri- 

mitivă a tutulor popoarelor. 

Din contra, F.- fugată cere din 

partea ascultătorului nu numai 

o mai mare încordare a ateu- 

ţiunei, dar şi o. oare-care abi- 

itate, şi prin asta Ye cu mult 

mai puţin accesibilă mulţimei. 

Mai departe, prin cuvintul F. 

san “Tăietură (fr.: Coupe), se 

înţelege planul după cum sînt 

expuse şi desvoltate diferitele 

teme pe care se bazează o coiu- | 

poziţiune. Acest plan Yariază
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de la o bucată la alta, aşa că! 
avem forme care depind: dela! 
importanţa, dimensiunile şi des- 
tinaţia compoziţiunei; şi pe 
cind unele: nu constau. decit 
din cîteva fraze simple, altele 
sint “formate din mai multe 
părți, avind fie-care din aceste | 
părţi forma iei mai mult sau, 
mai puţin desvoltată. i 
Legile generale ale formelor, 

muzicale se bazează pe unitate 
susținută de contrast. Unitatea 
provine din întrebuinţarea ar- : 
moniei consonante, din. pre- 
domnirea unei tonalități, din! 
menţinerea unei aceleiaşi mă- : 
sari, din reintoarcerea motire- : 
lor ritmice, din reluarea mai 
mult sau mai puţin regulată 
a diferitelor teme. Contrastul ' 
provine din-armonia disonantă, : 
din modulațiuni, din întrebu-. 
ințarea de motive opuse prin. 
caracter, prin ritm, ş. a. Con- 
trastul însă trebuie să facă să 
valoreze unitatea. Pentru - a-. 
ceasta disonanţele cer rezolu- ! 
tuni; modulaţiunile trebuie, 

„să nu fie prea mult menținute, 

, 

„0 structură atit ..e neregulată, 

astiel ca totdeauna să fie o| 
tonalitate predominantă împre- 
jurul căreia să concure numai ! 
diteritele iei tonalități mai mult ! 
sau mai puţin relative; temele | 
sau motivele acestora trebuie ; 
să revie, să reapară, -ş. a. | 
Bucăţile muzicei drainuvice de 

astăzi au forme fi: i.rte variate, 

depinzind de ]n cerințele tex-; 
tului, de la situaţiunile. dra-! . v y 9 . A matice, că mai s'ar putea spune | 

că nu au o formă hotărită, 
N'a fost insă totdeauna tot 
aşa: și mai cu samă nu fe 
tot aşă în muzica de concert, 
de biserică, ş. a. fie destinată 
vocilor, fie instr.-elor, pentru 
cari în cursul timpului s'au . 
stabilit adevarate culupuri. 
„Lăsind la o parte formele 
bazate pe o singură temă, obi- | 
cinuite pentru studii, bagalele,; 
foi de album, ș. a., cele mai 
principale forme specifice sînt 
cu două sau trei teme, cari ne 
pot prezinta dispoziţiunile cele 
mai variate. Astfel de forme 
sint: Cintecul, Allegro, Rondo, 
Menuelul ş.a. Apoi din uni- 
vea a două sau mai multe de 
aceste forme se combină com- 
poziţiuni de o formă mai com-. 
plexă, in cari desvoltarea, teme= 
lor ajunge la un înalt grad, 
forme numite în speciăl ciclice 
şi a căror tip ieste Sonata. 
Aceste forme ciclice variază 
nu numai prin structura in=-: 
terioară a diferitelor lor părţi 
constitutive, dar şi prin conz 
trastul mişcărilor acestor părţi. 
In general, încheierea forme- 
lor ciclice se tace într'o mişcare 
repede: sint totuşi exemple şi 
de contrar, 
Aplicaţiunea: acestor forme 

abstracte la diferite destina- 
țiuni, la diferite combinaţiuni 
de voci sau instr.-e, dă un RU. 
măr de forme conerete a căror 
simplă enumerațiune ar forma 
o listă destul de: lungi.. La 
articolele Biserică, Dans, Ca- . 
meră, Iealvu, Voce” ş. a., se
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“pot vedeu formele uzitute pen- 
tru aceste diterite destinaţiuni 
şi „la cuvintele respective de- 
talii asupra structurei interme 
a acestor diferite forme. 

Pormenlehre (germ.) == studiul: 
formelor. o 

Formini (gr.: ziar), inst. de 
coarde, de care se serveau cîn- 
tăreții greci pentru a se a-' 
compania; nu se ştie dacă iera 
o specie de liră sau de harpă.! 
Îl citează Homer. 

Formulă. în armonie, se numeşte 
0 succesiune de mai multe a-! 
corduri. Astfel avem formule, 
de Cadenţă (*:), succesiuni de 

„ acorduri determinîn toualita- 
tea şi provocînd o dorinţă de 
repaus. Asemenea avem for mule ; 
în modulaţiuni, succesiuni de. 

“acorduri cari aduc o modula-. 
ţiune într'o tonalitate anumită, 
aflătoare la un interval anumit 
de la tonalitatea în care sin-! 
tem. Se înțelege ca dacă în. 
ceia ce priveşte cadenţele, în 
bucăţile cu puţină desvoltare,; 

„ formulele sint mărginite. bazate! 
pe un mic număr de acorduri, 
şi astfel fiind se repetă adese, | 
nu ie tot aşa în bucăţile cu] 

- fraze desvoltate, în cari şi for-! 
mulelor li se poate da o mai: 
mare desvoltare, unde chiar. 
tot stabilind tonalitatea se pot 
întroduce. diferite disonanţe şi: 
modulaţiunni pasagere chiar. ! 
Întru cit priveşte însă modu-, 
laţiunile, trebuie cit mai mult 
posibil a ne feri de tormule 
deja stabilite Şi uzate, şi a cău-: 
taa pune cît mai multă variaţiu- 

x 

ne şi uvutate în succesiunea de 
acorduri ce aduce modulaţiu- 
nea. Numele de F. sau Jodel 
(v.) se mai dă încă succesiunei 
de acorduri ce se propune între 
Mavșă (*.) armonică, pentru 
a fi reprodusă, şi de uniia chiar 
acestor marşe, formate din mo- 
del urmat de diferitele repre- 
ducţiuni. 

Fornilura (t.) x. Miatura. 
Forţa (a) se zice cînd un cin- 

tăreţ caută a trece limitele 
diapazonului seu, sau a da su- 
netelor o intensitate mai mare 
decit acea ce *-v permite con-. 
stituţiunea sa fizică. Şi întrun 
caz şi în altul vocea își pierde 
justeţa sa şi. în loc de efectul 
dont, se obţine cu totul con- 
trar ul. În acelaşi, sens se zice 
şi despre instr.-işți. 
Bxpr. it. forz zando sau For- 

zato, mai ades S/orzando sau 
Sforzalo, se întrebuinţază in- 
dicind că o notă sau un acord 
deasupra căruia ie pusă, tre- 
buie a fi bine accentuată. Cele 
mai de multe ori se întrebu- 

-inţază una din presc-ile /3, 
sf, 5/3, sau chiar (= sau s/lz, 
cari imdică un accent şi maj 
puternic incă. Cind sint mai 
multe note sau mai multe a- 
cordură dearîndul câri trebuiese 
a fi accentuate se întrebuințază 
expr. Sempre sforzato. 
Foribien (f.) nume dat de C. 
E. Friederici, din Gera, în 175$, 
la o specie de piano patrat 
construit de iel. 

“Forte (it.). prese. f.. = tare, cu 
putere; se întrebuințază ca
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termin de expr. Sinto mulţime! un piano sau ca un clavecin. 
de expresiuni derivate. Astfel : Fortezugz (germ.) = pedala de 
Mezzo fl. (prese. m[.) = pe! forte a pianului. 
jumătate tare. potrivit; Poco-: Forlissimo (it.) superlativ de la 
F.. (presc. p/)= puţin tare; Forle (v.). 
Aleno-f. (prese. m/f.) = mai: Forveia v. Forbeia. 
puţin tare. sint expresiuni cari korza (it.) = putere. Con L.= 
se echivalează şi cari se rapoar- cu putere, ca termin de expr. 
tă la un grad de intensitate: Forzando (it.) sau Forzalo (t.) 
mai moderat. Din contra Molto- v. a Forţa. 
F. sau Piu-f. = mai tare; Folini (gr.: gâsr2) sau Folinge 
superlativul Porlissime, (prese. (gr.: gwstrnev) specie de fluier . 
[|.). indică grade mai mari de dublu uzitat atit Ja Greci cit 
intensitate. Expr. f.-posibile: şi la Fpipteni. In unele orgi 
sau F.-forlissimo (prese. /f[.): se dă numele de F. jocurilor 
ie maximum în această direc-: numite generalminte C7omorne 
ţiune. /-piano (presc. fp.)in-. (9). 
dică un efect particular, şi a- Folofon sau Pholophon, numeşte 
nume a ataca cu putere sunetul profesorul Graham Bell un a- 
şi apoi a-l slăbi. Expr. con- parat care prin ajutoral elec- 
trară nu se întrehuinţază ca tricităţei şi a unei raze lumi- 
termin de nuanțare aşa căpresc.. noase transmite vocea la mari: 
pf uu trebuie tradusă nici o distanţe. In tumpiă mai. noi 
dată prin, Piano-/. 1 încă numele de IF. a fost dat 

Foriebien v. Fortbien. „de A; 0. Ferguson unui aparat | 
Forte-cumpano. pume dat de. analog cu fonograful, dar ba- 
Lemoine, în 1825 la o specie. zat pe fotografia, vocei, 
de curillon. (e.) cu sunetele pro-. lutograf-e/ectro-dinantic, una din 
duse de vergi metalice. ; încercările de aparate destinate 

Forie-fortissimo v. Forte. 1 a îuregistra muzica improvizată. 
Forte-piano (ît.), cea mai vechie Fouet (fr.) = biciu (v.). 
denumire a clavirelor cu cio- Fourche (fr.)==farcă. f'ourchette 
canaşe (v, Clair), numite ast- /oniyue, diapazon în formă de 
fel de la posibilitatea ce aveau, furcă. 
de a da sunete tari (forte) şi Fourniture (fr) v. Mirlura. 
slabe (piano). Această expr. ie. Fonve v. Pui. 
întrebuințată şi ca termin de Ep. presc. în loc de Forle-piano 
nuanţare (v. Forte). 0), 

Forte-piano-klavier, nume dat Francez, epitet aplicat la diferite. 
în 1794, de El. Schlegel, din. cuvinte. Astfel Cheia [f.-ă ie 
Altemburg, unui instr. care cheia lui so/ pe. linia întăi a 
după voie. prin intermediarul portativului. Corn. Î.. nume 
unei pedale, putea să sune ca; dat cite o dată, mai cu samă
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în. Anglia (/'rench-horn), cor- 
nului de vînătoare. 
Sertă /.-ă se numeşte tot în: 

Anglia (/vench-sirth), acordul 
de ser tă crescută (v.) cu quartă 
(ex.: să D-re-mi-s0l). 
Numele de P-ă (fr: Fran- 

aise) s'a dat incă la o specie 
de dans în rond foarte uzitat. 
pe la 1930 şi trecut repede: 

„din favoare. Şe dansa pe o mu-: 
zică de mişcare moderată în + 

Franchezza (it.)=trancheţă, sin 
ceritate. Con /. se întilneşte 
cite o dată nirehuinţat ca ter-! 
min de expr. 

Franţa. Dacă trebuie a crede! 
„pe Diodor din Sicilia şi pe. 
Uiregoire de "Tours, istoria mu-! 

„zicei în ţara care se numeşte | 
azi E. ar începe cu 2000 de! 
ani înainte de era creştină; 

şi în adevăr, aceşti autori ne: 
spun că deja de pe acei timp: 
muzica era cultivată în Galia 
și că Bardus, al cincilea rege; 
al Galilor, ax fi institut şcoli 
muzicale, '2 căror şefi au luat, 
numele de -barzi (v.: Bard).. 
Tit Liviu vorbeşte despre îns-! 
păimintătoarea sonoritate a cîn- | 
turilor Galilor şi a strigătelor 
lor resboinice, cari îngrozeau | 
pe soldaţii romani. Tot de o; 
asemenea sonoritate erau şi! 

-trompetele galice, numite Car. ; 
nu sau Cavniz.- Barziă se a- 

-companiau de .preferinţă cu! 
bra; o reprezintare a unui | 

astfel de instr. se poate vedea; 
pe unele medalii bătute pei 

„timpul lui Cesar. Crutul /rif-: 
i 

haul, asemanea iera intrebu-; 

FRANŢA. 

“ințat. S6 ştie asemenea prin 
tradiţiuni şi prin citeva texte 
că barzii şi druizii aveau cîn- 
tece sacre şi că unele inine şi 
cinturi ale bisericei romane 
îşi au originea în F.,și seci- 

" tează chiav printrecompozitorii 
acestora pe St. Hilariu, episcop 
de Poitiers (see. 4). Asemenea 
sint conservate textele citorva 
cîntece resboinice, Chansons 
de geste, cintiud principalele 
evenimente ale istoriei, patriei 
şi faptele 'regilur-sau ale eroi- 
lor. Cel mai vechi de acest 
gen ie acel asupra lui Clotar 
II ($ 628). Dar despre muzică 
nu se poate vedea nimic: în 
aceste cintece, cari: nu pot do- 
vedi altă decit că primele cin- 
tece uzitate în F. ierau scrise 
în limba latină, şi pare chiar 
că pănă prin sec. 10 poporul 
francez n'a cintat, altfel. 
Datele istorice sigure relative 

la muzica în F. nu se urcă 
mai sus dă şec. 3, şi cea mai 
vechie ie anul 757, cind bnpa- 
vatul Orientului Constantin V 
oferi regelui Pepin o orgă, pe 
care acesta 0 aşeză intro bi- 
serică din Compidgae. După 
acesta Carol cel mare se inte- 
vesă mulț de eîntul bisericesc 
şi contribui astfel la desvolta- 
rea muzicei. Se istorisese dite- 
rite anecdote despre luptele 
violente ce se iscară în timpul 
lui. între cîntăreţii locală şi cei 
romani, aduşi de dinsul. Ori 
cum, rezultatul a tost întrodu- 
cerea cîntului roman în bise- 
riza galicană. lel a înfiinţat.



  

FRANŢA 

“Începînd de la Isidor din Se-! 

  

Si 
—_ 73 PI FRANŢA. 

mai multe şcoli muzicale ; cele! 
întăi au fost cele de la Metz. 
și Soissons, urmate în curind! 
de altele: la palatul imperial, - 
Ja şcoala palatină, era mais-! 
tru de muzică marele Alcuin. 
(735—804). Aceste școii au fost 
o bogată pepinieră de muzicanți! 
abilă şi de teoriciani celebri.: 
Cel mai vechi cîntec popular! 

de origină franceză, cu muzică : 
notată in neume, ie o specie. 
de bocet latin (Planetus Curoli) 
asupra morţei lui Carol cel! 
mare (Ș14), atribuit lui Co-i 
lumbanus. Un altul este asu-! 
pra bătăliei de la Fontenoy, 
(+1). atribuit unui oare care: 
Angelbert.. La biserică găsim 
deja în sec. 10 misterul cu! 
muzică les. Vierges sages et les! 
Vierges folles, cu textul în lim-! 
ba latină vulgară. Dar aceste! 
documente sint departe de a, 
fi suficiente pentru a se putea | 
stabili o- istorie a artei prac- | 
tice în aceştă secolă îndepărtați. | 
Nu ie tot aşa în ceia ce pri-: 

veşte teoria, în evoluţiunea că. 
reia F. ține un rol important. | 

vila (sec. 7), la care se găsesc | 
primele urme, multe din trata- ; 
tele acestei epoci sint datorite : 
maiştrilor francezi. Astfel avem 
în sec. 8 pe Alcuin; în sec. 9! 
pe Aurelien de Reom6, autor! 
al opului Jusicae disciplinae; ! 
Remy d'Auxere, unul din mem- E 
brii cei mai savanţi ai bisericei ! 
latine din acel secol, autor ali 
unui comentar asupra tratatu- 
lui de. muzică al lui Martianus : 

Capella; Hucbald, calugăr din 
St. Amand (840—930), autor 
între altele a unui op, Musica 
enchiriadis, care în partea în- 
titi descrie o notaţiune propusă 
de dinsul, iar în partea a doua. 
dă regulele diatoniei (v.) uzi- 
tate pe timpul lui (în quarte, 
quinte şi octave): în sec. 10 pe 
Udon, abate de Cluny ($ 942), 
autor al unui Dialogus de mu- 
sica, al unui Enchiridion şi a 
unui mare număr de imne și 
cintări uzitate mult timp în 
biserica romană. Secolii urmă- 
tori dădură încă teotriciani de | 
valoare; între alţii: Francon 
din Paris, Jean: de Garland, 
Pierre de la Croix, Rob. de 
Sabillon. 
In timp ce teoria muzicală 

numără în YF. astfel de cam- 
pioni, o nouă artă se manifestă, 
şi anume, către sfirşitul sec. 
12, acea a trubadurilor, a (ru- 
verilor şi a menestrelilor. Cele 
mai de multe ori aceşti poeţi 
ăerau şi muzicanți, și impro- 
vizau însuşi muzica poemelor 
lor; dacă iei nu ierau în stare 
a scrie această muzică impro- 
vizată, o dictau la muzicanți - 
de profesiune (nolalores). Ge- 
nul preferat al trubadurilor, 
poeţi-muzicanţi din sudul P.-ei, 
era aşa numitul /ai, specii de 
mici istorioare, în limba. d'oe, 
puse în muzică; acel al truve= 
rilor, poeţi-muzicanţ din: nor- 
dul P.-ei, şi al menestrelilor, 
Jera romanța, numită astfel fiind 
că poemele acestor cintece ie-. 
rau scrise în limba vulgară



PRANTA 

(d'oil), numită încă romană. 

__Ceă mai renumiţi trubaduri, ! 

truveri şi menestreli din această, 

epocă au fost: 'Thibaut, comte 
- de Champagne şi rege al Na- 

varei, Charles d'Anjou, Perin 

d'Angecourt, Gauthier de Coin-| 

cv, Chrâtien de Troie, Auboie: 

de S&sanne, Castelanul de Cou- 

cv, (aces Brulez, Folquet de! 

Mawseille, Gauselme Faidit,: 

Pierre Vidal, G. de Berneville 

ş. a. Trebuie a observa că mu- 

zica la această epocă iera deja 
constituită și chiar destul de. 
complicată. Pe lingă cintul pen- 
tru o singură voce, întrebuințat 

în romanţă, lai, sirvenle, jeu- 

partie, prose-Jarcie ş. a., se! 
“seriea încă, după regule stabi-" 

lite, muzică în 2, 3 și 4 voci, 

muzică rezervată pentru 7n0/ete, 

conducte, rondele ş. a. (v. Dis- 
cant). Între cei mai renumiți: 

discantişti din această epocă 

se citează J], Bodel, Andrieux, 

-Contredit, Perrotin le grand, 
Leon oplimus nolator, -]. Per- 
digon, P. de Corhie, Rob. de 

Sabillon şi maicu samă Adam , 
de la Halle, autorul pastoralei ; 
Robin et Alarion,- cu cuplete: 

şi "dansuri, embrionul operei; 

"comice, jucată la curtea fran-: 
ceză din Neapole, la 1260. 

In sec. 14 teoria şi învăţă-! 
mîntul muzical sînt cu adevarat; 
constituite. Muzicanţii formea- ; 
ză diferite corporaţiuni. Legile: 
notaţiunei, ale discantului, ale 
melodiei sint bine stabilite.. 

“Şcoli muzicale funcţionează la! 
Bourg en Bresse, la Lyon, la, 
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Geneva, la Arras, şi trubadurii 

se instruesc în noul stil. lu 
1321 se stabileşte corporatiu- 

nea Sl. Julien, (v. Menestranilie), 

care corporaţiune se menţinu în 

cursul secolilor pănă la 175:.. 
lea eră guvernată de un şet 
puternic care iea titlul de 7eye 

al menestrelilor. Primul docu- 
ment iscălit de un astfel de 
vege datează din 1335 (ob. 
de Caverani). 
In această perioadă arta in- 

cepe a pierde din naivitatea 

vechiului stil al trubadurilor. 
Din contrapunctul incorect şi 
primitiv al discantiştilor seco- 
lilor precedenţi “se naşie canc- 

nul, fuga, formele şcolastice 

cari sint şi azi baza ştiinţei 
muzicale. 
Printre teoricianii „acestei e- 

pocă se remarcă: Filip de Vitry, 

episcop de Meaux (î Lil), 

unul din comentatorii lui Fran- 

con; J. de Muris, doctor de la 

universitatea din Paris, autor 

al opului Speculum musicue, 

în care se vede un sistem a- 

proape complect al valorilor 

timpilor muzicali, şi regule des- 

tul de clare asupra notaţiunei 

negre proporţionale. Printre 

compozitori: Guil. de Machault, 

(1284—1370), căruia i se da- 

toreşte o colecţiune de bucăţile 

ce se executau pe timpul lui, 

atit pentru o .voce cit şi pen- 

tru 2, 3 şi 4 voci, o mesă în 

4 vocă, ş. a.; G. Dufar (1400— 

1474), Gilles Binchois (1400 — 
1480) ş. a. | 
Dar mai cu samă sec. 16,
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„Şi poezie (1570), prin J.-A. 

  

Comuia lui Francisc | şi a 
ultimilor Valois a fost pentru 
F. o epocă strălucită, care nu- 
mără pe: Cl. -Jannequin, care 
pe lingă multe alte compozi- 
iuni a scris şi 0 serie de cîn- 
tece în stil descriptiv şi imitativ ' 
vemase celebre (a fBalaille de. 
Marian, în care defilează: 
toate comenzile şi vuetele res-, 
boiului. fe Chant du Rossignol, 
fes Cris de Paris, le Caquel. 
des femmes ş. a.); P. Certon:.: 
«. Mouton (4 1522), autor al. 
mai multor mese celebre; CL.: 
Goudimel (1505—1572), cel, 
mai celebru dintre toţi, care! 
tondă la Roma o şcoulă în care. 
“avu ca elev pe marele Pales-: 
trina şi care reîntors la Paris, 
după ce se făcu celebru prin 
muzica scrisă pentru psalmii. 
traduşi de Cl. Marot şi T. de. 
Boze, muri la Lyon, în noaptea. 
de 28 august 1572, aruncat în 
Ron, ca hughenot. i 
Către această epocă se ali-: 

peşte fundaţiunea ia Paris a 
unei prime academii de muzică 

Baif și J.-T. de Courrille. Şi! 
tot către această epocă apar. 
primele lucrări ce ne prezintă | 
elementele cari în urmă con-. 
stituesc opera. Intre acestea 
ie mai cu samă de citat le! 
Ballei comigue de la Reine. 
de Baltazarini, jucat Ja Paris! 
în 1581, cu soli, coruri şi or-: 
chestră, muzica scrisă în cola- 
boraţiune cu Beaulieu și: Sal-. 
moa, doi muzicanță de la curtea - 
lui Enric Il. Acest balet ie: 

— T5 — 

"antemergătorul operei, care nu 
avu existență în F. decit un 
secol mai tirziu. 
Domniile lui Enric IV (1589—- 

1610) şi Ludovic XIII (1610. 
16453) sint puţin favorabile mu- 
zicei, cure ie într'o periodă de 
decadenţă, din care nu se ri- 
dică decit la majoritatea lui 
Ludovic NV. Totuşi ciți-va. 
scriitori de pe timpul lui Luădo- 
vie XIII vorbesc.cu entusiasm 
de trei compozitori din acest 
timp: Bust. du Caurroy (1549— 
1604), Jac. Mauduit (1557— 
1627) şi Art. au Couteaux. 
Pe timpul lui Ludovic NIIL se 
ilustrează încă fraţii organişti 
Couperin, primiireprezintanţi ai 
unei familii de muzicanți ce au 
ilustrat F. în timp de aproape 
doi secoli. O altă familie ie 
acea de Champion, claveciniști, 
ilustră în timp de citeva gene- 
rațiuni şi incheiată prin Ch. de 
Chambonisres, cel mai ilustru 
dintre toţi. Chiar teoria mu- 
zicală are a se mindri din a- 
ceastă epocă cu franeiscanul 
Mersenne (1588—1648) căruia 
i se datoreşte între altele o- 
pul //avmonie universelle. op 
care şi azi ie un isvor preţios 
de consultat asupra stărei ar- 
tei muzicale din acel timp. 
Un gen de spectacol foarte 

în favoare pe timpul lui Lu- 
dovic XIII iera aşa numitul 
balet de curte; aceste baleturi 
conţineau muzică şi dans, arii 
şi dialoguri, decoruri și maşi- 
nări, 
constituese opera, Cei mai de 
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toate “elementele cari - 

a
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valoare compozitori cari seri-. 

eau ariile acestor baleturirie- 

rau P. Gucdron (1565-—1630), 

A. Boăsset (1585—1643), H. 

de Bailly (+ 1669),(G. Bataille.. 

Toţi aceşti compozitori însă: 

jerau departe de a avea geniul 

muzicăl și dramatic al compo- 

zitorilor din şcoala florentină, 

creatorii operei în Italia, și: 

astfel se explică cum în F. unde 

elementele constitutive ale o-, 

perei existau deja din a doua, 

jumătate a sec. 16, opera nua-| 

pare şi nu prinde rădăcină de cit, 

iu a doua jumătate a sec. 17.! 

Cu Ludovic XIV (1643-—1715): 

începe o a doua mare periodă: 
a istoriei muzicei în F. Aceasta 
je marcată prin naşterea ope- 

vei şi ie caracterizată prin în- 

vaziunea muzicei italiene, con- 

tra infuenţei căreia cu multă: 
greutate maiştrii francezi veu-! 

_şese a se apăra. | 

In 1645 Mazatin aduce o tru- 

pă de italieni, cari reprezintară ! 

prima operă în.F.: la Finta: 

pazza de I. Strozzi şi Î. To- 

velli, cu muzica de un autor! 

remas anonim. După doi ani, 

4 
| 
ț N i 

“la 1647, o nouă trupă repre- 

zimtă Orfeo, operă a cărei au-. 

tor. asemenea, a remas necu-! 
noseut (probabil Monteverde). 

Totuşi parizienii pare că nu 
! 

- gustară acest gen de spectacole, :- 

căci Mazarin numai după 13. 
ani, la nunta lui Ludovie XIV | 
(1660) reînoi încercarea sa,| 
aducind o nouă trupă de ita-: 
lieni cari dădură opera Serse| 
de Cavalli. . NS 

la 15 

Reprezintaţiunile italiene îs- 

cară naturalminte ideia de a 

se face analoage spectacole, 
cu text traucez. Un poet me- 

-diocru, Perrin, se asocie cu un 

muzicant, Cambert, şi cu mar- 

chizul de Sourdâac, care area 

talent pentru maşinării teatrale 

şi decoraţiuni; această asocia- 

ţiune produse la 1659, inaintea 

curţei, la Issy, o pastorală, care 

„ohţinu un strălucit succes, Abia 

după zece ani, în 1669, iei ob- - 

ţinură de la rege un privilegiu 

pentru a da reprezintaţiuni 

publice: în 1671 avu loe prima 

veprezintaţiune,în Paris, a unui 

astfel: de spectacol în faţa unui 

publhe plătitor: a fost pasto- 

vala Pomone, de aceiaşi cola- 

boratori. În acelaşi an, în urma. 

unei neînţelegeri intre Perrm 
şi Cambert, o nouă pastorală 

a acestuia, les Peipes et les: 

Plaisirs. de l Amour, ie cu tex- 
tul de Gilbert. | 
În timp însă ce fondatorii 

operei franceze îşi disputau 
laurii şi se "certau între iei, . 

un compozitor, de origină ita- 

lian, crascut la Paris, sub pro- 

tecţiunea celor: mară, căpătind 

favoarea regelui prin sprijinul 

d.-nei de Montespan, îi suplan-. 

tă, obţinu un brevet excluziv,. 

şi deschise sub direcțiuneu sa, 

nov. 1672, Academia 

egală de muzică, cu les Fetes 

de -PAmour et de Bacchus. 

Cambert, persecutat, trebui să 

se expatrieză. .Lulli (1633— 

1637) un geniu puternic, aju- 

tat de Quinault, complectă 0--  
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pera începută de Perrin şi Cam-! 
bert şi creă în F. adevarata 

„tragedie lirică. Dispunind de: 
mijloace mai variate şi mai! 
bogate. de o expresiune maj. 
puternică, opera, astfel cum a. 
dispus-o Lulli, cel: puţin în 
trăsăturele principale, se men- 
ținu mai hine de un secol în 
F., şi maiștri ce-i urmară, din- 
tre cari unii adevarate genii, 
remaseră credincioşi principii- 
lor tragediei lirice a lui Lulli.: 
Cadimus (1673, adevarata pri- 
ma operă franceză, cele prece-! 

„ dente' flind Dbaleturi sau pasto-: 
rale), Aceste (1674), Thesce 
(1675): 415 (1676), [sis (1677). 
Psyche (1678), Bellârophon | 
(1679), Proserpine (1650), ie: 
Triomphe de LAmow» (16$S1),! 
Persce (1681) Phactin (1683), 
Amadis. de Gaule (1684). fo.. 
land. (1633). Armide (1686) şi: 
Acis et Galatide (1687) sint 
titlurile operilor cu cari atest! 
geniu şi-a menţinut teatrul! 
seu. Afară de acestea însă Yel: 
mai scrie mai multe pastorale 
şi peste 25 de baleturi, | 
Dar dacă i se cuvine lui Lulli 

meritul de a fi stabilit opera 
franceză-pe. baze atit de solide, ; 
nu se poațe trece cu vederea. 
absolutismul lui: timp de 15. 
ani cit a trăit iel, nimene dintre 
compozitorii francezi, nici stră- !. 
ini, na s'a puţut apropia de. 
scena :c6-iel şi-a fondat. 
„După moartea lui Lulli; în; 
timpul remas al domniei lui: 
Ludvie XIV, şi în timpul re- 
genţei, nume de compozitori; 

i 
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trancezi nu lipsesc; Charpen- 
tier (1634--1702), Colasse 
(1640—1709), Campra (1660— 
1744), Desmarets(î662—1741]), 
Monteclair (1566--17:37), Sa- 
lomon (1661—1731) Gervais 
(1671—1744). Destouches 
41672—1749), Labarre (1680 — 
1744), Mouret (1682—1738), 
Rebel (1669—1747), Francuwur 
(1698---1787). Blamont (L650-- 
1760), dau succesiv scenei fran- 
ceze producţiunile lor. Dar toţi 
aceşti compozitori, ne fâcind 
„excepţie decit numai pentru 
Campra, care avea oare care 
originalitate în idei. “erau ser- 
vilă imitatori aă lui Lulli“ lei 
reușeau În: genul secondar de! 
balet şi opera-balet. dar for- 

„țele îi tradau “îndată ce iera ” - 
chestiune de tragedie lirică, şi 
aceasta ar fi dispărut desigur. 
din F. dacă nu ar fi apărut 
un nou geniu puternic care a 
veinviat-o cu suflul seu. 
Iera rezervat lui Ludvie XV 

(1715 —1714),.a vedea această 
renaştere a muzicei în teatru, 
renaştere care. se_realiză prin 
marele Rameau (1683—1764). 
Prima sa operă; /yppolyle et 
Avicie, n'a fost reprezintată 
decit în 1733. Se spune relativ 
la -această operă că abatele 

- Pellegrin, libretistul, neinere- 
zător în şuecesul acestui de- 
butant. deja bătrin, esruse un. 
înscris prin care i se asigura. 
o sumă în cazul cind opera 
nu reuşeşte. Cind Rameau îşi . 
execută muzica într'o societate 
intimă, înainte de prima repre-
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zintațiune, Pellegrin se duse... 
lingă Xel' şi rupse contractul: 
Sera sigur de succes; şi totuşi 
sărăcia ahatelui era prover- 
bială, . 
Partizanii vechiului stil al lui 

Lulli au tost naturalminte vră)- 
mași vouă reforme, dar acei 
ce judecau cu imparţialitate | 
nu putură a nu constata în 
muzica lui ameau mai multă 
vigoare în expresiune, mai mult 
interes în acompaniament, mai | 

multă varietate şi bogăţie în 
armonie. „leste în această 0- 
peră, zicea Campra, material 
pentru a fuce zece opere”. Deşi : 
a debutat destul de tiziu, ha- 
meau a dat scenei franceză un, 
mare număr de opere, între 
cari cele mai renumite sînt pe 
lingă cea de debut: les /nrles 
galantes (1735), les Talents 

lyriques (139), Castor et Po- 
luz (1737), Dardunus (139), 
Plutee (1749) ş. a. | 
Geniul lui ameau unu sa: 

mărginit numai a veinvia tra-! 
gedia lirică, dar revoluționă, 
învățămîntul muzical prin teo- 
via basului fundamental, expu- 
să în tratatul seu de armonie 
publicat deja în 1721. primul” 
tratat francez asupra armoniei | 
moderne. Autoritatea teoriei! 
lui Rameau se prelungi pănă 
în zilele noastre. 
In: 1752 sosi la Paris o nouă. 

trupă de italieni. Aceştia re-. 
prezintară la Sera padrona 
de Pergolese ş. a, opere cu mu-: 
zică de Latilla, Cocchi, Ciampi, 

Jomelli, ş. a. maiștri ita-: 

Tan. 
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lieni. Muzica acestor maiştri, 
uşoară, melodioasă, tără a îi to- 
tuşi lipsită de expr., găsi mulţi 
admiratori; societatea parizia- 
nă se despărţi în două tabere: 
partizanii stilului italian (al bu- 
tonilor) de o parte şi partizanii 
stilului francez de alta, Această 
neințelegere în gusturi provocă 
adese conflicte şi a remas ce- 
lebră, in istoria artei muzicale 
în F. sub numele de resboiul 
bu/onilor, dintre colțul regelui 
şi” colţul reginei, numit astfel 
pentru că în teatru partizanii 
muzicei franceze se aşezau din 
partea lojei regelui, iar cei ai 
muzicei italiene din parteu 
lojei reginei. .]. ]. Rousseau, 
Grimm, Diderot, baronul d'Hol- 
bach, Cazotte, Freron, ş. a. 
au fost campionii înfocaţi ui 
acestui resboi, cari se bombar- 
dau cu broşuri şi articole. hes- 
boiul dură doi ani şi n'a încetat 

„decit prin plecarea italienilor. 
Vom vedea mai la vale urmă- 
rile ce a avut. 
După Rameau, o nouă periodă - 

de stagnaţiune pentru marea 
operă franceză, care nu-şi re- 
luă un nou arint decit prin 
germanul (luck. Acesta, prin 
operile sale /phigenie en Au- 
lide (113), Orphee 1174), 
Aleeste (1774), Armide (117%) 
şi /phiyenie en 'Lauride (1779), 
regeneră opera franceză. le 
drept a constata că partizanii 
stilului francez îi făcură o re- 
sistență desesperată! Noii res- 
boi de diletanţi, cu ploaie de 
broşuri şi articole iscălite de  
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La Harpe, Marmontel, Gingue-: 
ne, d'Alembert de o. parte, de 
Suard, abatele Arnaud, J. 
ftousseau, Grimm, de altă bar 
ze (sluckişti). Il se impruviză 
lui Gluck chiar un rival, în 
italianul Piccini, care departe 
de a fi lipsit de talent, scrise: 
opere de valoare, între care 
Alys (7830) și mai cu samă 
Didon (783); dar mu Yera de 
talie a lupta cu Gluck. astfel. 
că resboiul se termină în fa- 
voarea acestuia, 

In această periodă antemer- 
giitoare a Revoluţiunci, pe lin- 
pă ciţi-va compozitori trancezi, 
ca (ossec (1734 — 1829), Phili- 
dor (1726—1795) Ş. a. cari 
continuară şcoala lui Rameau, 
cei mai valoroşi compozitori 
ce ilustrară scena franceză sint: 
Salieri (1750—1825), un elev; 
al lui Gluck, care dădu es! 
Danaides (734, şi Tarare: 
(1737şi Sacchini (1734—1786), 
care se produse între altele 
prin Benaud (1733) Chimene' 
(1753), Dardanus (1784) şi 
Cerdipe d Colonne (1786). Un 
alt compozitor din şcoala lui: 
Gluck a tost Vogel (1756— 
1488) care se produse cu +: 
Toison dor (1136) şi Denmo- 
phon (1789). Intae compozitorii 
şcoalei franceze influenţa di- 
rectă a lui Gluck se simte mai 
cusamă la Mehul (1763—1817), 
Lesueur (1760-—1837) şi Cheru- 
bimi (1760—1842), a căror o- 
pere au făcut gloria şcoalei: 
franceze cu prihcipiul: adevă-! 
rul expresiunei (v.) dramatice, 

Ţ%) 
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principiu la cari genii străine 
ca hossini, Spontini şi mai 
tirziu Meyerbeer, trebuiră să 
se supuie pentru a putea cu 
adevarat reuşi în F, 
kpocu revoluţionară n'a tost 

favorabilă muzicei ; s'au produs 
opere de ocaziune, dintre cari 
puţine au supravieţuit altfel 
decit prin titlul lor. Dar ultinni 
ani ai republicei şi. primii ai 
imperiului contează ca o epoca 
din cele mai strălucite ale o-: 
perei. Mchul, Lesueur, Cheru- 
bini şi Spontini sint cele patru 
nume cari strălucesc în uceastă 
epocă. Se observă op întoarcere 
către antichitatea greacă şi ro- 
mană (4 nacreon, 1803, de Che- 

Adrien. 1799, şi le 
Triomphe de Trujan, 1807, de 
Mehul, la Vestale, 1807, de 
Spontini). Dar cea mai trumoa- 
să operă din această epocă je 
fără îndoială Ossian sau les 
Iardes (1804) de Lesueur. Pe 
toţi aceşti trei compozitori îi 
vom regăsi îndată pe o altă 
scenă. Numele care inchide a- 

- ceastă epocă ce precede perioda 
contimporană ie Spontini 
(1774—1851), care repurtă suc-. 
cese strălucite mai cu samă 
cu la Vestale (1307) şi Fernand 
Cortez. (1808). 
lu acelaşi timp cu desvolta- 

rea ce iea în sec. 18 opera, 
care ieste focarul mişcărei mu- 
zicale în F. în acea epocă, un 
nou gen se naşte, gen acărui 
embrion lam văzut deja în sec. 
13 cu Adam de la Halle. După. 
plecarea italienilor, în urma.
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vesboiului bufonilor, s'a văzut! 
că ceia ce n'a putut să se îm-: 
pliate oficial pe scena operei, : 
întrase însă adinc în gustul 
publicului. o . 

„Din sfirşitul sec. 17 deja se 
„văd vodeviluri de Regnart,! 
Boursault ş. a. cu muzică de. 
Lorenzani, Charpentier, Mass6,! 
ş. a. Cu timpul însă atmostera, 
muzicală cu care se invăleau 
aceste piese devenind. din ce' 
în ce mai couwsistentă, Acade-' 
ja regală de muzică ps deo-. 
parte, Comedia franceză pe de! 
altă parte, căutau a pune pie- 
deci acestui nou gen, care le: 
distrăgea spectatori. Academia ! 
punea piedeci pentru muzită,: 
inrocind privilegiul seu abso-; 
lui de a cînta; Comedia nu: 
dădea voie să se vorbească:! 
pe scenă numai -iea avea acesti 
drept! Astfel bieţii adepţi ai. 
noului gen recuigeav la fel: 
de fel de expediente, ceia ce! 
“face. din această epocă una din! 
cele mai nostime ale istoriei: 
artei. Ajunsese un timp cînd; 
se aducea pe scenă mari pan-! 
carte pe care erau scrise cu-! 
pletele ce trebuiau a fi cintate | 
pe arii cunoscute; publicul, 
care iubea acest gen de spec-! 
tacole vesele însoţita de mu-! 

„zică, se grăbea, să le intoneză, 
acompaniat de orchestră, Yar! 
actorii numai aveau a face decit 

„mimica ! Mai cu samă timpurile |” 
dintre anii 1743—44 şi 1752—| 
1762 a fost perioade de seveiă 
persecuţiune. Totuşi acest gen |- 
sfirşi prin a triumfa şi vedem | 
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piese cu muzica de violonistul . 
Gilher. (1667--1737), Mouret 
(1682— 1738), Bernier (1664— 
1734); Corrette (1690—1783) 
obţinind mari succese, Les 7'ro- 
(ueurs (1153) de D' Auvergne 
ie reputată ca prima operă 
comică, dar pe nedrept, căci 
acest titlul apare deja de la 
inceputul sec. î$. . 
Între cei întăi. compozitori 

de opere. comice se citează 
italianul Duni (1709—1775), 
care, stabilit la Paris în 1757 
dădu între altele: le Peinrre 
amoureuz de son modele, Ai- 
helte d la Cour, la Chereheuse 
desprit. VIle des fous (14760), 
le Milicien, les Deuz Chasseurs 
(1763). lu Fe Urgele (1765), 
(a- Clochelte (166), les. Mois- 
sonneurs (1768), les Sabols 
(1768). 
Contimporaun cu acesta ieste 

Monsiguy (1729-1817), care 
debută în.1759 cu les Aveur 
inriserels, operă care-i începu 
reputațiunea. Urmară le Aaf- 
tre en droit şi le Cadi dupe 
(1760), On ne s'avise jamais 
de tout (1761), le doi et le 
Fermier (1762), Rose e1 Colas 
(1764), le Deserteur (1769) 
Feliz (777) ş. a. 
Dacă genul inalt al tragediei 

lirice a remas în timp de mai 
bine „de un secol indiferent 
fiuctuaţiunilor timpului, genul 
maj -modest al operei coinice 
în maj puţin. de jumătate de 
secol îl vedem resimţind ţoate 
schimbările ce. timpul a adus 
în gustul literar. Astfel opera
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comică simplă și pastorală cu: palele opere ale acestor maiștri creatorii iei, pănă la Monsigny, sint: Euphrosine (1790), Srra- o vedem dejz modificată prints”. + tonice (1792), Phrosine îi Meli un contimporan al acestuia, dor (1794), Ariodant (1799), Philidor (1726—1795), în ai! Joseph (1807), //rab (1802) cărui stil vedem influenţele lui! de Mshul, Lodoiska (1791), le Rameau: o mai multă căutare ! Alont St.-Bernard (1794), Me. în efecte de armonie şi o instr- | dee (1797), les Deuz Journâes aţie neobicinuită pe atunci în | (1800), P/ldtellerie porlugaise acest gen. Cele mai prizeipale (1798), de Cherubini; la Ca- | din operile lui Philidor sint:| zerne (1793), Paul et Virginie Blaise le Savetier (1759), le (1794), Telemaque (1796) de Soldat magicien (1760) le Ja-| Lesueur. vechal ferrant (1761), Sancho. | Prin “Beton (1767—1844) se "banca (1762), fe Biicheron | inaugurează o nouă şcoală, de (1763): Tom Jones (1765). les: un stil sentimental, amabil, L'emmes veny6es (1775) ş. a.| galant. Acesta reprezintă între Prin Grâtry (1741-1813) 0-|, altele: les Rigueurs. du Cloitre pera comică iea o înfăţişare maj; (1790), Jontano et Sfephanie vioaie, mai de spirit, Atesta | (1799), le Delire (1799). Tot nu scrie mai puţin de 50.de| la această şcoală aparţine R. opere comice între cari cele ! Kreutzer (1766 — 1831), Nicolo mai pricipale sint: le Tableau. (1777—1818) si Boâieldieu parlant (1769), Zemire er Aso»! (1775 —1834), cel mai ilustru (770), ZAmă de la Maison! dintre aceşti maiştri de al doi- * (1772), da Mosicre de Salency ; lea rang. lel produse între al- (17740), la Fausse magie (1775), 'tele: Zoraimeet Zulnare(1798),- LAmant jalouz (1778), Richard! te Catife de Bagdad (1800), Ma. Coeur de Lion (1785) ş. a. | tante Aurore (1800), Jean de. Aceste trei nume: Monsigny, | -Paris (1812) le Nouveau Sei. Philidor şi Gretry, rezumă Pri-| gneur du Village (1813), la ma: perioadă a operei comice Dame blanche (1825), capo- . |, franceze. dopera sa. Influenţa, lui: Shakespeare şi] Astfel opera comică tot lă= a lui Osian asupra . literaturej, gindu-şi proporțiunile cu “cit | franceze se. reflectă în stilul| ne apropiem de perioda con- operilor comice printrun vo-| timporană, a luat: din ce în mantism. întunecat. Reprezin=| ce mai multă eleganţă şi mlă- . tanţiă acestbi periode sint ME. | diere; muzica, mărginită la în- hul, Lesueur şi Cherubini, cari| ceput la citeva ariete acompa- am văzut pe de altă parte căj niate de un quartet de coarde, „„au fost influenţaţi de stilul! a luat din ce în ce mai multă : “muzical al.lui Gluck. Princi- consistență, mai mare varietate „Stas Cerne: Dicţionar de muzică, I1 , - 6 
î 
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în armonie, mai multă bogăţie 

în orchestrație, aşa că sint 

bucăţi cari judecate din aceste 

puncte de vedere, nu Sar pu- 

tea spune dacă aparţin unei 

opere sau unei opere comice. 

[n perioda contimporană, aceste 

tendinţi de unificare a stilului 

operei şi acelal operei comice 

nu au făcut decit a se accentua. 

Dacă acum de la această ple- 

ada de nume ilustre şi de la 

acest repertoriu bogat de pro- 

ducţiuni teatrale muzicale, care 

în F. formează partea cea mai 

consistentă a mişcărei muzicale, 

mai cu samă în secolii trecuţi 

şi în începutul secolului nostru, 

ne întoarcem ochii asupra ce-| 

lorlalte ramuri ale culturei! 

muzicale, vedem că dacă F.| 

wa ţinut în toate primul rang,! 

dar cel puţin nici una n'a fost | 

cu totul neglijată. | 

Astfel am văzut deja xolul | 

important ce a jucat teoria | 

basului fundamental a lui Ra-! 

meau în evoluţiunea învăţă-! 

mîntului muzical nu numaă în! 

F., dar a cărei influenţă sa! 

întins şi în celelalte ţări. Deja i 

înaintea lui, Brossard (1660— | 

1730) publicase cel întăă op. 

'purtind numele de Dicţionar | 

de muzică (1703) dind defini- ! 

ţiunea terminilot greci, italieni | 

şi franceză uzitaţi în muzică, ! 

Dacă în sec. 16, 17 şi 18) 

Germania şi Italia au văzut năs- 

cîndu-se numeroase şcoli mu! 

zicale speciale, şi P. nu avu! 

a le opune în acest timp de cit | 

aşa numitele Maitrises, “eşite | 
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din Evul mediu, sfirşitul sec. 

18 vede fondindu-se Conserva- 

torul din Paris (1795), care 

nu întârzie a deveni unul din. 

cele mai de valoare tocare de 

lumină muzicală din lumea 'n- 

treagă. Teoria muzicei în ultima 

epocă a acestei periode are 

campioni succesori a lui Ra- 

meau peun Catel (1773—1830, 

Cherubini (1760—1842), Cho- 

ron  (1772—1834), Reicha 

(1770—1836), ş. a. autori a 

tratate usupra armoniei, con- 

tra-punctului, melodiei, com- 

poziţiunei, şi astăzi consultate 

cu avantaj. 
Arta cîntului (v. Cînl) a fost 

în F. predomnitoare nu -prin 

virtuozism, dar prin expresiu- 

ne. gust şi mai cu samă dic- 

ţiune. Ciutul acompaniai de 

lăută sau chitară, mai tirziu 

de clavecin, constitui mult timp 

cea mai mare parte din mu- 

zica de cameră franceză. Lam- 

bert (1610—1696), Baciliy 

(1625—1692), Dambruis (sfirş. 

sec. 17), sint primii. reprezin- 

tanţi. După aceştia vedem pe 

Campra (1660—1744), Cleram- 

bault (1676-—1749), Baptistin 

ş. a. strălucind în cantată (v.), 

care însă mărindu-și din ce în 

ce proporţiunile și apropiin- 

du-se de scena dramatică, dis- 

păru, cedind pasul vomanţei, 

care-şi ajunge apogeul prin 

ijarat (1764—1893), la sfirşitul 

secolului trecut şi în începu- 

tul secolului nostru. Ar fi im- 

posibil în limitele permise a 

da o listă detaliată de cîntăre-
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țiă şi cintăreţele cari sau ilus- 
trat pe scenele franceze în a- 
ceastă periodă; ie de ajuns a 
cita citeva nume: Larriv6e 
(1733—1802), Jeliotte (1711— 
1782), Lays (1758—1831), 
Thevenard (1669—1741), L,. 
Nourrit (1780-1831), Derivis 
tatăl (1780--1836), d-nele S. 
Arnould (1744 — 1803), Lague- 
re (1755—1783), St. Huber- 
ty_ (1756-1812), Maillart 
(1766--1818),Branchu(1780— 
1850), celebri pe scena operei; 
apoi Favart (1710—1793), Ch6- 
nard (1758—1831), J. B. Mar-     tin (1769—1837), Elleviou 
(1769 — 1842), Gavaudan 
(1772— 1840), a-nele Favart| 
(1727 — 1772), Dugazoni 
(1753 — 1826), Gavaudan| 
(1781—1850), Boulangeri 

  
$ (1786—1850), celebri pe scena i 

operei comice. 
- Sec. 18 numără ca cei întăi! 
reprezintanță aj violineipe Du-: 
val (+ 1738), Senaills (1687— 
1730), Baptiste (către 1700), 

"cari Yerau elevi ai italienilor ! 
” Și mal cu samă ai lui Corelli. : 
“ Dar prin Leclair (1687—1764)' 

se pun bazele unei şcoli fran-. 
” ceze de violină, care continua- 

tă prin Guignon (1702—1774), 
Gariniăs (1726—1800) ş. a., 

„Maiştri de valoare, se închsie 
n perioda care ne preocupă : 
& Rode (1774—1830), R. 
Kreutzer (1766—1831). şi Bail- 
lot (1771 — 1842): Alăturea 
fa violina avem a cita pe: 
impul lui Ludovic XIV -Yi0-, 
ştii virtuozi Marais (1656—, 

1728) 
1745). 
Arta orgii în F. fără a se 

putea compara cu ceia ce “era 
în Italia şi Germania, numără 
totuşi adepţi de valoare. Se 
citează familiile Bournonville, 
Champion, Couperin, cari au 
dat citeva generaţiuni de artiști 
remarcabili. Apoi Leb îgue 
(1630 — 1702), Marchanăd 
(1669—1732), Rameau(1683— 
1764), Daquin (1694—1772), 
Balbastre (1729—1760). 
le acelaşi lucru pentru clave- 

cin, cară avind acelaşi degitat 
ca şi orga, mai toţi organiştii 
erau și claveciniști, 
Muzica bisericească a suferit 

în acest timp consecinţele în- 
vățămîntului muzical şi a des- 
voltărei muzicei vocale ŞI ins- 
tr.-ale. Dacă şi aici F. nu are 
nică un nume a opune unui 
Bach sau unui Hiindel, se pot 
totuşi cita muzicanți de valoa- 
re. Astfel, entuziasmul ce l'a, 

şi Forqueray (1671— 

avut F. pentru Lulli în ceia 
ce priveşte opera, iera cum- 
pănit în aceiaşi epocă în ceia 
ce priveşte muzica bisericească 
prin acel ce-l avea pentru La: 
lande (1657—1726), cu drept 
cel mai de valoare compozitor 
în acest gen pe timpul lui 
Ludovic XIV, şi a cărut stil, 
înalt şi de o minunată sono- 
ritate, a servit mult timp de 
model. Alături cu acesta mu- 
zică bisericească numără în 
cîmpul seu compozitori ca Ni- 
vers (1617 — 1700), Bernier 
(1664 —1734),Campra(1660—



FRANȚA 

1744), Gilles (1669 — 1705), 
Chaxpentier (1730—1794), ş.a.|! 
Către sfirşitul sec. 18 Lesueur 

reinoeşte. arta bisericească ; iel 

ie viu combătut, dar silinele | 

“lui nu au fost mai puţin fe-! 

cunde în mari şi frumoase re-| 

zultate şi această periodă se! 
încheie cu numele lui Cheru-! 
bini, autor a mai multor mese | 

şi compoziţiuni de uz stil cul 

adevărat religios. | 
Spaţiul nu permite a întra| 

in detaliit asupra diferitelor! 
instu.-e ale orchestrei, care cu 

sec. 18 luă un puternic avint| 

prin instituţiunea auiţiunilor | 

muzicâle publice cunoscute sub | 

numele de concerte (v.). În a-! 

devăr către începutul “sec. 15 
„vedem. instituindu-se Concerte- | 
le spirituale (14725); apoi Con-! 
certele de amatori (1780) ş. a.,| 

şi, pe pragul chiar al periodei | 

contimporane (1828), concer- 

tele societăţei conservatorului, 
"cari exercitară o influentă aşa | 

_de salutară asupra evoluţiunei 

moderne a școalei franceză. 

In timp ce în F., ca şi în 
Italia, opera ţine recordul miş- 

cărei muzicale, în Germania, 

muzica de cameră şi cea sin- 

fonică sint duse la un înalt 

grad de desvoltare prin fayvdn, ! 

Mozait şi Beethoven. .Cină a- 
poi prin concertele lojei olim- 

pice (v. Concerl) şi ale socie= 

tăţei conservatorului, produc- 

ţiunile acestor maiştri își făcură 

întrarea lor în F., maiştrii! 
franceză îşi apropriară aceste 

forme și scriseră la rindul lor! 
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sintonii şi muzică de cameră. 

Onslow (1784—1852), Luiza 

Farrenc (1804—1875), Reber 

(1807—1880),. Gouvy (1822— 

1896) remiu credincioşi în scrie- 

vile lor formelor clasice ale 

maiştrilor germani. Alţii, a- 

propriindu-şi forma sinfoniei 

îi desvoltară elementul pito- 

resc,: întroducîndu-i elementul 

dramatic, astfel că romantis- 

mul din celelalte arte îşi avu - 

reflexul seu în muzică. le sem- 

nalul unei a treia mari periode 

a istoriei muzicei în F. Acest 
semnal ie dat prin Berlioz 

(1803 — 1869) şa F. David 

(1810—1876), cari creară sîn- 

fonia dramatică şi oda sin/o- 
nică. Primele. producţiuni în 

acest gen sint sinfoniile sau 
urerturele descriptive pe su- 

biecte mistice, pe o pagină is- 
torică, compoziţiuni în cari 

instr.-ele devin cei. mai buni 

interpreţi ai compozitorului : 

Sinfonia [antastică (1833), Ma: 
șold în Italia (1833) de Berlioz. 

"În curind. însă instr.-ele nu 

mai par de ajuns de expresi- 

ve, şi li se adauge vocea, în 

solo sau în cor şi prima pro- 

ducţiune de acest gen ie ft0- 
meo et Julietle (1839) de Ber- 
li02; căreia îi urmă le Desert 
(1844) de F. David şi la Dam- 
nation_ _de..Fausi (1846) de 
Berlioz, cea mai magistrală şi: 
care se apropie mai mult. de 

arta duamatică, şi care primi- 

tă cu răceală la început a ob- 
ţinut în urmă succese entusias- i 

te. “Toate genurile de subiecte, .
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de la amorul cel mai pasionat 
pănă la sentimentele cele mai 
pure ale credinţei, au fost a- 
bordate de maiştrii franceză în | 
acest gen de compoziţiuni. Ie! 
de ajuns a pune alături cu 
cele de mai sus capodoperile 
de caractere aşa, de variate in: 
titulate: /'En/ance du Christ 

„ (1854) de Berlioz, Marie: Mag. 
deleine (1873) de Massenet, 
les Beatiludes (1877) de C. 
Franck (1822—1890). Dar de; 
la acest gen, contopire a vo-! 
cilor şi a instr.-elor, de la sin-! 
fonia dramatică și pănă la sce- 
Dă nu era decit un singur 
pas, şi acest pas ie făcut dînd! 
un nou gen, puţin cultivat 
altă dată, acel al melodramei 
muzicale, în care o acţiune 
dramatică ie comentată şi sus- 
ținută de bucăţi muzicale sin- 

„tonice sau corale. Astfel Xe 
[ Avlesienne (1872) de A. Dau- 
det cu muzica de Bizet (1838— 

  

1875), les Erynnies (1873) de|- 
Leconte de Lisle cu muzica de 
Massenet şi atitea altele. 
Muzica sinfonică propriu zisă 

încă „nu ie neglijată şi pe cînd 
unii compozitori creară suita 
modernă care se deosebește în 
totul de acea a secolilor tre- 
cuţi, alţii mai îndrăsneţi scriu 
adevarute tablouri muzicale ca 

.Pha€ton (1873) la Danse mac- 
„cabre (1875), le Deluge (1877) 
de Saint-Saâns, les Scenes! 
hongroises (1872), les Scenes 
pilloresques de Massenet ş. a. 
In această desvoltare a mu- 

zicei sinfonice joacă un rol   
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important instituţiunile de con- 
certe, despre care vorbindu-se 
nu se poate a nu aminti nu- 
mele de Habeneck (1781 — 
1849)ofganizatorul concertelor 
conservatorului (1828), şi acel . 
al lui Pasdeloup (1819—1887), 
organizatorul concertelor popu- 
lare (1861), instituţiune care 
a servit de model atitor altora, 
atit în Paris cit şi în provin- 
cii, între care celebre sint mai 
cu samă acele a lui Lainoureux 
şi Colonne (v. Concert). 
In timpul acestei: frumoase . 

evoluţiuni a muzicei sinfonice, 
opera şi opera comică traver- 
sază o periodă din cele mai 
strălucite, periodă care se în- - 
tinde mai cu samă între 1825 
şi 1850. In această periodă 
însă doi maiştri străini exer- 
citează mai cu samă o influ- 
enţă colosală. Aceşti maiştri 
sînt Rossini (1792—1868) prin : 
muzica sa melodică şi drama- 
iică în acelaşi timp, şi Weber 
-(1786—1826) prin romantis- 
mul seu. Dacă însă în şcoala 
franceză se simte puternice in- 
fluenţa lui Rossini, nu ie mai 
puţin adevarat că Rossini, sta- 
bilindu-se în F. îşi modifică 
radical stilul seu: ie de ajuns 
a compara una din primele 
sale opere pur italiene cu Guil- 
laume Tell (829). Cit pentru 
marele Weber, deşi operile lui, 
prezintate la început chiar di- . 
formate: /'reischilz sub titlul 
de Robin des bois (1824), Pre- 
'ciosa (1825), nu s'au bucurat 
pici-o-dată de o popularitate
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în F., totuşi isl a exercitat o' 
influenţă salutară asupra tu-| 
tulor maiştrilor cu adevarat 
de o natură poetică, începind 
de la Hârold (1791—1833) şi 
pănă la maiştrii contimporani, 
Reyer ş. a. 
Alăturea cu aceştia Donizetti 

(1797—1848), Bellini (1801 - 
1835), şi Verdi încă au tost 
mult apreciaţi, dar influenţele 
muzicei lor nu se fac prea 
simţite în muzica maiştrilor 
franceză, 
Cel întăi la care se simte mai 

mult influenţa lui Weber şi 
Rossini ie Herold, pe care-l 
găsim exclusiv pe scena operei 
comice, şi a cărui opere mai 
principale sint: //arie (1826), 
Zampa (1831) şi le Pre auz 

„Clercs (1832). Dar printre mu- 
zicanţii franceză aă acestei pe- 
riode primul ravg îl ţine Ha- 
l6vy (1799—1863). In operile 
acestui maistru găsim pe lingă 
emoţiune şi putere, instinctul 
efectelor de teatru. Iel reuşeş- 
te atit pe scena operei: Ja Juive 
(1835) capodoperă sa, Guido 
el Ginevra (1838), la Reine de 
Chypre (1841), Charles VI 
(1843), cit şi pe acea a operei 
comice: /'Eclair (1835), les 
Mousquelaires de la Reine 
(1846), le Val d'Andorre (1848) 
a. 
Alături de Halâry trebuie 

a fi pus Auber (1782—1871), 
care obţinu pe scena operei 
un mare succes, cu /a Muelie 
de Portici (1828), dar care mai   "cu samă în opera comică ţine 

sceptrul acestei periode; cu 
tot discreditul în care au căzut 
operile lui în timpurile mai 
nouă, nu ie mai puţin adevărat 
că aceste opere, calificate astăzi 
de contradansuri scenice, au 
făcut deliciul publicului operei 
comice în timp de aproape o 
jumătate de secol. Le Maţon 
(1825), La fFiancâe (1829), 
Fra Diavolo (1830), LAmbas- 
sadrice (1336), le Domino noir 
(1837), les Diamanis de la 
Couronne (1841), la Part du 
Diable (1843), Haydee (1847), 
sînt principalele jaloane ale 
unei serii neintrerupte de suc- 
cese. 
- Numai în urma acestora tre- 
buie a cita pe A. Adam (1803— 
1856), Clapisson (1808—1866), 
Semet (1824—1888), Bazin 
(1816— 1878), Maillart (1817 — 
1871), Reber (1807 — 1880), 
cari strălucesc cu diferite pro- 
ducţiuni pe scena operei cu- 
mice. 
Un alt compozitor străin care 

a repurtat mari șuccese pe 
scenele pariziene şi a exercitat 
o mare influenţă asupra şcoa- 
lei franceze contimporane a 
fost Meyerbeer (1794—1864), 
a cărui opere principale. Ro- 
bert le Diable (1831), les IMu- 
guenois (1836), le Prophete 
(1849), FA/ricaine (1865), la 
operă, | Etoile du Nord (1854), 
le Pardon de Ploermel (1859) 
la opera comică, sînt încă în 
repertorul curent al teatrelor 
pariziene. 
In perioda contimporană ten-
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dinţele şcoalei franceză n'au 
făcut decit a se accentua, ex: 
presiunea dramatică tinzind a 
lua un loc din ce în ce mai 
împortant şi stilul sinfoniei 
aramatice exercitind o influenţă 
din ce în ce mai puternică a: 
supra stilului dramei muzicale, 
care se îndepărtează cu atit 
mai mult de: vechia operă 
italiană. 
lată numele maiştrilor şcoa- 

lei franceze cari au“ilustiat a 
doua jumătate a secolului nos- 
tru şi principalele lor produc- 
ţiuni scenice. 
Berlioz (1803-—1869): Ben- 

venulo Cellini (1838), Bealrice 
el Benedict (Baden 1862), les 
Troyeus d Carlhage (1863), la 

“Prise de Troie (Carlsruhe 1890). 

F. David .(1810—1876): la 
Perle du Brâsil (1851), Iler- 
culanum (1859), Lalla Roukh 
(1862). 
A. Thomas (1811 —1896): le 

Songe d'une Nuit d'Ele (1850), 
Mignon (1866) capodopera sa, 
Hamlet (1868), Prangoise de 
himini (1882), baletul Ja Tem- 
pete (1889). 
Gounod (1818—1893): Faust, 
capodopera sa (1859), la Reine 
de Saba (1862), Mireille (1864), 
Romeo et Julietie (1867). 
V. Massc (1822—1884): les 

Noces de Jeannelte (1853), la 
Reine Topaze (1856), la Pee 
Carabosse (1859), Fiord'A liz3 
(1866), Paul et Virginie (1876). 

Une Nuit de Cleopâtre (1885), 
C. Franck (1822—1890): Mul- 

da (1894), Ghizele (1895). 
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Lalo (1823—1892): baletul 
Namouna (1887), le Roi ds 
(1888), la Jacguerie (1895). 
Duprato (1827—1392): les- 

Trovalelles (1854), Păquerelle 
(1856), Mr. Landry (1857), Sal- 
valor Rosn (1861), la Dcesse 
et le Berger (1863), le Sacri- 
pant (1867). 
Delibes (1836--1891): bale- 

turile Coppelia (1870) şi Syl- 
via (1876), operile le Roi (a 
dit (1873), Jean de Nivelle 
(1880), le Roi s'amuse (1882), 
Lakme (1883), hassia (1893. 
Guiraud (1837 — 1892): bale- 

tul Grelna Green (1873), Pic- 
colino (1876), M-me Turlupin 
(1888), Fredegonde (1895). 
Bizet (1838 — 1875): Pecheurs 

de Perles (1863), la Jolie fille 
de Perth(1867), Dpamileh(1872), 
Carmen (1875). capodopera sa. 
Chabrier (1841 — 1899): 

Gwendoline (1886), le Roi mal- 
gre lui (1887). 
Godard (1849—1895): Pedro 

de Zalamea (1884), Jocelyn 
(1888), Dante (1890), la Vi- 
vandiere (1889). 
Astăzi cei mai principali re- 

prezintanţi ai şcoalei franceze 
sînt: 
Reyer (1823): Matlre Wol- 

fram (1854), Sacountala (1858), 
la Statue (1861), Brostrate 
(1862) Sigurd (1884), Salam- 
bă (1890); 
"Saint-Saăns (1835): la Prin- 
cesse Jaune (1872), le Timbre 
d'argen! (1877), Etienne Mar- 
cel (1877). Samson et Dalila 
(1879), Henry VII (1883)
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- Proserpine (1887) A scanio 
(1890), Pâryne (1893). - 

"TF. Dubois (1837): la Guzla 
de lEmir (873), Pain bis 
(1879), baletul la /arandole 

- (1883), Aben Ilumel (1884), Xa- 
miere (1895). | 

Jonciăre (1839) : Sardanapa- 
- le (1867), le Dernier Jour de 
Pompei (1869), Dimihi (1876), 
la eine Berthe (1878), le 

- Chevalier Jean (1885). : 
; Bourgault-Ducondray (1840): 
- PAtelier de . Prague (1859), 
Thamara (1891). 

Massenet (1842): Don Cesar 
“de Bazan (1872), le Roi de 
Lahore (1877), Werodiade 
(1884), Manon (1884), le Cid 
(1885), Esclarmonde (1889), le 

- Mage (1890), Werther (1893), 
Thais (1894), la. Navarraise 
(1895), Sapho (1897). 

Marechal (1842): les Amou- 
„reuz de Catherine (1876), la 
Taverne des Trabans (1881), 
Deidamie (1893), Calendal 

(1894), 

Lefebvre (1843): Judi/h (1879), 
le Tresor (1884), Zaire (1887), 
Dyelna (1894). 

__ Paladilhe (1844): le Passant 
(187), PA mour af/ricain(1874), 
„Suzanne (1878), Diane (1885), 
Patrie (1886).. 

Widor (1845): baletul Korri- 
_gane (1880), Maitre Ambros 
41886), les Pecheurs de la St. 
„Jean. . ' 

Şalvayre (1847): Je Bravo 
(1870, baletul Fandango 
(1877), Richard 111 (883), 
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Egmont (1886), la Dame de 
Monsoreau (1887). 
V. d'Indy (1851): Af/tendez 

moisous l'Orme (1882), leChant 
de la Cloche (1886); Jeanne 
d'Arc (1890), Fervaal (1897). 

A.. Bruneau (1856): Keri 
(1886), le Rcve (1891), PAla- 
que du Moulin (1893). 
E. de Missa (1856): Juge et 

Partie (18386), le Chevalier ti- 
mâde (1887), Dinah (1894), 
Ainon de Lenelos (1895). 
P. Vidal (1863): la Valadel- 

la (1893) Guernica (1895). 
Contesa de Grandval (1830): 

Piccolino (1869), la Fille de 
Jaire (1880), 4flala (1391) Ma- 
zeppa. - 
Augusta Holmâs (1847): Mle- 

ro et Leandre (1872), la Mon- 
layne noire (1395). " 
Uu cît opera comică însă îşi 

ridică idealul către regiuni mai 
înalte, contundindu-şi stilul a- 
proape cu acel al operei, un 
nou gen se născu, respunzind 
necesităţei gustului francez de 
a. avea acţiuni teatrale vesele, 
zglobii chiar, însoţite de cu- 
plete şi alte. bucăţi muzicale 
de un stii melodios, uşor. A- 
cest nou gen ie opereta. Dar 
departe de a-şi lua de la în- 
ceput locul seu, prin excentrici- 
tatea şi destrăbălarea iei, prin 
Offenbach (1819—1880) şi Her- 
v6 (1825—-1892), aceasta repre- 
zinta mai degrabă caricatura 
operei comice decit continua- 

„iunea genului uşor şi grațios. 
ilustrat de vechia şcoală a o- 
perei comice. După ciţi va ani 
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însă opereta reveni la senti-| 
mente mai oneste şi mai mo-| 
derate, prin Lecocq (1832) şi 
R. Planquette (1840), luînd 
oare cum în teatru locul lăsat 
liber prin înaintarea - vechei 
opere comice. 
Arta cîntului pe scenă şi în 

concert a fost ilustrată în F. 
în această periodă prin nume 
ca Nourrit (1802—1839), Du- 
prez (1806 — 1879, Roger 
(1815—1879), Achard (1831), 
Capoul (1839) tenori; Lablache 
(1794 — 1859), Baroilhet 
(1810—1871), Bataille (1822— 
— 1872), Faure (1830), Taskin 
(1853—1897) başi; d-nele Cin- 
ţi-Damoreau(1801—1863),Fal- 
con (1812 —1897),Stoltz(815), 
Dorus Gras (1813), Viardot 
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  (1821) Carvalho (1827—1895), 
* Caron (1857), Calve (1864). 

Frumoasele tradiţiuni ale cla-| 
veciniştelor din secolul trecut 
sint continuate în secolul nos- 
tru prin pianiştii Plantade 
(1764 — 1839), Lecoupey 

_0811—1887), Alkan (1813— 
1888), Marmontel (1816-— 

- 1898), Lacombe (1818—1886), 
Jail (4832—1882), T. Ritter 
(1841—1886), Ravina (1818), 

" Saint-Saens (1835), De Beriot 
- (1835), Delaborde (1839), V. 

- A. Duvernoy (1842), Di6mer 
(1843), d-nele Farrenc (1804— 
1875), Massart (1827-—1887) 
ș. &. - 
Asemenea muzica de cameră   şi orchestra, care a Jucat un: 

rol atit de important în perio- 
da contimporană are-a numara 

FRANŢA 

între alţii pe rirtuozii celebri; 
Massart (1811—1892), Allard 
(1815—1888), Dancla (1$18— 
1895), Vieuxtemps (1820— 
1881), Garcin (1830 — 1896), 
violoniştă ; Pranchaume(1808— 
1884), Chevillard (1811-—1577), . 
Lebouc (1822), Jacquard 
(1826 — 1886) violoncelişti; 
W erimst (+ 1893) contrabasist; 
F. Godefroid (1818—1897)har- 
pist; 'Pulou (1786—1865), Re- 
musat (1815—1880), Taftanel 
(1844) flautişti; 0. Duvernoy 
(1766—1845), Klose (1808— 
1880) clarnetişti; F. Duvernoy 
(1765 — 1838), Vivier (1818) 
cornişti; ş. a. 
Axta în biserică încă numără 

artişti de un. stil grav şi înalt, 
atit în  compoziţiunile lor cit 

„şi ca organiştă; ie de ajuns a 
“cita nume ca Niedermeyer . 
(1802—1861), Choron (1772-— 
1834), Gounod, Saint-Sasns, 
Batiste (1820—1876), Benoit 
(1794—1878), C. Franck, Guil- 
mat (1837), Gigout (1844), 

Widor, ş. a. 
Vorbindu-se despre orchestră, . 

şi instr.-e nu se poate a nu 
se aminti cîte-va nume deve- 
nite celebre prin. perfecţionă- 
vile aduse în factura acestor 
instr.-e. Pleyel, casă fondată 
în 1807, şi Erard, renumite 
pentru pianele -lor; S. Erard 
(1752—1831), a contribuit în- 
că a aduce harpa în starea în 
care ieste azi; Triebert (1810 — 
1878), A. Sax (4814—1894), 
F. Besson, casă fondată în 1834, |. 
sînt nume devenite celebre în
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factura instr.-elor de suflare; 
Merklin (1819), Cavaill6—Coll 
(1811) sint factori şi restau- 
tatori de orgi cu adevarat mo- 
numentale, 

„În fine nu se poate termina 
această schiţare fără a se a- 
minti cite-va nume a acelor ce 
Sau ocupat cu istoria şi ar- 
cheologia muzicală: Villoteau 
(1759—1839), Fetis (1784— 
1871), d'Ortigue (1802—1866), 
Coussemaker (1805 — 1876), 
Kastner (1810—1867), F. Cl6- 
ment (1822—1885), şi fără a 
semnala silinţele mari ce s'au 
făcut şi se fac pentru respin- 
direa muzicei în popor şi im- 
portanţa ce se dă cintărei corale 
în şcoală. Rezultatul acestor 
silință sînt miile de societăţi 
corale şi instr.-ale ce dau Fran- 
ţei o atmosferă atit de muzi- 
cală. În fruntea acestei mişcări 
străluceşte numele lui Bocquil- 
lon-Wilhem (1781 — 1842), 
care-şi consacră întreaga viaţă 
acestei chestiuni. 

Frază se numeşte. o parte, un 
membru al unui period muzi- 
cal, cu alte cuvinte un grup 
de două sau mai multe tacte 
terminat printr'o cadență im- 
perfectă sau printr'o semica- 
denţă. Frazele pot fi inasculine 
sau femenine, după cum se 
termină pe un timp tare sau 
pe un timp slab. Numărul tac- 
telor ce formează o frază nu 
ie hotărit ; dar trazele formate 
din 2 sau din 4 tacte sint cele 
mai naturale şi sînt conside- 
rate ca regulate sau palrate, 
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pe cînd cele formate din 3, 5 
sau 7 tacte sint neregulate. 
Procedeurile întrebuințate în 
compoziţiune pentru a obținea 
fraze neregulate sint: 
Contracţiunea, care coustă în 

aceia că micgurind valoarea 
notelor, întrunim 2 tacte în 
unul singur, așa că o frază de 
4 tacte nu va mai avea de 
cit 3. 
Dilataţiunea ie contrarul con- 

tracţiunei ; mărind valorile no- 
telor, obţinem 3 tacte în loc 
de 2, 5 tacte în loc de 4. 
Repelarea sau întrebuinţarea 

unui motiv de două sau mai | 
multe uri. Aceasta poate să fie 
simplă, cînd se repetă motivul 
pe aceleaşi grade; cînd se re- 
petă pe grade deosebite ne dă 
o progrestune (+.) cind se re- 
petă în octave deosebite ne dă 
un ecou (v.). 
Dacă acestea sînt mijloace 

pentru a distruge regularitatea 
trazelor, altele sint pentru a 
o restabili. Astfel ieste elipsa, 
care constă în aceia că o notă 
sau un tact joacă un rol du- 
blu, servind ca finală unei fra- 
ze şi ca iniţială celei. urmă- 
toare. Asemenea ieste coda (v). 
repetarea ultimelor tacte ale 
unei fraze sau adăugirea citor=- 
va tacte nouă cari dau un sens 
mai energic -terminativ frazei. 
Corona (v.) încă prin prelun- 
girea notei deasupra căreia ie 
pusă complectează numeric lip- 
sa ce ie în frază pentru a fi 
regulată, 
A fraza se numeşte în com- 
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poziţiune a face să corespindă 
frazele muzicale cu versurile 
poetice, a păzi raportul între 
deosebitele fraze ale textului 
şi cadenţele diferitelor fraze 
muzicale. 
În execuţiune se numeşte ac- 

centuarea astfel ca să se cu- 
noască bine începutul şi sfir- 
şitul frazelor muzicale; buna 
trazare joacă în muzică acelaşi 
rol ca şi punctuaţiunea în vor- 
bire şi ie una din cele întăi 
condițiuni ale unei bune exe- 
cuţiuni. Adese ori frazarea ie 
indicată în muzica imprimată 
prin diferite semne: semne de 
punctuațiune, sau mici linii 
verticale sau linii curbe ca ce- 
le de legătură, indicînd astfel 
periodele, frazele sau chiar mo- 
tivele. 

Frazeologie, ştiinţa frazărei mu- 
zicale (v. a Fraza). 

Frecare, unul din modurile de 
punere în vibraţiune a coarde- 
lor (v. Coardă). F.-a coardelor 
se face sau prin ajutorul unii 
arcuş (v.);, a cărui viţă de păr 
de cal ie unsă cu saciz, sau 
prin ajutorul unei roate-arcuş 
mişcată de o manivelă, ca la 
ligură (v.) sau prin interme- 
diarul unei pedaliere, ca la 
clavirele cu arcuș. 

Fredon (fr.) expr. echivalind în 
"vechiul cînt fe. cu diminuțiune 

(v.) şi indicînd prin urmare în- 
locuirea unei note printr'un 
grup de note de valori mai 
mici, executate pe o aceiaşi 
silabă. Acest cuvint a ieşit din 
uz; verbul însă a fredona (tr.: 
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fredonner) se întrebuinţează în 
sensul de a cînta o melodie 
oare care fără a-i pronunţa şi 
textul, şi fără a da sunetelor 
gradul de intensitate cerut. 

French-horn (engl.)=corn fran- 
cez, v. Corn. 

French-sizi/: (engl.)=—sextă fran- 
ceză, nume dat de unii autori 
acordului de sextă crescută cu 
quartă: lal-do-re- fa? 

Frestel, Frestiau, Fretel, Freti- 
au (£r.), vechi denumiri a naiu- 
lui, întrebuințat în sec. 11—13 
de menestrelii francezi pentru 
a preluda sau pentru a atrage 
atenţiunea asupră cîntărei lor. 
lu timpurile mai nouă s'a păs- 
trat acest nume pentru un 
fluier mic, cimpenesc, numai 
eu trei borte laterale, specie 
de galoubet tv.) 

Frelia (ît.) = grabă. Con f. sau 
frettando, ca termin de expr. = 
gtăbind. . 

Fricassce (fr.) tocană, nume dat 
în sec. 16 unor bucăţi muzi- 
cale în mai multe voci atînd 
texte deosebite pentru fiecare 
voce. Tot astfel a fost numit 
şi un vechiu semnal dat de dă- 
răbăni în' armată. 

Frigian, în clasificaţiunea tetra- 
cordelor, în sistemul muzical 
grec.: (cpypios), se numea tetra- 
cordul cu semitonul la mijloc, 
de ex. 

Dans 

re-mi-[a-sol 

Tot acest nume se dădea și 
scarei naturale a lui re, avind 
ca note principale pe re şi sol:
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Această gamă nu ie altă ceva decit hipofrigianul bazat pe 
dominantă: 

  
Cei vechi calificau modul f. 

ca pasionat, entusiust, religios. 
estatic şi F.-ul iera împreună 

- cu dokicul modurile preferate 
ale lui Platon: doricul inspi- 
rind disprețul durerilor, F.-ul 
întreţinind curajul şi o mînie 
generoasă în inimele resboini- 

„cilor. - | 
În muzica bisericească şi în 

muzica populară se găsesc me- 
lodii în acest mod, dar rom- 
pozitorii modernii nu Pau în- 

“ trebuinţat. 
In sistemul muzicei gregoria- 

ne însă prin F. nu se înţelege 
scara naturală a lui re, ci scara 
nuturală a lui mi; authentus 
deulerus sau tonus tertius: 

—== — 

_mi-fa-sol-la-si-do-re-mi 
"" Cadenţa finală în această to- 
” malitate a dat mult de lucru 

compozitorilor sec. 15 şi 16, 
fiind cu. totul refractară armo- 

„nizărei (v. Cadenţă  frigiană). 
In fine în psaltichie se dă e- 

„pitetul: de F. glasului al trei- 
- "lea, care însă teoretic întrebu- 

inţează scara enarmonică agem 
_Ăar in practică v. Glas. 
Frint (fe.; brise, germ.: zerglie- 
derl, gebrochen), epitet aplicat 

„acordurilor arpegiate, cu alte   
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cuvinte a căror note nu sîut 
produse simultaneu, ci succe= 
siv. Fringerea acordurilor ie 
unul din mijloacele cele mai 

„lesnicioase şi prin-urmare mai 
întrebuințate pentru figuraţiu- 
nea armormiei, mai cu samă în 
acompaniamente (v.. A(bertin). 
Se zice şi relativ la cadențe, 

în acelaşi sens cu evitaț, rupl 
(v. Cudenţă). 

Fris sau risca partea princi- 
pală, în mişcare repede a ciar- 
daşului (v). 

Frivolo (it), ca termin de expr.= 
uşor. | 

Froseh (germ.) v. Căleai. 
Frotlola -(it.), vechie specie de 
cîntece populare it., polifonice, 
de origină veneţiane, care în 
sec. 15 şi 16 ţineau mijlocul 
între artisticul madrigal şi vi- 
lanelele armonizate notă con= 
tra notă. Textul are de ordinar 
un caracter erotic, une-ori chiar 
comic. Petrusci a publicat de 
la 1504—1509 zece cărţi de F. 

F schlissel (germ.) cheia lui fa. 
Flora (gr.: 7dopz = distrugere, 
alterare, corupţiune), nume dat 
în notaţiunea muzikieiunor sem- 
ne cari servesc pentru a schim- 
ba intonaţiunea notelor şi une 
ori a trece astfel dintrun glas 
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- în altul, a modula. F.-lele se îm- 

pari în ajutătoare şi principale. 
[.-eleajutătoare sint : 9, diez, 

care pus deasupra unei vocale 

xidică intonaţiunea notei a doua 

cu 1/, de ton şi £, îfes cate] 

pus sub o vocală pogoară in-! 
tonaţiwnea cu 1/2 de ton. A-! 
fară de aceste mai sint: %,| 
dies de !/, de ton; 9%, diez! 
-de 37, de ton, *?, îfes, de !/,| 

de ton, ş. a., cară bine înţeles. 

- numai teoreticeşte există. 

P.-lele principale se împart | 
la rindul lor în dialonice, cro-! 

malice şi enarmonice, după: 
modulaţiunea ce se face şi după ; 

noul glas ce ie a se termina.; 

F-le dialonice sint o serie, 
de 8 semne raportindu-se la: 

fiecare grad al scărei: 8, = ni, 

ozpa, E —vu, 9=ga, p=—di,: 
„o =he, E=:0 şio=ni de 

sus. Lele puse deasupra uneă | 

note îi dă numirea şi intona- 

ţiunea notei căreia îi aparţine ! 

şi de acolo se cîntă ca de la! 
acea notă, astfel că modula-! 

ţiunea ie realizată. 
P-le cromatice sint 5 şi a- 

nume 2 ale glasului [I:di-&”! 
şi he, 2 ale glasulni VL:: 
pa ce şi ni X şi muștar... 
„F-le enarmonice sint iarăşi! 

i 

| 
i 
4 

5: nisabur 9, hisar -&-, a-l 
general îfes 9. şi ge. gem P, 

neral dies O. 
La axticolul Glas şi la cele-| 

lalte articole respective se poate | 
vedea efectul acestor” F.-le. 

Fuchrer (germ.) v. Fiihrer. 
Fuelistimmen (germ. :) v. Făll- 
sfimmen. 
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Fuenf (germ. :) = cinci (v.). i 
* 

Fuentstuilig = pentacordal (v.).: 
Fugă, (at. şi ît.: fuga, ti: 
fugue, germ.: Fuqe), compozi- : 
ţiune vocală sau instr.-ală pen- 

tru două sau mai multe vocă 
sau instr.-e, bazată unic pe î 

desvoltarea regulată a unei te- 
me date. Această temă ie pre- 

zintată de diferitele voci pe 

diferite grade, sub diferite as- 

pecte, în diferite tonalități. F. 
ie cea mai perfecționată tormă 

a stilului concertant, în care. 

importanţa vocilor ie dusă la 

cel maă înalt grad de egalita- 

te. Numele îi vine de acolo 
ca diferitele vocă, atacind sut- 

cesiv tema dată, par a fuzi u- 

nele după altele. lea s'a des- 

voltat prin sec. 15 şi 16 din 

canoanele vocale ale maiştrilor 

Adamanzi; numai cele ce se 

numea pe atunci F. noi numim 

azi canon (v.) şi F. de azi 

purta pe atupcă numele de ri- 

cercar, loccata, |antasia, sona- . 

la chiar, pănă prin mijlocul 

sec. 16. 
Principalele nume din istoria 

fugei sint, ca antemergători: 
A. (1510—1586) şi G. Gabriel 

(1557 — 1612), Sweelink 

(1562 — 1621), Proberger 
($ 1667), Frescobaldi (1583— 
1644), Scheiat (1587—165%), 

Buxtehude (1637—1707), Pa- 
chelbel (1653—1706) ; dar cel 
întăi care parea fi scris fugi. 
în sensul modern al cuvintului, 

apropiindu-se de forma clasică, 

a fost Or. Benevoli (1602— 

1672)._F. îşi stabili forma sa | 

m
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modernă prin Stetfani (1655-— 
1730), A. Scarlatti (1659— 
1725) şi Clari (1669—1745) 
şi atinse cea mai artistică des- 
voltare instr.-al prin I.-S Bach 
(1685 — 1750) şi vocal prin 
Hiindel (1685—1759). 
F. şi-a găsit rar aplicațiune 

în teatru; în muzica instr.-ală 
însă, în oratorii şi în muzica 
bisericească, ea şi-a luat ga- 
lantoneşte revanşa. Afară de 
maiştrii de mai sus se pot cita 
între alţii încă pe Durante 
(1684 — 1755), Leo (1694—   1746), Pergolesi (1710—1736). 
Marpurg (1718 — 1795), AL-! 
brechtsberger.. (1736 — 1809), | 
Mozart (1756—1791) Cherubi. | 
ni (1760— 1842), Beethoven | 
(1770 — 1827), Mendelssohn | 
(1809 — 1817), S chumann | 
(1810—1856) ş. a, cari au 
scris fugi magistrale. 
Principalele elemente consti- 

tutive ale fugei sînt: Tema ! 
(v.) numită încă subiecț, dur, 
antecedent, 'frază expusă de o| 
voce, căreia, după ce ie termi-| 
nată, îi urmează o altă voce! 
cu Respunsul, numit încă Con- 
seruent, comes ş. a. Acesta nu 
ie altă ceva decit transpune- 
rea temei la quinta superioară 
sau quarta inferioară, şi anume | 
o transpunere riguroasă sau o. 
transpunere mai mult sau maj! 
puţin modificată din cauza mo-! 
dulaţiunilor ce ar atrage trans-! 
punerea riguroasă (v. Jlespuns). 
După ce vocea întăi a ter- | 

minat tema, în timp ce a doua 
„Xoce întră cu respunsul, ro-! 

    

cea întăi continuă cu o contra= 
lemă (9.) frază construită în- 
tr'un contrapunct ritmic şi me- 
lodic contrastant, 
Dacă F. ie în mai mult de 

două voci, tema în starea pri- 
mitivă revine cu vocea a tre- 
ia, căreia îi urmează respunsul 
cu o a patra voce dacă ieste, 
şi aşa mai departe. 
Intrarea succesivă a diferite= 

lor voci cu tema şi respectiv 
respunsul formează partea în- 
tăi a fugei, numită Fzpunere 
(v.). Cu cît vor fi mai multe 
voci, cu atit şi expunerea va 

mai mare, căci seria întră- 
rilor succesive a vocilor cu 
tema şi respunsul va dura mai 
mult. | 
Tot deauna pentru o temă dată 

sint posibile mai multe expu- 
neri. Astfel iusemnînd prin cifre 
romane vocile considerate desus 
în jos şi prin t-tema şi r-respun- 
sul, vom avea pentru oF. în două 
voci două expuneri posibile: 
a) | t—II r sau 
b) II t—I1 r 
Pentru o F. în trei voci vom 

avea (5 expuneri posibile (nu- 
mărul combinaţiunilora3 obiec- 
te luate cîte trei: 3X 2X1=6): 
a) I t—Il v—III | 
b) IL t---I r—II 4 

C) II t—1 r—I00 4 
d) IL t—II p—1 4 
e) UI t—I —I1 
t) II t—I r—1 4 
Pentru o F. în patru voci . 

vom avea un număr de 24 de 
combinaţiuni (expuneri) posi- 

 



bile (numărul combinaţiunilor a 
4 obiecte luate cite patru:) 
1X3X2X1=—24): 
a) I t—Il r—IIl t—IV re 
b) L t—II r—IV 4—IIl e 
c) | t—III r—Il t—lVr 
8) 1 t—IIl r—IlV t—llr 
e) | t—1V Il t—Iil er 
8 1 6—1V v—lll t-—ll e 

sau 
a) MI t—I1 r—Ul t—IV r 
b) IL t—l r—IY t—IUl e 
c) 1 t—lll r—l t—1V re 
d) Il t—IIl r—1V t—lr 
e) IL t—1V r—lt—Illr 
£) II t—1V s—Il t—lr 

şi tot asemenea cite alte 6 pen- 
tru expunerile începind cu vo-: 
cea II şi IV: | 
Cind numărul vocilor ie de 5,:; 

putem avea 120 de combina-: 
țiuni posibile (5X4X 3X2X0) 
şi aşa mai departe. 
Aceasta bine înţeles lăsind la 

o parte poziţiunile excepţionale | | 
_şi licenţele admise în fugele; 
neregulate sau libere, ca două! 
voci “imediat “ succesive făcând 
tema sau respunsul ş. a..Com-" 
pozitorul alege din aceste com-. 
binaţiuni posibile pe acea care: 
i se pare mai avantajoasă: o 
regulă de. păzit ie însă ca nici 
o dată să nu se succedeză în! 
expunere două voci analoage: 
prin timbru; astfel trebuie a. 
evita ca, basului să-i respundă 
altistul sau tenorului sopranul! 
şi vice versa, 
După expunere urmează de 

ordinar o a doua parte, ocon-. 
ira-ezpunere (v.), parte în care 
vocile se suceed în sens invers 

  

de cum au fost în expunere, 
şi anume acele ce au avut te- 
ma în expunere au respunsul în 
contra-expunere şi vice-versa. 
Expunerea şi contra-expune- 

rea sint cele mai de multe ori 
separate printr'un -episod (v.), 
dar în tot cazul după contra- 
expunere urmează tot de a una 
un episod format din desrol- 
tarea motivelor, fragmentelor 
luate din temă sau din contra- 
temă, sau chiar străine, dar 
prezintind totuşi oare care a- 
nalogie. În fugile de dimensiuni 
mai mari aceste episode, prin 
desvoltările lor, ieau o mai 
mare importanţă, şi prezintă 
un maă mare interes în con- 
ducerea, vocilor; iele pot con- 
ţinea chiar mici modulaţiuni 
în tonurile relative. 
O a treia parte constitutivă 

a fugei Se Vesvollarea sau le- 
percusiunea (v.), care constă în 

prezintarea succesivă a temei 
în diferitele tonuri relative. 
Aică, deosebite complicaţiuni 
şi artificii contrapunctice pot 
servi pentru lungirea unei fugi. 
Astfel tema poate fi,prezintată 
sub aspectul seu primitiv, sau 
prin mişcare contrară, prin a- 
gravare, prin diminuţiune ş. 
a.; tot aici îşi pot găsi loc dife- 
ritele specii de contrapuncte 
în decimă, în duodecimă ş. a. 
După un nou episod terminat 

de ordinar printr'o cadență sus- 
pensivă pe dominantă, urmează 
conclusiunea carecuprinde stre- 
ta, pedala şi încheierea pro- 
priu zisă.
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Streta (it.: Srelto == stitns), | 
este partea cea mai importa | 
tă din conelusiune şi nu ie! 
altă ceva decit o nouă expu-! 
nere, numai s/rînsă, şi anume! 
diferitele voci cari îşi fac în-! 

- trările succesive cu tema şi 
respunsul, fac aceste intrări 

  

mai grăbit, fără a aştepta ca| 
vocea premergătoare să-şi fi! 
terminat fraza sa. În stretă te-! 
ma, respectiv respunsul, poate | 
fi prezintată atit sub aspectul! 
„primitiv, cît şi în agravare, 
diminuţiune ş. a. (v. Stveta). | 
După aceasta urmează o pe-! 

dală, (r.) de obicei în bas, pe! 
care sunt clădite jocuri în i-! 
mitațiuni asupra unor motive | 

"întrebuințate deja în “cursul! 
tugei; această pedală se în-! 
cheie cu cadenţa finală, |. 
Nu. toate aceste părți însă! 

„Sint absolut esenţiale ; mai cu 
samă contia-expunerea poate 
să lipsască şi în special această 
suprimare are loc cînc exten.-! 
siunea temei date ie astfel că: 
o aceiaşi voce nu ar putea 

„prezinta această temă atit sub | 
aspectul primitiv (în expune-! 
re) cît şi transpunerea la quin- | 
tă (în contra-expunere), sau i 
vice versa în ceia ce priveşte! 
respunsul. 

  

In schimb se pot avea mai | 
multe episode decit în' planul! 
expus, se pot avea două sau! 

„chiar maă-multe strete, înche-| 
ierea poate fi prelungită prin | 
două pedale, una pe dominan-! 
iă, alta pe tonică, sau chiar! 
pe ambele în acelaşi timp, ş. a.! 

FUGA 

+ 

După cum respunsul ie tonal 
sau real (5. Jespuns), F. ie 
tonală sau reală. E. ie tonală 
cind tema merge de la tonică 
la dominantă, sau vice versa ; 
atunci, pentru a se evita mo- 
dulaţiuni în expunere. respun- 
sul trebuie să meargă de la 
dominantă la tonică, sau vice 
versa, făcindu-se pentru aceas- 
ta oare cari mici modificaţiună 
în transpunere. Cind tema, în- 
cepind cu tonica, trece la ori 
ce alt; grad decit la dominan- 
tă, respunsul poate fi o trans- 
punere riguroasă în quintă, şi 
F. se numeşte reală. Tot după 
conformaţiunea temei date fu- 
gele sint clasate de teoriciani 
în diferite categorii şi califi- 
cate cu diferite epitete. 
Cind tema merge prin grade 

unite F. se numea composifa; 
gradele desunite. dădeau o 'F. 
încomposita. . ” 
Cîpd tema merge suind de la 

tonică către dominantă, F. ie 
autentică ; cînd din contra, po- 
goară de la tonică la domi- 
nantă, F. ie plagală. 
Păzirea strictă a legilor pri- 

vitoare la construcțiunea fugei 
ne. dă naturalminte o F. re- 
gulată; îm caz contrar avem 
o F. neregulată, liberă, sau 
de îmitafiune. Libertatea mer-" 
ge pănă acolo că respunsul 
se poate face la ori ce inter: 
val, nu numai decit în quintă. 
Dacă chiar de la început te- - 

ma ie însoţită de o contra-te- 
mă (v.) în contrapunct dublu, 
zisă de o a doua voce, F.ast- 

.  
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fel formată ie calificată de 
unii autori de dublă. Alţii şi 
mai cu drept cuvint rezervă 
numele de dublu-F. (v.) pentru 
compoziţiuni formate din ali- 
pirea a două fugi a căror te- 
me potrivite prealabil în con- 
trapunct dublu, sînt lucrate 
ulterior simultaneu. i 
In autorii vechi găsim încă; 

multe alte categorii de fugi, 
îndepărtindu-se mai mult sau 
mai puţin de forma tipică, re- 
gulată, Astfel: 

F. aegualis molus sau recta, 
cu desvoltările în mişcări ase- 
menea cu tema. 

PF. canonica, totalis sau în 
consequensa = canon (v.), 

F. contraria =— contra-tugă 
(7.). | 

F. homophona, cu respunsul 
în unison cu tema. 
F. impropria sau irregularis, 

fugă liberă. 
/. în contrasio lempore sau 

"per arsis et (hesis, în care re- 
producerile temei apar pe de- 
osebite părţi ale tactului. 
F. întersa. în contrapunct 

dublu, părţile putindu-se res- 
turna. 
Î. mixta, admiţind deosebite 

feluri de respunsuri, 
F.obligata, întrebuinţindstrict 

numai motive luate din temă 
sau din contra-temă, 
F. solula: sau sciolla, fugă 

liberă. | 
Şi alte varietăţi, cu alte ca- 

lificative a căror sens ie uşor 
de cuprins. 
F., considerată astăzi înve- 

Titus Cerne: Dicţionar de muzică. II 
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FULLSTIMMEN 

chită ca formă, ie totuşi exer- 
ciţiul cel mai salutar ce se 
poate da elevilor pentru a-i 
deprinde cu desvoltarea unei 
teme date, baza fundamentală 
a culturei şi instrucţiunei com- 
pozitorului. - 

Fugara (lat,), joc de orgă, cu 
tuburi de 4 sau 8 p. 

Fugat, epitet ce se dă stilului 
şi compoziţiunilor bazate pe 
imitaţiuni (v. Contra-punct). 
Adiectivul it. fugato se iea ca 
substantiv şi se dă ca nume 
unor compoziţiuni scrise în sti- 
lul fugei, adică avind pănă la 
un punct forma fugei, fără a 
păzi cu stricteţă regulele sta- 
bilite pentru detaliile iei. 

Fuggire la cadenza (it) =a e- 
vita cadenţa. | 

Fughelia (it.), diminutiv de la 
fuga, mică fugă, cu puţine 
desvoltări. 

Fubrer (germ.)= conducător (v.), 
nume dat temei principale a 
unei fugi. Tot acest nume se 
dă şi la cataloage dind detalii 
asupra literaturei muzicale re- 
lativă la un instr. sau la un 
subiect oare care. (v. Conduce). 

Fui sau Kuvan-leki, numele ja- 
ponez al flautelor. Japonezii 
deosebesc flautul propriu zis, 
cu 7 borte laterale, pe care-l 
numesc simplu F., apoi acel 
cu 6 borte (Aagura-F)) şi cel 
mic, cu 4 borte (Koma-k.). 

Fuiara = fluier, la Valahii din 
Moravia şi. Silesia (v. T T. 
Burada: Călători). 

Fullanthem v. Anthem. 
Filistimmen (germ.) == voci se- 

;
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ră, ce servesc a complecta ar- 
monia indicată de vocile prin- | 
cipale. . . i. 

Fundamental, epitet, atribuit în | 
muzică la diferite cuvinie: su-! 
met, notă, bas, scară ş.a. | 
Sunel f., nolă f.-ă sau sim-! 

plu Fundamenlală se numeşte 
în constituţiunea acordurilor ! 
nota cea mai gravă cînd, a- 
cordul fiind camplect, notele 
lui sînt dispuse în terţe supra-! 
puse. Astfel în acordul do-mi- | 
sol, nota do ie F.-a acestui” 
acord. De aici expr. de bas f/. 
dat în sistemul armonic al luă! 
Rameau, unei partide, suprima-: 
tă în execuţiune, furmată din 
f.-ele acordurilor, indiferent de : 
ce note ar avea a cinta basul. 
adevarat al armoniei; misiu-! 
mea acestui bas f. era dea 
face maă clar mersul armonic. 
al bucăţei. 
Acelaşi nume se dă în ceia: 

ce priveşte o“serie armonică: 
sunetului generator, sunetului 
1 al acesţei serii. La instr.-ele 
de suflare sunet f. ie sunetul: 
ce-l dă sau lar da tubul ace- 
lui instr. vibrind nedivizat în 
toată lungimea lui. La unele: 
instr.-e, din cauza prea marei, 
lungimi a tubului în raport! 
cu lărgimea lui, acest sunet 
f. nu poate fi emis, şi exten-; 
siunea naturală a instr.-ului! 
nu începe decît cu armonica 2! 
sau chiar 3. i 

Bpr. Scară f.-a ie întrebuin- | 
țată cite o dată în acelaşi! 
sens cu serie armonică cînd se ; + 

cundare, partide de umplutu- | 

| 
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vorbeşte despre instr.-e de su- 
Aare sau cu scara naturală (v.) 
vorbindu-se despre game sau 
sistemul muzical. 

Funebru, epitet dat muzicei şi 
în special marşurilor destinate 
înmormintărilor, 

Finfstulig (germ.:) v. Pentu- 
cordal. 

Funga v. Ramsinya. 
Fuoco (it.)—foc. Con /. sau 

fuocoso, termin de expr. cerind 
o execuţiune vioaie, plină de 
viaţă, - 

Furcă sau furculiţă, mică pedală 
inventată de factorul lrard, 

din Paris, şi adaptată harpei 
(9.) pentru a ridica cu jumă- 
tate de ton sunetele -coardelor. 
Tot astfel se numeşte o specie 
de mică manivelă servind la 

rotaţiunea cilindrelor unor in- 
str.-e de alamă. 
Degital în F., vechi mod de 

aplicare a degetelor pe unele 

instr.-e de lemn şi în special 
pe flautele şi fiuierele primitive, 
pentru. a se putea obținea su- 

netele intermediare celor co- 

vespunzătoare bortelor laterale. 
Astfel de ex. lăsînd liberă borta, 

corespunzătoare lui /a % şi a- 
copsrindu-se pe acea corespun- 
zătoare lui mi, se obținea un 
sunet intermediar care iera con- 
siderat ca un /a3. | 
Diapazon în F., diapazon de 

oţel avind forma unui U cu un 
mie miner jos; a fost inventat 
de J. Shore, trompetist în ar- 
mata engleză, la 1711, şi ie a- 
doptaţ azi generalminte pentru 
forma oficială a diapazonului.
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7i0s0, furibondo, termini de; 
expr. cerînd o execuţiune plină |! 
de vehemenţă, repede şi cu ac-! 
cente puternice. . : 

Furiant, dans boem, de o Miş=, 
care foarte repede, cu accente: 
bine pronunţate și cu schim-! 
bări de măsură. : 

Curioso (it.) v. furia. | 
Furişare (fr.: Echappee),. notă. 
esențial melodică, succedind ! 
unei note reale şi neavind re-! 
zoluţiune regulată. cu alte cu-! 
vinte fiind urmată de o altă) 
notă decit de unul din gradele 
iei alăturate. F. ie o brodărie; 
trunchiată şi dacă această notă 
face parte din acordul următor, 
ie considerată ca o anticipație 
indirectă, le una din notele. 
melodice ce se întilneşte mai; 
rar şi F. inferioară, rezolvindu- 
se într'o notă superioară, mai. 
nu se întilneşte. F. ie absolut; 
exclusă din şcoală şi interzisă. 
în contrapunct. ! 

Furlana 'v. Forlana. 
„Pusnitura, joc de orgă, unul din! 

cele mui bizare, care la fie care. 
tastă posedă în acut o serie de 
tuburi ce dau diferitele octave : 

şi quinte ale notei corespunză? 
toare tastei şi unele orgi chiar. 
septimele acestei note. Acest 
joc mai ie numit şi Miztura.! 
Furore (it.) = furie, turbare. A! 
face f. se zice în limbagiul 

i teatral despre o lucrare artis- 
i tică sau despre un astist în! 
! sensul că a plăcut în cel mai! La. icului ; | înalt grad publicului. i 

i 

| 

Furia (ît:) == furie, Conf... fu-! Furtună, nume dat unor bucăţă 
de muzică descriptivă avind 
misiunea a provoca în auditor 
imagina acestui fenomen al 
naturei. Cea mai vechie încer- 
care de a se imita acest feno- 
men prin instr.-e muzicale se 
găseşte în opera Thetis et Pele 
(1689) de Colasse.. Nu mult 
după acesta Marais scrise o 
furtună în opera sa Aleyon 
(1706), unind: sonoritatea stri- 
dentă a sunetelor extrem acute 
ale violinei (pănă Ja do) şi 
ale oboiului, cu sonoritatea lu- 
gubră a notelor grave ale fa- 
gotului şi a dărăbănilor des- 
tinse. În urmă, efectele de F. 
abundă în operile maiştrilor, 
atit în muzica pur sinfonică 
cu intenţiuni descriptive, cit 
şi în muzica dramatică, şi mij- 
luacele întrebuințate pentru 
a imita diferitele elemente ale 
acestui fenomen variază de la 
un maistru la altul, precum 
variază și valoarea artistică a 
acestor compoziţiuni. Se înţe- 
lege că ie mare distanţa dintre 
furtunile primitive de mai sus 
şi magistrala furtună din Pas- 
lorala lui Beethoven. Se în- 
țelege asemenea că pianiştiă 
din începutul secolului nu au 
putut lipsi de a-şi apropria a- 
ceastă formă şi între altele 
LOrage ae Steibelt făcu. cu 
adevarat furore pe timpul seu. 

Fusa (lat, şi it.) vechi numea 
figurei de notă numită optime. 
"usella şi Fusellala, vechi de- 
numiri pentru treizeci-doime 
Şi şasezeci pătrime.
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Ruste (fr) rachetă; se dă a- 

cest nume la trăsături diato- 

nice continue, fragmente de 

gamă foarte vepede executate, 

ce unesc două note reale se- 

pazate printrun interval mai 

mare decit o terță. Se scrie 

de ordinar în note mică, a că- 

vor valoare nu întră în calculul 

valorei tactului. 

Rusel (germ.) v. Fusa. 

Fusella (lat.) v. Fusa. 

Fassharmoniha v. Fisarmonica. 
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Fusston (germ.) = picior, ca 

unitate de măsură pentru tu- 

burile orgăi. 
R-ul-fa v. E. 
Fuxscho-mwechsel-noten (germ.)= 

notele schimbate ale lui Fux, 

v. Cambiata. Au fost numite 

astfel de la faptul că intrebu- 

inţarea acestor note în contra- 

punct au fost codificată de 

J.-]. Fux (Gradus ad Parnas- 
sum; 1725). 

Fz, prese. în loc de forzalo (v.). 

E —



  

U, în notaţiunile alfabetice re- 
prezintă al şaptelea giad al 
scărei fundamentale începînd 
cu la, al cincilea al gamei ma- 
jore tip, numit astăzi general- 
minte sol. Diferitele sunete ce 
poartă numele de sol au fost 
şi sint reprezintate prin dife- 
rite caractere ale lui G, sau 
dublind, sau punind diferiţă 
exponenţi sau indicii, sau chiar 
simple liviuţi orizontale dea- 
supra. Litera G a fost a treia 
întrodusă ca semn de cheie 
(v.) şi sa întrebuințat pe linia, 
întăja şi a doua a portativului, 
în special pentru violină, de 
unde i s'a dat numele de cheia 
violinei. Originea iei pare a 
fi în Franţa, de unde încă denu- 
mirea de cheia franceză ce i 
sa mai dat. Intrebuinţarea iei 
astăzi ie excluzivă pe linia a 
doua, tinzînd a se generaliza 
nu numai pentru vocile şi instr.- 
ele acute, dar chiar şi pentru 
cele grave -(v. Cheie). Pe linia 
întăia, menţinută maă cu sa- 
mă în Franţa pănă în sec. 18, 
avea aceiaşi semnificaţiune cu 
cheia lui fa pe linia a patra, 
numai cu două octave mai sus, 
ceia ce n'a fost străin dispa- 
riţiunei iei de pe această linie.     

In sistemul de solmizare prin 
mutaţiuni sunetele numite ază 
sol, luau diferitele denumiri 
-de sol, re sau ut, după exacor- 
dul în care se solfia; de aici 
denumirile complexe de G-sol- 
re, G-re-sol, G-sol-re-ut date 
acestor sunete.—Ca presc., în 
muzica franceză, de piano, g. 
Xe întrebuințat în loc de gauehe 
=— stînga, şi' anume: m. g.= 
main gauche = mina stinga. 

Ga, silabă întrebuințată în sis- 
temul de solfiare al lui Wael- 
rant (v. Bobisatio) pentru a 
denumi al patrulea grad al 
scărei diatonice (/a). În siste- 
mul muzical indian (v. India), 
această silabă se rapoartă la 
al treilea grad, corespunzind 
oare cum lui mi al nostru. In 
fine în paralaghia: (v.) biseri- 
cească această silabă, gradul 
al treilea, corespundă notei fa. 

Gabel (germ.) = furcă, furcu- 
liţă (%.). | 
G.-yri] = degitat în furculiţă. 
G-hlavier v. Adiaphon. 
G.-lone=sunetul diapazonului. 

Gagliarda (it) Gail/arde (f.), 
vechiu dans de origină italiană, 
şi anume romană, de unde încă 
numele de fomanesca ce i se 
mai da. Originar parea nufi
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decit ultima parte a Faran | 
(v.). Muzica, adese însoţită de | 
un text, e în măsură tepnară, 
şi nişcare foarte repede MM. 
timpul = 108). In colecţiunile! 

- de dansuri de prin sec. 16 şi| 
începutul sec. 17 G. joacă uni 
mare rol; je în curînd însă e-; 
clipsată (de prin mijlocul sec. 
17) prin celelalte dansuri: Giga, ! 
Canaria, ş. a. Numele pare ai! 
veni de la caracterul dansu-| 
“lui, cuvintul în sine însemniînd | 
„vioi. „vesel,“ „îndrăsneţ,“ 
„ştrengărese“ chiar. 

Gai (£r.), Gajo (it.) = vesel, expr. 
ce se întilneşte une ori ca ter- 
"min de mişcare, înlocuind prin 
urmare pe Allegro. In acelaşi 
sens ie întrebuințat şi .adv. 
Gaîment (fr.). 

Bitinia şi Moravia (v. TI: T. 
Burada : Călătorii). 

Gaillarde (fe.) v. Gagliarda. 
Gaiment (îr.) = vesel, v. Gai. 
Gajo (it) = vesel, v. Gai. 

Galant, epitet dat în sec. trecut 
stilului întrebuințat mai cu 
samă pentru muzica de clavir 
şi deosebindu-se de stilul legat, 
contrapunetie al muzicei vo- 
cale şial muzicei de orgă, cu 
numărul fix al partidelor, cu 
regulele severe, stricte. Acest 
stil, desvoltat din muzica de 
laută mai cu samă în Franţa 

Couperin, Rameau ş. a.), a dat 
naştere stilului muzicei mo- 
derne. 
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  Gălăţanca, varietate de horă (Y.) 

GALOUBET 

originară probabil din Galaţi, 
de unde a trecut în celelalte 
părță ale ţărei. 

Galempung, îinstr. javanez, ana- 
log cu fin-ul (v.) chinez şi 
avînd 10—15 coarde. 

Galop (fr.: Galoppsau Galoppade), 
dans modern, de origină ungară 
pare, făcindu-şi apariţiunea în 
saloanele din Viena, Berlin şi 
Paris intre 1920 şi 1830. Mu. . 
zica, în măsură binară (de or- 
dinar 2/) şi mişcare foarte 
repede (MM. e = 168), ie de 
obiceiformată din două periode 
de cîte 8 tacte şi un (sau două) 
trio. întrun ton relativ. Ser- 
veşte de multe ori drept ultimă 
figură în Cadril (v.). S'au scris 
şi galopuri sinfonice sau mai 
cu samă destinate armonielor 
sau fanfarelor, începînd cu q 
întroducere şi terminind prin- 
tr'o coda. 

Gaioubet (fr.) instr. favorit al 
vechilor trubaduri, ază uzitat 
numai în sudul Franţei, şi în 
special în Provansa. Acelaşi 
instr. în Bearn se numește 
Chirula (5... le un fluier pri- 
mitiv, numai cu 3 borte late- 
rale, două deasupra şi una 
dedesubt. Totuşi, prin ajutorul 
acestora şi prin variaţiunea su- 
flului, se obţine o extensiune 
de aproape două octave. De 
obicei de o lungime de 30 cm. 
ar avea ca fundamentală pe 
re,; dar din cauza prea marei 
lungimi în raport cu lărgimea, 
această fundamentală nu poate 
fi emisă, şi extensiunea nu în- 
cepe decit cu prima armonică



  

  

„căt instr.-ul nu se poate servi 

Gamă, serie de sunete mergind 

- sistem de notaţiune prin litere, 

IN PN A? 
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a acesteia, re, notat însă cu! 
două octave mai jos: |    
Ip 
Astfel, notat în unison cu; 

flautul, G.-ul sună două octave; 
mai sus decit; acesta şi o oc-. 
tavă mai sus decit octavinul,| 
decit care totuşi nu se poate. : 
sui mai sus. Extensiunea se: 
obţine prin descoperirea suc- 
cesivă, parţială sau totală a 
celor trei borte laterale şi prin 
cele întăi armonice ale acestor 
fundamentale. De un timbru 
foarte pătrunzător, ie cu atit 
maj greu: de cintat în iel, cu 

decit de mina stingă, dreapta 
servindu-i a lovi cu o baghetă 
tamburinul, acompaniatorul ob- 
ligat al G.-ului. 

treptat în aceiaşi direcţiune 
după legi anumite. In vechiul 

diferitele grade ale septimei 

Ma] 
  

  
--< 

” iru denumirea diferitelor grade 

27 
  

  
Jerau reprezintate prin capita- ! 
lele A—G (v. AlfabeD. Sune- 
tul sol, sunetul adaugat: mai 
Jos de nota /a,, reprezintată 
prin A, a fost reprezintat prin 
litera greacă [ (gama), octava 
lui, sola, fiind reprezintat prin 
& (Odon de Cluny, ș 942). După 
Guido d'Arezzo se admise pen- 

| 
| 
| 

  

seria silabelor: ut re mi fa 
sol la, luată după cum se știe 
“din imnul către Sf. loan: 

Ut queant laxis, 
hesonare. fibris, 
Mira gestorum, 
Famuli tuorum, 
Solve polluti, 
Labii reatum, . 
“Săncte .Johanes. 

în care la silabele cursive co- 
respundeau tocmai şase grade 
diatonice începind cu nota pe 
care azi o numim do (uț). Nu- 
mele de G. a fost conservat 
însă şi a servit pentru a denumi 
întreg sistemul de sunete mu- 
zicale întrebuințat pe utunci, 
sistem care pănă prin sec. 14 
a menţinut ca limită gravă pe 
nota 's0l,. Cu timpul întrebu- 
inţarea denumirei G. sa ge- 
nexalizat şi a luat sensul ce 
îl are ază, 
Gamele se deosebesc intre iele 

prin raporturile reciproce ale 
sunetelor ce le formează. . Dar 
legea determinind o dată aceste 
raporturi în spaţiul unei oc- 
tave, celelalte octave nu sunt 
decit reproducerea fidelă a a- 
cesteia, astfel că pentru deter- 
minarea speciei unei game ie 
de ajuns a considera numai 
sunetele cuprinse în limitele 
unei octave. 
O G. ie diafonică cînd sune- 

tele ce o formează merg trep- 
tat prin tonuri şi semitonuri; 
octava iei cuprinde 7 sunete. 
Cind sunetele merg numai prin 
semitonuri, avem o G. croma- 
lică, şi octava ei cuprinde 12



„GAMĂ! 

sunete. Unii autori deosebesc 
încă va treia specie de gamă, 
enarmonică, şi anume formată 
din cele 7 grade ale scărei 
naţurale între cari se interca- 
lează sunetele diezate şi be- 
molizate, fără însă a se tem- 
pera semitonurile, ceia ce ne-ar ! 
da G. cromatică. Octava acestei , 
game ar cuprinde 1? sunete. | 
Trebuie a deosebi aceasta G.| 
de ceia ce se numea Ge e-| 
narmonice în sistemul antic şi | 
se numeşte încă în psaltichie, 
(v.) cari nu admit decit cite 
unul sau două grade enarmo- 
nice (v. FEnarmonic). 
Poziţiunea respectivă a tonu- 

rilor şi a semitonurilor în ga- 
mele diatonice constituie ceia 
ce se numeşte mod (v.). 
Gamele muzicei vechilor Greci 

nu ierau altă ceva decit deose- 
bite aspecte ale aceleiaşi serii 
diatonice (v. Scara naturală), 
deosebite specii de octave di- 
ferind între ele numai prin 
sunetele ce jucau rolurile prin- 
-cipale. Astfel muzica lor avea 
un mare număr de moduri. 
Din aceste moduri mai mult 
sau mai puţin modificate, s'a 
derivat gamele stabilite pentru 
cîntul bisericesc (v. Jon şi 
Glas), şi adoptate naturalminte 
în urmă şi pentru muzica pro- 
fană care nu întirzie însă a-şi 
arăta preferinţele pentru cele 
două moduri, major şi minor 

“în cari şa mărginit aproape 
exclusiv muzica modernă. 
Cerinţele extensiunilor vocilor   şi a instm.-elor însă au făcut 
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necesară transpunerea mai sus 
sau mai jos a scărilor formate 
după aceste moduri, transpu- 
nere care nu se putea efectua 
în limitele scărei naturale, ci 
necesita întroducerea unui: nu- 
măr mai mare sau mai mic 
de note alterate suitor sau po- 
goritor. 

Astfel, gamele moderne, ca- 
re-şi iau numele de la nota 
iniţială a octavei, dacă nu pot 
prezinta decit două moduri de- 
osebite, dacă nu au de cit; două 
legi deosebite pentru consti- 
tuţiunea lor internă, pentru 
aşezarea reciprocă a deosebi- 
telor grade ale octavei, iele 

totuşi se deosebesc nu numai 

prin sunetele: ce joacă rolul 

principal, dar şi prin însăşi se- 

via sunetelor ce le formează. 

De multe ori cuvintul de mod 

ie suprimat; din vorbire, şi ast- 

fel de ex. în loc de a se zice 

yama luă do modul major ceia 
ce însemnează gama a căreia 

octavă începe cu nota do şi 
îşi are tonurile şi semitonurile 
aşezate după modul major, se 

zice simplu gama lui do major. 

Gamele întrebuințate în mu- 

zica, primitivă a unor popoare 

ar avea aparenţa că nu sar 

alipi la nici una din catego- 
riile de game de mai sus; pri- 

vite mai de aproape însă se 

recunoaşte că aceste game, de 

altmintrelea de un interes lo- 

cal, nu sint decît uşoare al- 

teraţiuni sau game diatonice 

în cari unele grade au fost
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suprimate sau sint de o între-| 

buinţare foarte rară. 

La articolele Mod, Ton, Glas, | 

ş. a. se pot găsi încă detalii 

asupra acestor chestiuni. 

(iama-tip, nume dat scărei 

naturale servind de model pen- 

tru formațiunea gamelor. Astfel 

G.-4. a modului major ie oc- 

tava din scara naturală înce- 

pind cu do; G-t.a modului | 

minor Ye octava incepind cu la. | 

Gama-ul, în sistemul de sol- | 

mizare prin mutaţiuni, numele 

iui sol. 
Gamba (it )=pi 

(Gambang, nume generic dat în 

muzica: extremului Orient.unei 

claşe de instr.-e de percusiune 

formate dintr'o serie de discuri 

  

ctorv. Viola di G. | Gamme 

Gambe (fr. şi germ.:) v. Gamba. 

In orgă se dă acest nume la 

jocuri imitind timbrul instr.— 

elor de coarde şi arcuş. Sint 

jocuri de 8 sau 16 p. cu tuburi 

de zinc, parte cilindrice parte, . 

în sus, uşor conice. 

Gambenfligel (germ.:) v. Clavir 

cu arcuş. 
Gambenstimmen (germ.:), jocuri 

de orgă, v. Gambe. - 

Gambenverk (germ.:) v. Clair 

cu arcuş. 
Gamelang, specie de armonică cu 

lame metalice, uzitată în Siam. 

(fn) v. Gamă. 

Uand, corn abisinian, făcut din- 

tun corn de bou. 

Gandar, Giander, Gender, (ien- 

dir, v. Gambany. 

sau de lame, de metal sau dej Gandhara—gyrama, unul din mo- 

lemn, înşirate pe 

unei lăzi sau pe un cadru şi 

lovite cu unul sau două cio- 

cane asemenea de lemn sau de 

metal. Astfel “este instr.-ul nu- 

mit Staccado. popular în insula 

marginele | durile muzicei indiene. 

Gang (germ.) = pasaj (1). 

Gangara sau Ghaghara, (beng.) 

grup de clopoței ce danţuito- 

rit indiani îşi anină la glezne 

pentru a marca vital. 

„Java. O varietate care merită | Ganibri, v. (henbri. 

semnalată prin inteligenta a- 

plicare a unui principiu acus- 

tic, ieste instr.-ul numit Gendir.. 

Un sunet - produs la orificiul 

unui tub ie întărit şi iea un 

timbru” de o dulceaţă surprin- 

zătoare dacă tubul ie de astfel 

de dimensiuni ca să poată vi- 

bra în unison cu sunetul exci- 

tator. In Gendir sint o serie 

de lame foarte subțiri de metal 

întinse pe două coarde; sub 

fiecare lamă se află cite un tub 

de bambu acordat în unison 

cu lama vibrantă. 

Ganta sau Ghanta (beng. şi skr.), 

clopoțel de bronz, servind în - - 

cultul indian. Kudra-G. (Khu- 

dra-G.) ie un mic clopoțel ser- 

vind pentru a marca tactul. 

Ganun, v. Xanun. 

Ganz (germ.) = întreg. (iîn- 

strumenten = instr.-e întregi, 

instr.-e de suflare, cu îmbucă- 

tură, putind emite fundamen- 

tala (v. Întreg). | 

Garanita v. Guarana. 
Garbo (it) — graţie. Con g., ter- 

min de expr., cu grație, cu 

dulceaţă.
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Gari sau Ghari specie de gong 
indian, de o sonoritate foarte 
puternică, uzitat în cult, 

Garika, una din denumirile in- 
diene ale arcuşului instr.-elor 
de coarde. Acest cuvînt, care 
ie constatat că ar avea o vristă 
de peste 1500 de ani, ie unul 
din argumentele în favoarea 
originei indiene a instr.-elor 
de arcuş. 

Garnitură, la instr-ele de su- 
flare, ie ansamblul clapelor ; 

"la inste.-ele de coarde, ie co-|. 
lecţiunea, de coarde, fie întinse 
pe instr., fie numai destinate 

„pentru aceasta. G. harpei sau 
a pianului constă dinti'un mare 
număr de coarde, pănă la 20 
şi chiar mai multe varietăţi, 
prin diametru şi material ; la, 
violină şi celelalte instr.-e de 

„arcuş a orchestrei moderne, G. 
constă din patru coarde, cari 
dacă sint egale în lungime, 
toate variază între iele prin 

* diametrul lor. 
Garşavim sau Garschavim, unul 
din accentele (v.) tonice ale 
Evreilor. < “Gasaf, cimpoi uzitat pe coastele 
Barhariei: 

(ias-harmonika nume dat de 
mecanicul C. A. Griiel din 
Berlin unui instr. mai mult 
acustie decit muzical, constind 
dintr”o serie de tuburi de sticlă, 
la; al căror capăt inferior, prin 
ajutorul unor robinete, se re- 
sula flacările produse prin ar- 
derea gazului aerian. Un instr. 
analog, dar perfecţionat, ie Pi- 
rofonul (v.) lui Kastaier, care 

totuşi n 
| muzică, 
|Galtung (germ.) v. Gen şi Alod. 
Gauche (tr.) = stinga. 
Gavioli-flute (fe.), nume dat de 
factorul Gavioli, din Paris la 
o.specie de mică orgă cu tu- 
buri şi cu manivelă. 

IGavotă, vechi daus trancez. Nu- 
"mele - (fr. Gavotte) pare a-i 
veni de la'Gavots, locuitori ai 
provinciei Gap. În forma sa 
primitivă G. avea particulari- 
tatea că deşi iera un dans 
grav, totuşi dinţuitorii saltau, 
pe cind în celelalte dansuri 

! grave pasurile obicinuite erau 
mai mult merse sau lunecate. 
De un caracter grațios, muzica 
acestui dans ie în măsură bi- 
nară, de ordinar in ?/, q ) ŞI 
mişcare moderată ( | — 54 ). 
Frazele iei încep pe! a ' 
a doua jumătate a tactului și 
notele cele mai mică întrebuin- 
ţate sînt optimele. (pici o dată 

„urmind însă unei pătrimi punc- 
tate). Aria ie formată din două | 
părți, cari se repetă şi la în- 
ceput partea întăi consta din 
4 iar a doua din 8 tacte; mai 
tirziu forma deveni foarte ]i- 
beră. De multe ori după re- 
luarea părţei întăi urmează un 
(rio, care nu e altă ceva decit 
o nouă G., construită: de ordi- 
nar cu basul în pedală duplă 
(Musette). După trio se repetă 
în total partea întăi. La sfir- 
şitul sec. 17, G. apăru în teatru, 
în-baleturi şi, mai târziu, în 
opere ; apoi, în sec. 18 tan mu- 
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zica insti.-ală. cind a fost şi; Gegilterles B (germ.) = b grilat, 

perioda sa de apogeu. Se de-i uaa din denumirile semnului pă 

osebeau mai multe varietăţi i Geige (germ.) = viola, ca denu- 

de gavote: G. de Sceauz, 6. 
de la flore, G. d la Vestris ş.| 

a. În operile lui Gluck se gă-! 
sese multe gavote -de această. | 

din urmă specie. "Mai cu samă; 

pavotele din Armide şi din! 

Orphee de Gluck, acele din: 

Cephale. el Procris şi din Pa-| 
mutye de Grâtey au fost cele- 

bre în teatru. In suitele engle-! 
ze şi franceze, ale lui Bach, 

în sonatele sale pentru violină, ! 

încă se găsesc numeroase spe-! 

cimene de garote. În Suilă! 
(v.) ă. lua loc de ordinar după 

Sarabandă (v.). O varietate de 

G., de o mişcare repede, a fost 
numită în Anglia Cebell. | 

Gdur, în terminologia germ.-ă| 

=— sol major. | 

Ge, silabă întrebuințată în aşa 
numita Bebisatio (v.), pentru 
sunetul numit astăzi si (7). 

Gebrochen (germ.) = frint (v.). 
Gehunden (germ.) = legat (v.). 

Gedacki sau Gedeckt (germ.) = 
acoperit, închis (v.). 

Gedâmpft (germ.) = inăduşit (v.). 
Gedoppelte (germ.) =. dublu 

- şi reduplical. 
Getăhrie (germ) = torarăş, v. 
Respuns. | 

Getiuilte- Note (germ.) == notă pli- 
nă, pătrimea. 

Gegen (germ.) = contra. 
G.-bewegungy = mişcare con- 

trară, | 
G.-fuge = contra-fugă. 
G.-harmonie sau   G.-satz — contra-temă. 

mire generică a instr.-elor de - 

coarde şi arcuş. Acest cuvint 
întră în combinaţiune cu multe _. 
altele, ca: : 
All-G. sau 
Arm-G. = viola de braţ, riola 

propriu zisă. | 

Dass-(., deosebindu-se în 
Kleine B.-G. — violonsel şi 
Grosse-B.-G. = contrabas. 
Diskant-G. = violină. 
Knie-l. — viola di gamba. 
Liebes-(. — viola de amor. 
Tenor-(i. = violoncel. Apoi: . 
G.-n-harz = saciz. 
G.-n-klavicembal, G.-n-Kla- 

vie, G.-n- Werk, v. Clavir cu: 

arcuş. 
G.-n-principal, jocuri de orgă 

de 8, maă rar de 4p.,cu tim- 

bru intermediar între Gambe 

şi Principal. o 
Goister-harfe (germ.) = harpă 
eoliană (7.). : 

Gemănate, fluiere 4. v. Fluier 
duplu. 

Gemăssigt (gern.), ca termin 
de mişcare == moderat. 

Geminatăe subinţeles c/aves (lat.), 

epitet dat sunetelor dintre la; 
şi mi, pentru că în notaţiunea 

sistemului exacordal ierau re- 

prezintate prin litere înpăre- 
chiete: aa, bb, cc, ş. &. 
Gemiseht = amestecat, v. Mia. 
Gemshorn (germ.) = corn de că: 

prioară, nume dat la jocuri de - 
“orgă_cu tuburi deschise, cu . 
gură, dar uşor conice către 

extremitatea superioară, acei
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ce le dă un timbru apropiin- 
- du-se de acel al tuburilor în- 
chise. Sint de 8, de 16 p.ş.a. 

Gen se numea în muzica vechi- 
lor. Greci modul de a fi a te- 
tracordului (7.), pe care-l de- 
osebiau în diatonic, cromatic 

- şi enarmonic (7. a. c.). 
Gender sau Gendir, v. Gambang. 
Generala, subînţeles A/arma, ba- 
„terie de darabană şi sonerie de 

trompetă de o mişcare repede 
» ce se întrebuinţază în armată 
pentru mergerea la atac, sau 

„în garnizoane şi tabere pentru 
„adunarea repede a trupelor. ! 
General-Au/takt (germ.) numesc | 

- unii autori o specie de anacrusă 
(v.) care nu face parte inte- 

“grantă din ritmul următor, ci 
ie numai accesorie, servind 
"pentru aducerea acestui ritm. 
Geheral-bass (germ.)= bas cifrat. 
General-pause. (germ.) = pauză 

- generală, se zice în special în 
muzica pentru un număr mare! 
de instr.-e. le însemnată de 
obicei printr'o coronă (v.). 
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  Generator se întrebuinţază în a- 
“celaşi sens ca şi fundamental | 
„(9.) dar se aplică în” special, 
vorbind despre sunetul funda. 
mental al unei serii armonice. 
Genunchiere (fe. Genouillere),| 
mecanism adaptat armoniului 

“şi destinat a produce deosebite 
efecte prin simpla apăsare a 

. genunchiului. 
Asttel unele produc efectul 

-de crescendo sau decrescendo, 
altele deschid registrul de joc 
mare, ş. a. 

GERMANIA 

Geometic v.: Divisiune şi Scară 
naturală. 

Germană, nume dat unei specii 
de arii (v. A/lemande). 
Chitară g. v. Cetera 
Corn german, nume dat în 

Franţa (Cor a/lemand) cornu- 
lui cu tuburi de schimb (v. 
Corn). 
Sezlă germană, nume dat în 

Anglia (German sizrth) acordu- 
lui de sextă crescută cu quintă, 
de ex: do-mi- sol-lat, 

Germania. Primul autor la care 
se găseşte cea întăi menţiune 
despre muzica în G. ie Tacit 
(54— 140), care constată în a- 
celaşi timp că imnele resboi- 
nice la care face aluziune sint 
de o origină cu mult mai ve- 
chie decit epoca la care scrie. 
„Germanii, zice iel în De mo- 

„Pibus Germanorum, serbăto- 
„resc prin cîntece antice, care 
„le sînt istoria şi analele lor, 
„un zeu numit 'Tuiston şi pe 
„fiul seu Mann, ca fondatorii 
„naţiunei lor. lei au asemenea 
„cintece pe cari le numesc bar- 

„dit; le întonează toţi împre- 
„ună, pentru a-şi insufia curaj; 
„tot aceste cintece le servesc 
„4 augura despre soarta. viitoa- - 
„rei lupte şi iei sint teribilă 
„sau tremurători, după into- 
„națiunea cintecelor trupelor 
„lor. Aceste voci par mai de- 
„grabă un concert al bravurei, 
„decit un vuet zadarnic. Iei 
„caută a produce mai cu samă 
„asprime în sunete și un mur- 
„mur înăduşit punind scutul 
„înaintea gurei, pentru ca roa-
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„cea să devie mai plină, mai 

„gravă şi mai puternică prin 

„repercusiune“. A 

le singura menţiune ce se 

găseşte despre muzica în G. 

şi dacă ie vag pentru istoricul 

Subitor de preciziune, acest text 

dovedeşte totuşi existenţa în 

acele indepartate timpuri a 

unei muzici proprii Germa- 

nilor. 
Perioda ce urmează ie pentru 

muzica în G. o serie de secole 

obscure, în timpul cărora de-. 

sigur” arta îşi urmează drumul! 

seu, dar cari pentru istorie a! 

vemas necunoscut. În timpul! 

acestei periode totuşi se pe-! 

trece un fapt important: cin- 

tul bisericei romane pătrunde 

pănă în inima G.-iei, se sta- 

bileşte şi formează muzica aşa 

zisă religioasă şi oficială. Unul | 

din capitularele de la 789 a- | 

lungă muzica populară din mo- | 

nastiri «şi opreşte călugărilor | 

de a cînta cîntece erotice sau 

de a comunica copii; un act 

al conciliului din Mainz hotă- 

răşte că ori cine va compune 

cintece profane sau le-ar cinta, 

va fi condemnat la exil. Aceste 

interdicţiuni dovedesc existența 

alături cu muzica religioasă, a 

unei muzică profane; dar iele 
sint singurele dovezi ale acestei 
existenţi. Toate cintecele an- 
terioare sec. 10, ca acele ce 
celebrează faptele măreţe ale 
lui Carol cel mare, vitejiile 
lui Roland, şi chiar acel re- 

lativ la suirea pe tron a lui 
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poate spune pe ce fel de me- 
lopee se cintau. 
Cel întăi nume ce istoria mu- 

ziceă în G. poate revendica pănă 

la un punct, ke acel al bene- 

dictinului Amalarius Sympho- 
rius (4 840), elev allui Alcuin 

şi fost director al şcoalei de 

la palatul lui Ludovic cel blind. 

Apoiacel al lui Notker supra- 
numit Balbulus (840—912), 

căruia tradiţiunea îi atribuie 

un opuscul: Theoliscum de mu- 

sica, în 4 capitule: de 8 lonis, 

de tetrâchordis, de 8 modus şi 
de mensura fistularum urgani- 
carum, tratat pe drept datorit 

unui alt Notker, supranumit. 

Labeo, care a trăit cu vi'o sută 

de ani mai în urmă. | 

Sec. 10 acuză un real progres. 
În el se constată întrun mod 

sigur existenţa diferitelor inst.-e 

cari formează -embrionul 0r- 

chestrei moderne: flautul şi. 

fluierul, chitara, viola, psalte- 
rion, orga de mici dimensiuni, 

harpa de asemenea, ş. a. În 

acest sec. le de semnalat exis- 

tenţa lui Adalbert epiacop de 

Praga (950—1034), autor “a 

mai multor imne între cari | 

unul în onoarea Maicei Dom- 
nului pe cari Polonii lau a- 

doptat şi-l întonau înainte de 

luptă (Boga Rodzica). Tot pe: 

atunci a trăit şi călugărita: 
Brotavitha, celebră în istoria 

literară şi care pare că iera 

şi muzicantă: ea a pus în 
muzică poemul seu Panegirita 

Olonilor şi altele. 
Sac. 11 continuă anedanu- .
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me de eelesiastică raportindu-se | 
la istoria muzicei. Astfel ie: 
chiar la începutul secolului aba- 
tele Heriger (+ 1010), autor a| 
mai multor imne: Hilperic au-| 
tor al unui tratat De Musica. 
Herman din Reichenau supra- 
“numit Contractus(1013-—1054), 
autor a mai multor imne şi 
“mici tratate muzicale între cari | 
şi expunerea unei notaţiuni! 
bazate pe literele iniţiale ale 
diferitelor intervale (v. Wota- 
fiune) În tine tot în acest şe- 
col apare figura - impozantă a! 

„luă Francon din Colonia, unul! 
din acei savanţi cari în acea; 
epocă, plină de naivitate ştiin-, 
țifică se aventurau a serie dej 
omni ve scibili. Astronom şi! 
filosof, iel a jucat; şi în muzi-! 
că un rol considerabil, A lăsat 
un op asupra discantului: Com-, 
pedium de discantu, căutînd a. 
substitui barbarei diatonii an- 
terioare o armonie care azi! 
pare stingace fără - îndoială, 
dar care era bazată pe prin-: 
cipii logice: alt op, Musica ef; 
cantus mensurabilis caută a 

„înlocui notaţiunea cîntului plan 
prin notaţiunea proporţională. 
Cu sec. 12 ieşim din regiuz! 

nile întunecoase abordină te- . 
renul adevărat istorie. În acest: 
secol, în care apar şi primele 

- Weinachislieder, cîntece de cră. . 
căun, cîntind naşterea lui Isus, 
sint de menţionat kenedictinul ' 
Conrad, de ia Hirsehau, autor. 
a unui ep e musica e/dife- 
rentia lonerun, și mai tirziu; 
pe faimosul scolastic episcop; 
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la Regensburg Albertus Mag- 
nus, graf von Bolestadt,(1193— 
1280), care asemenea a scris 
un op'De musica şi comentarii 
asupra problemelor muzicale 
ale lui Aristot. - 
Sec. 13 ie pentru toată Eu- 

ropa o epocă strălucitoare. 
Cruciadele, deschizind relaţiuni 
cu Orientul, a produs o specie 
de primă renaştere, pe care o 
găsim în istoria literaturei și 
muzicei germane realizată prin 
aşa numiții J/innesinger. 
Apariţiunea acestor „cîntăreţi 

ai amorului“ ie una din cele 
mai principale evenimente ale 
istoriei muzicei în G. Aceştia 
se bucurau de cea mai mare 
favoare mai cu samă pe timpul 
domniei lui Frederic Barbarosa, 
(1152—1190). “Iei formau o 
adevăraţă castă constituită, con- 
curind periodic între dinşii la 
castelul de Wartburg în Saxo- 
nia. Compozițiile lor, cari au 
avut o infitenţă salutară asupra 
muzicei şi poeziei germane, 
nu tratau numai subiecte de 
amor, după cum s'ar părea ju- 
decîndu-se după nume, ci multe 
erau poeme pline de istorisiri 
frumoase, de idei morale și 
drepte. Sint cunoscute aproape 
200 de nume cari au aparţinut 
la astfel de poeţi muzicanți. 
Printre aceştia unii erau bo- 
gați, alţii mai saraci, dar toţi 
erau nobili. Au fost chiar 
suverani jninnesinger, ca îm- 
păratul Enric VI (1165—1197), 
ca regele Vinceslas 2] Boemiei, 
ca margravul Oton de Bran-
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- burg. Wolfram din Eschenbach, | 

deburg, contele Rudolf de Neu.-! 
bnrg, Gton de Botenlaube conte 
de Henneberg, ş. a. Între cei! 
mai reputați însă prin valoa- 
rea lor poetică şi muzicală se, 
citează pe: 
Klingsor (incep. sec. 13), pe. 

care unii îl consideră ca ima-: 
ginar, personiticind în iel pu.-: 
terea muzicei asupra naturei: 
omeneştă ; el ar fi fost arbitrul ' 
concursului din 1208 la Wart-! 

(încep. sec. 13), autorul poe-: 
mului Parzifal, a mai -multor 
cintece şi fragmente conservate . 
încă. Tannhauser, cavaler eru-: 
ciat ; unul din cîntecele sale.: 
Venusberg i-a valorat censura 
papei Urban IV (1261—1264).' 
Vagner a imortalizat numele; 
acestor doi minnesinger. Ulrich 
von Lichtenstein, care după. 
ce exaltă amorul seu pentru: 
ducesa de Merania într'o serie: 
de cintece, neputinduiă captiva.; 
inima, după 13 ani işi resbună.. 
printr'o altă serie. de cîntece ; 
Sel a lăsat un poem Frauen- 
dienst „Compus din 18 mii de, 
versuri! Nithart din Reuenthal, . 
mai mult muzicant decit poet, 
a lasat o colecţiune de cele; 
mai / vechi cintece germane. 
Gottfried din Strasburg, auto-- 
rul poemului Tris/an şi Isolda, . 
care a servit lui R. Wagner.. 
Reinmar bătrinul (der A/fe),: 
Walther von der Vegeiweide,. 
Reinmar von Zreter, Alezan-. 
der der Wilde (selbatecul), Feie- 
drick gin Sonnenburg ș. a. 
Specimene din muzica pe care; 
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se cîntau textele lor s'au con- 
servat; şi, transcrise în notaţiu- 
ne modernă, au fost publicate 

de diferiţi savanţi. Aceste me- 
lodii par azi destul de puţin | 

; expresive şi cea mai mare parte 
sînt încărcate de ornamente în 
cari se recunoaşte influența 
cruciadelor. 
Cu sec. 14 însă arta mânne- 

singer-ilor degeneră; împăra- 
raţiă, regii, nobilii au părăsit 
încetul cu încetul harpa şi 
viola, şi muzica decăzu din mina 
celor bogaţi şi puternici în: 
mina cavalerilor saraci, ade- 
văraţi menestreli ca Enric de 
Meissen, supranumit /'rauen-' 
lo (1260—1318), care totuşi 
era devotat artei, şi cîntecele 
lui sînt sentenţioase şi pline 
de principii bune. La moartea 
lui femeile din Mainz i-au dus 
săeriul pănă la mormint. 
În curind meseriaşii şi bur- 

ghezii acaparară arta muzicală, 
care. naturalminte schimbă de 
caracter. Acestia după mode- 
lul mânnesinger-ilor -se unită 
şi formară o corporaţiune pu- 
ternică şi numeroasă şi, sub ru- 
mele de Meistersânger (=maiş- 
tri cîntăreţă) iei obţinură seri- 
sori patente de la împăratul 
Carol IV (1347—1378)., Nii- 
remberb, Strasburg, Mainz şi 
Francfort au fost primele cen- 
iruri ale acestei corporaţiuni. 
lei stabiliră grade ca şi la 
eorporațiunile meseriaşilor: u- 
cenic, tovarăs şi maistru, şi 
supuseră muzica la regule cari 
dacă ază par înguste şi mes-
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chine nu ie mai puţin adevărat 
că au exercitat pe acele tim- 
puri o influenţă salutară şi că 
muzica majştrilor cintăreţă poa- 
te fi considerată cu adevărat 
ca muzica populară germană 
în timpul sec. 15 şi 16. 
Această muzică nu diferă mult 

de acea a minnesinger-ilor; 
dar ei sint mai sobri în orna- 
mente. 
Cei mai vechi maiştrii cîntă- 

reţi ce se citează sint medicii 
H. Miiglin şi H.-L. Marner, 

" Regenbogen şi Frauenlob. Apoi 
pascarul Kantzler, curălarul 
Stall, bărbierul Hans Folz ş. a. 
între cari fără îndoială cel mai 
ilustru dintre toţi a fost ciu- 
botarul Hans Sachs din Nu- 
remberg (1486—1567). - 
Totuşi arta muzicală nu se 

mărginea pe atunci numai la 
maăștrii cintăreţi şi alăturea 
cu iei vedem discantişti şi te- 
oriciani de valoare. Dar mai 
cu samă către muzica instr.- 
ală compozitorii germani îşi 
îndreptară atenţiunea lor în- 
cepind cu sec. 16. Burney spune 
că cel întăi muzicant german j 
care a scris pentru voci cu 
acompaniament de instr.-e a 
fost un oare care Knefel (sfirş. 
sec. 16). In urmă sau desco- 
perit lucrări anterioare acestui 
“compozitor. Astfel un op tipă- 
rit în 1523, de H. Judenkânig! 
conţine mică sinfonii, lieder şi 
dansuri. Un altul de Hofthei- 
mer (1459-—1537)-ie intitulat 
Harmonie poetice şi conţine 
"muzică de toate genurile; a   

fost tipărit la Niiremberg în 
1539. 
Incepind cu acest secol maiş- 

trii germani ieau în istoria 
muzicei un rang din ce în ce 
mai important, rang ce devine 
preponderent în secolii urmă: 
tori. Deşi diferiţii suverani ai 
micelor principate Şi ducate 
germane aveau o specie de o- 
roare pentru muzicanţii naţio- 
nali şi chiemau la curţile lor 
maiştrii străini, din Franţa şi 
Țările de jos mai întăi (Rol. 
de Lassus, Josquin des Pres 
ş. a.), din Italia mai tirziu, 
totuşi lista compozitorilor şi 
teoricianilor germani din sec. 
15 şi 16 te frumos ornată. 
Se citează pe Traugott Eu- 

„genius, cantor la. 'Phorn, către 
1490 care ar fi întrebuințat 
cel întăi contrapunctul propriu 
zis. Tot către această 'epocă 
Adam din Fulda (1460—1537) 
scriea un cantic în 4 voci a- 
devărat model de puritate de 
stil. M. Keinspeck ie autor al 
unui tratat de cînt-plan: Li- 
lium musicee plane, unul din 
cele întăi opuri muzicale ti- 
părite (de Froschauer din Augs- 
burg, la 1498). Martin Agri- 
cola (1486—1556) din Magde- 
bur ga lăsat între altele două 
opuri: Musica figuralis (1532), 
un studiu asupra proporţiunilor, 
şi Musica înstrumentalis (1529) 
op preţios prin corecta şi com- 
plecta descriere a instr.-elor 
uziţate -pe atunci. lel a fost 
cel întăi care a părăsit în 
muzica instr.-ală vechia tabla-
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tură germană înlocuind-o cu 
uotaţiunea modernă. Alături. 
cu aceștia Xe de ajuns u cita: 
H. Finck (sfirş. sec. 15— incep. 
sec. 16): Th. Stolzer (1490— 
1526); ÎI. Isaac (către 1430--. 
1517): Li. Sent (1492—155%); 
Luscinus, supranumit Vachtigal 
(1457— 1536) care între altele 
a lăsat un op (Iutsurgiu seu 
Prazis musica) interesant prin 
descrierea 
timpul seu: Froschius (incep.sec. 
16): Sixtus Dietrich (imijl. see. 
16): Gumpelzheimer (î356— 
1625): Kasp. Krumbhorn 
41542---162);Glarean (1488— . 

"16:35 mare teorician ; Ornito- 
parchus (sfuş. sec, Lă—mijl. 
sec. 16); beschius (incep. sec.: 
15: 5. Wirduug (mijl. sec » 
l5— incep. see. 16), autor al 
unui op în cure dă o intere- 
santă descriere a muzicei de 
pe timpul seu şi a instr.-elor 
cu claviatură pe atunci intre- 
buințate, 
Tot către această epocă vi | 

si se ulipească cele mut vechi; 
nume de factori germani. Mai! 
întăi Nic. Faber, care între! 
1359 şi 1561 construi faimoasa 
orgă de la Halberstadt, Enui 
altul, Bernhard. către 1470, 
3 se atribuie invențiunea pe-, 
dalelor orgăi, a căror joc u 
tost perfecţionat de $. Casten- 
dorfer către sfirz. sec. 15. In 
fine Burckard din Niiremberg 
și H. Crantz din Breslau încă: 
au toșt renumiţi în factura 
vrgelor în sec. 15. 
Conrad Gerle (1 3211, din Nu- 

Dicţionar de muzică. 11 

instr.-elor de pe 

remberg ie cel mai vechiu nunie 
de factor lăutist german Şi 
lăutele fabricte de dinsul erau 
reputate în toută Huropa. Dait- 
toprugear, cel mai vechiu factor 
de violine cunoscut (încep. sec. 
16), ie originar tot din i, 
din “Tirol, care în sec. I7a 
dat atitea familii de factori= 
lăutişti celebri: Alboni, Stai- 
net, hlotz ş. a. ! 
In fine invenţiunea tipografiei: 

a cărei prime încercări se suie 
la sfirş, sec. 15, veni a con- 
tribui incă la progresul muzicei 
şi a cunoştinţelor muzicale prin 
respiudirea operilor maiştrilor 
Şi scrierilor teoricianilor. 
O altă cauză dădu muzicei 

naţionale un puternic arint cu 
incep. sec. 16, cînd muzica 
joacă un rol important în unul 
din cele mui mari evenimente 
ale istoriei omenirei. Revolu- 
iunea realizată, în incep. sec. 
16 în dogmele bisericei creşti- 
ne acceleră întrun mod singu- 
lar victoria artei populare a- 
supra artei convenţionale in (i. 
După exemplul lu: Huss ŞI 

a fraților morari, cari colpor- 
taseră în toată (4. yetrenurile 
lor populure-religioase, marele 
reformator  Luthar (1484 — 
1546), couvins de puterea mu- 
zicei, hotări a se servi de iea 
ca de un mijloc de propâgandă 
a ideilor sule. Ajutat de or- 
ganistul-compozitor Walter. 

„(L496-—1570), fel ereă-Coralul, 
a cărui embiion'il luă: din cin- 
turile minnexinger-ilor şi ale 
meisterscinger-ilor, din muzica
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populară. Cei d'intăi muzicanți | 
adepţi ai doctrinelor lui Luther | 
'şi autori de melodii şi corale” 
au fost M. Agricola, H. Sachs, 
H. Folz, H. Finck şi Heyden! 
(1496—1561), a cărui op De: 
arte canendi ne dă o ideie ; 
complectă despre starea doc-! 

_trinelor muzicale din încep.! 

sec, 16. Di ! 

Sfirş. sec. 16 aduce în Italia| 
minunata reformă a stilului! 
monodic, care dădu opera şi| 
oxatoriul. Dar G., care mai! 

tirziu merge cu un pas aşa de! 

sigur pe calea progresului, re=: 
mine mult timp credincioasă; 
vechilor tradiţiuni şi în: corul | 
naţiunilor ce formau lumea! 
muzicală de pe atunci “ea ie | 
cea din urmă a profita de i-: 

_deile reformatorilor italieni. 
Din cînd în cînd vedem pe; 

unii mergind în Italia pentru 
a studia noua artă; dar în! 
general maăştrii germani re-: 
min în ţara lor, în mediul lor,: 
Jucrind încet, şi cu răbdare.! 
Totuşi, dacă progresul ie ano-, 
nim şi fără pompă, nu ie însă! 
mai puţin real.. 
„La încep. sec. 17 teoria muzi-| 
cală avu ciţi-va campioni cari | 
o puseră pe baze solide. În! 
fruntea lor . ie Mich. Schulz! 

_(1571—1621), zis Prelorius,, 
autor a opului Sinlagma mu-: 
sicum; în 3 mari volume tră-i 
tind despre instr.-ele antichită- ! 
ţei, despre psalmodie şi cîntul 

“coral în diferitele culturi re: 
ligioase; despre instr.-ele timpu- | 
lui şi în particular despre orgă,. 

despre notaţiune, măsură și 
arta cintului. După iel, întrun 
rang mai interior vin Bary- 

phonus (1580-—-1630) autor 

18 tratate în limba latină a- 

supra muzicei, între cari 4 
tipărite şi care în studiul con- 
sonanţelor şi a disonanţelor pu- 
ne o rigoareşi o serupulozitate 
matematică ; J. Criiger (1598—. 
1662); J.-A, Herbst (1588— 
1665), zis Aulumnus; M. Mei- 
bomius (1626—171:) care pu- 
blică între altele tratatele mu- 
zicale ale” celor şapte autori 
principali greci şi latini (1657): 
Aristoxen, Euclid, Nicomah, 

Alipius, Gaudenţiu, Bachiu, şi 
Avistide Quintilianul ; jesuitul 

At. Kireher (1601—1680), in- 

ventatorul harpei eoliane; de 
o erudiţiune imensă, s'a ocupat 

şi de muzica antichităţei, a 

cercat a descoperi în ieroglifele 

egiptene o notaţiune muzicală, 

a studiat ritmul şi metrul E- 

„vreilor, Grecilor şi al Roma- 

nilor, a discutat asupra „mu- 

zicei misterioase” a pietrelor 

şi plantelor, şi asupra „muzicei 

jeratice“ a celor nouă cete de 
îngeri (Ars. magnetica, 164): 
Musurgia universalis, 2. v.: 
1650; Oedipus aegyptiacus, 4 
v. 1655; Phonurgia nova, 1615); 

J. Kepler (1571—1630), ma- 

rele astronom, se ocupă şi de 

muzica; în opul seu: Jlarmont- 
cen mundi (limz 1619). 

În compoziţiune, maiştrii ger- 

mani tot conservind tu reli- 

giozitatevechileforme muzicale, 

complicatele combinaţiună ale
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polifoniei, : le perfecţionarii, le! 
imbogăţiră şi creară astfel o! 
artă nouă care în mai puţiu: 
de un secol ajunge la combi-! 
națiunile măreţe de voci şi! 
instr.-e, la sinfonia vocală şi! 
instr.-ală în sensul cel mai 
înalt al cuvîntului. D 
Chiar din primii ani ai sec. 

17 vedem ciţi-va suverani ger-| 
mani, doritori a susținea arta | 
natională, trimiţind în Italia, 
şi mai cu samă la Veneţia,! 
înuzicanţi cari să se perfecțio- ; 
neze în arta lor, studiind prin-, 
cipiile scoalei italiene, Unul: 
dintre cei intăi a fost H. Schiitz | 
(1585—1672), „tatăl muzicei! 
germane“, care-şi latiniză nă- | 
mele în Sagillarius; elev al! 
lui G. Gabrieli la, Veneţia, reîn-: | 
tors în patrie iel în troduse for- | 
mele stilului dramatic de curind | 
inventat. Melchior Franck | 
(1580— 1639) contribui alătură; 
cu iel la introducerea şi per-! 
fecţionarea voilor forme. . : 
Periodul resboiului de 30 de! 

ani (1618— 1648) în care ţara! 
a fost succesiv devastată de 
diferitele armate, ie puţin fa-! 
vorabil desvoltărei, artei ger- 
mane, care remine : staţionară | 
pănă la suirea pe tron u îm- | 
păratului Leopold (1658). To-! 
tuşi în: timpul acestui period | 
se întimplă un fapt important | 
în istoria muzicei în G. La | 
căsătoria fiicei lui George. | de | 
Saxonia cu margravul de Hes-| 
sa-Darmstadt (3: april 1627),: 
ia castelul Hartenfeld din Tor-! 
gau S'a reprezintat opera Da/ne, 

| 

s . 

de Rinuccini, tradusă de cele- 
brul poet laureat Martin Opitz, 
cu muzică nouă de H. Schutz. 
le prima operă cu muzică scrisă 
de un compozitor german. An- 
terior acestăaia arta dramatică 
muzicală nu “era reprezintată 
în G. decit prin masi baleturi 
de curte, în care pompoase ca-. 
valcade ţineau locul de frunte. 

După pace însă muzica na- 
ţiodală pierde teren. Atit îm- 
paratul Leopold cit şi. diferiţii 
prință dispreţuiesc compozito- 
rii maţionali şi muzica lor. 
Santinelli, Caldara, Ziani, Buo- 
noucini $. a. maiştri italieni 
sint 'succesiv. chiemaţi la Viena 
şi încareață de” onoruri şi de. 
distincţiuni. Cu ocaziunea că- 
sătoriei lui Leopold, Santinelli 
scrisă opera («li amori di Or/eo 
ed Euridice, care captivă astfel - 
gustul publicului vienez că o- 
pera italiană a . fost definitiv 
stabilită. 

Carţile din Manheinb, Miin- 
cheu, Stuttgart, Dresda, ş. a 
urmară exemplul Vienei; la 
teatru nu se mai admira de 
cît maiştrii ultramontani sau 
cel mult se tolera pe acei 
dintre germani cari după un 
voiaj în Italia îşi latinizau. 
numele. Aceste preferinţă ale . 
suveranilor germani întirziază . 
mult progresele muzicei na- 
ionale. 

Totuşi muzicanţii pur ger- 
mani nu se descuraj au şi g graţie 
perseverenţei lor vedem cite- 
va încercări de muzică drama-
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tică, mai cu samă la Hamburg, : 

care în seg. 18 deveni un 

adevărat centru muzical. Aici” 

vedem în 1678 primele opere 

cu un text german şi cu mu, 

zica de un compozitor german : : “ 

mai îutiă Adam și Eta şi apoi, 

Crontes, de J. Theile (1646—. 

1724). J.-Wolfg. Franck 

(1641-1688), J.-Ph. Foertsch! 

(1652—1708), J-G. Conradi 

(sfirş. sec. 17) sint cei întăi! 

compozitori de opere germane. 

Dar cea mai mare figură ce 

s'a ilustrat în acel timp în 

acest gen a fost fără îndoială 

Reinhart Keiser (1674-1739), 

originar din Leipzig, considerat, 

ca fondatorul operei germane, 

autor a peste 100 opere şi ora- | 

torii, cari au servit de model 

lui Hiindel şi succesorilor sei. 

Tot la Hamburg găsim pe 

“Pelemann (1681—1767),. pe 

Mattheson (1681-—1764), pe' 

Graun (1701—1759), ş. a. 

In urma acestora ieau loc. 

maiştrii cari au creat ceia ce 

sa numit maă tirziu muzică de 

cameră: J.H. Sechmelzer 

î+ 1695), Gottl. Finger (sfirş. 

sec. 17—incep sec. 18), Chr.- 

Wolt Driickenmiiller (mijl. sec. 

17), Mat. Kelz (mijl sec. 17). 

ș.a. Violoniştii P.-H, Biber 
41648—1705), Dietrich . Becker 
(sfirş. sec. 17), Strungk (1640-—. 

1700), Bruns (1665-1697), 

organiştii şi claveciniştii Sam. . 

Scheidt (1587—1654%), Reinec-: 

ke, (1623—-1722), Buxtehude 

(1635-1727). ]. N. vw. Kerl 

(1625 — 1690). Proherger. 

— 116 
UERMANIA 

(1637 — 1695), Pachelb el 

(1653—1706) fondară marea 

scoală de muzică instr.-ală ger- 

niană. - 

Factura instr.-ală de careieste 

aşa de strins legat progresul 

vivtuozismului instr.-al şi a 

muzicei de cameră şi sinfonică 

are a număra în acest secol 

fainiliile de factori lăutişti ti- 

volezi Albani, Steiner, hlotz, 

pe Denner (1655—1707) orea- 

torul elarnetei ş. a. 

Sfirşitul sec. 17 a fost încă 

ilustrat prin figura teoricianu- 

lui Fux (1660--1741), autorul 

marelui tratat de compoziţie 

vemas mult timp clasic: (ir 

dus ad Parnassum (125), op 

care seris în latineşte a avut. 

onoarea traducerei în toate 

limbele Europei muzicale. 

Muzica bisericească şi orato- 

riul: a luat o mare extensiune 

în această ţară în care amin- 

tirea misterilor şi a moralită- 

ților din Evul mediu Xera încă 

puternică. Aceste reprezinta- 

țiuni, a căror origină se suie 

în ceia ce priveşte Pasiunea 

la sec. S și în ceia ce priveşte 

Naşterea lui Isus la vechile 

YVeinuchislieder din sec. 12, se 

bucură în (4. de mare favoare 

în tot; sec. l5 şi 16. mai cu 

samă la Salzbarg, lu Stuttgart 

şi în tot Tirolul. Există îucă 

o asttel de piesă asupra naşte- 

vei lui sus de un oare care 

Knust, reprezintată în 1540. 

şi o alta de Benedict Edelpick 

reprezintată în 1556: în fine 

o a treia, în $ acte şi cu 24
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de personaje de celebrul Haus 
Sachs. 

Sec. Li alasatun mare număr 
de acest fel de piese mistice! 
cu muzică şi mai cu samă! 
drama din tiolgota deveni în: 
acel timp subiectul preferat; 
al maiştrilor germani, Intre” 
maiştrii cari au strălucit mai 
mult în muzica religiousă la 
această epocă se citează: J. 
Stadlmeyer (1360-—1646),. 
Andr. Rauch (sfirş. sec. l6—: 
mijl. sec, 17),feuschuer(1675). 
Bockshorn latinizat în Capri. 
cornus (1629—1670), ]. M. 
(lettle (stirş. sec. 17) ş. a. 
Compoziţiunile acestor imaiş-: 

tri, în cari corurile sint larg 
tratate, orchestra numeroasă şi 
variată, prezic stilul măreț, 
imposant care face gloria scoa-: 
lei germane din.sec, ÎS, period: A Serial 
incomparabil. Care numără pe! 
Hiiudel, „Bach, Haydu, Gluck. 
Mozart. ȘI sfirşeşte prin cea 
mâi mare personalitate, isto. 
riei muzicei... pa TI 
Aceste nume sintetizează în 
iele intreaga istorie a muzicei. 
in G. in sec. ]8 şi prin Beet- 
hoven se trece in epoca con- 
timporană, 

Iandel (1685-—1759) deschide : 
drumul marei periode a sec.. 
IS, lel se prezintă mai întăi 
ca imitator al lui Schiitz Şi 
leiser şi debutează in teatru. 
ia L7U5 cu opera Aleina, căreia 
ii urmară citeva altele. Mer-" 
gind însă în Italia şi studiind! 
arta muiştrilor italieni. iel iși” 
modifică stilul, îl mlădiază oare- 
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cum, făcindu- l mai strălucitor. 
maj uşor chiar, fără a-l aduce 
totuşi la, sustul cintăreţilor, de 
la cari a intimpinat totdeauna 
vit rezistenţe. Reîntors în i. 
iel nu obţinu succesul meritat, 
astfel că nu stătu mult şi plecă 
în Anglia, unde maj tirziu se 
şi stabili” definitiv. le faptul. 
pentru care scoala engleză îl 
revendică, Originea şi stilul lui 
însă îl alipesc fără îndoială la 
şcoala germană. Hăndel a scris 
aproape +0 de opere, între cari 
se citează mai cu samă Rinal- 
do (1710) şi Radamisto (1720), 
muzică de cameră de toate 
felurile, concerte de orgă ş. a.: 
dar acolo unde iel ie fără sa. 
măn ie în Oratoriu, în care 
geniul seu merge tot ridicin- 
du-se:; Fsfher (1732), Deborah 
(1733), Saul (4759), Israel (în 

Fyipel) 41739). Messiah (742). 
Samson (1743). Judas Maceha- 
bâus (1747), Josuah (1740), 
Jephtle 41751) sînt o serie de 
capodopere dintre cari unele 
şi azi ridică un adevărat en- 
tuziasm în lumea muzicală din 
Anglia Messicel, începînd de 
la 749 n'a fost an în care să 
nu fie executat la Lundra cu 
o papi neintrecută. 

bru al unei numeroase familii 
de muzicanți cari a strălucit 
în G. în: uimp de mai bine de 
3 secoli, dar ie unul din cele 
nai puternice şi mai vayiate 
genii ce au existat în artă. 
Deşi elev al unchiului seu, J.
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Chr. Bach (1642—1703), unul! 

* din cei mai celeb:i din această. 

familie, .J.-S. Bach a fost mai; 

cu samă autodidact: iul fură, 

şi copiază la lumina lunei o! 

colecţiune manuserisă formată 

din compoziţiunile marilor maiş- 

tri, colecţiune pe care unchiul, 

“deu i-o refuzase, şi parcurge 

_poşte pe Jos pentru a asculta ; 

un organist gblebru! Acestea; 

ar anunţa o viaţă accidentată, 
care totuşi se petrece între ca- 

binetul seu de lucru, lecţiuinile 

sale şi biserica Sf. "Toma dim 
Leipzig, unde numit ca orga-: 

nist şi şef de cor, păstră acest. 

post pănă la moartea sa. Genin | 

muzical prin excelenţă germav, 

tără nică o alteraţiune de pro-. 

venienţă străină, Bach a abor-, 

dat toate genurile artei muzi-! 

cale. In 1851 stu format în G.: 

o societate care a întreprins, 

publicarea scrierilor lui Bach; 
peste 30 de volume apărute 

cuprind mai bine'de 150 de 

cantate religioase, 11 cantate, 

profane, 5 mese, 2 pasiuni, 
oratorii, concerte, fagi, tocate, 
fautazii, o cantitate enormă de 

muzică pentru clavecin, înco- 

ronată priu opul care.u devenit, 

Evanghelia pianiştilor: Yol-. 

temperirtes k lavier, muzică 
pentru orgă, canoane, corale 

şi nenumărute 'altele. - 

_ In urma acestor doai mari 

nume, Bach şi Hindel, găsim 

îu G. în sec. '18 o întreagă; 
pleiadă de elevi şi continuatori, i 

ilustrindu-se -ca organişti, ca: 

compozitori, la teatru, la bise-! 
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UT7I4 — 1785); 
(1721-—1783); G.-H. Stălzel 
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vică sau la concert. Astfel au 

tost fiii lui Bach: J. Or. Bach 

(1735—1782); K.-Ph.-Em. Bach 

(714—1788);W.-Friedm. Bach 

(1710—1784); apoi Altnikol 

(4 1759); I.L. Krebs (1713-- 

1780); J.-C. Bittel (1752— 

1809); J.-K. Vogler (1698— 

1765); J.-P. Kelner (17U5— 

1785), cel întăi care a lucrat 

o fugă pe numele lui Bach 

(si D-la-do-siţ): Homilius 
Rirnberger 

(1690 — 1749); M. Hiwsten 

(1682—1742);FP.Bendu(1709— 

1786); K.-H. Graun (L70l— 

1759), autorul celebrului ora- 

toriu, Tod Jesu ; Zach (1105 — 

1773); J.B. Eberliur (1702— 

1762); Fasch (1688—1758); 

Albrechtsberger (1736—1809), 

maistrul lui Hummel şi Beet- 

hoven; ]. A. Hasse (1699— 

1783); Holzbauer (1711 -—1785 

ş. a. 
Pe cînd însă în ltulia crea- 

torii operei şi urmaşi lor în- 

treprind şi continuă opera de 

simplificare a orchestrei, tiu- 

zind a o mărgini la timidul 

rol de acompaniator al voci, 

maiştrii germani mult timp 

păstrează tradiţiunile iustr.-ale 
ale Evului mediu. În orchestra 

lor găsim o mare abundență 
de sonorități curioaze şi inge- 

mioase, dar fără cu maistrul 

să “posedă minunata artă de a 

contopi aceste colori multiple 

ale paletei sale întrun armo- 

nios colorit de ansamblu. 

"Nu trece însă niult din a doua
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jumătate a sec. 18 Şi apare: 
Had (1732 — 1809), „tatăl 
sinfoniei”, puritatea stilului şi ! 
poezia personificată. Lui i se 
cuvine onoarea. de a fi stabilit! 
definitiv orchestra modernă şi! 

jel au a creat sintonia dacă 

trebuie a constată că iel 
acel ce i-u dat forma ei axtistică 
cure au servit de model urma- 
şilor sei. Muzica lui Se admi- 
vubilă de graţie; de bogăţie. 
de eleganţă şi simphcitate, şi 
influenţa lui a fost imensă; 
cu toată evoluţiunea modernă 
a muzicei şi azi sintem uimiţi 
de admirate în fața noutăţei : 
ideilor respindite în serierile 
lui Haydn. 120 de sintonii, 
19 mese, 43 de quartete, 12 
opere germane şi italiene, 4 
oratoii, “4 sonate pentru piano 
ş, a. multe formează bagajul 
seu, în care unele din sinfouiile 
sale şi mai cu samă oratoriile 
die Schiăpfung (798) şi. die 
Juhveszeiten (1301) sint. capo- 
dopere care vor face nemuri-: 
toare gloria maistrului vienez. 
Pe cind Havdn reforma. mu- 

zica instr.-ală şi punea bazele. 
orchestrei şi sinfonieă moderne, 
un alt compozitor germau, 
us U0714—1787), lua în, 
ină cauza muzicei dramuti- 
ce, cauză pe care o pledă eu 
o magistrală eloquenţă în ca- 
piodopere ca Orpheus (762), 
| leese (i 167) şi Paride ed ilena 
(1770). Reforma lui însă n'a 
fost yustată de vienezi, cari 
în teatru îşi făceau deliciile cu; 
maiştiii italieni şi muzica lor.! 
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Asttel iel preferă a merge în 
Pranţa, mai cusamă căiera “hie- 
mut acolo de foasta sa elevă, 
regina Marie-Antoinette, şi re- 
formă opera franceză (v. Pranța). 
Părăsind îusă G. Gluck lăsă 

ca urmaş pe Mozart (L756— 
1792). Acesta dacă luă. de la 

- Italieni mlădierea melodiei lor, 
nu luă mai puţin din geniul 
seu şi din studiul: maăştrilor 
germani o neîntrecută putere 
dramatică şi o admirabilă pro- 
fumditate în expresiune. Sin- 
toniile sale, quartetele sale, 
trumoasele sale partiţiună: /do- 
meneo (1781), Clemenza di 
Tito (790), AXozze di Figaro 
(1786), Don Juan (1787). Cosi 
[an fute (790), Zauber flăte 
(791), Enifăihrang. aus dem 
Serdil (1781). mesele sale, fe- 
qiiem, toate  compoziţiunile 
sale sint egal de remarcabile 
prin trumuseţa cintarilor, prin 
bogăţia armoniei, prin Varie- 
tatea acompaniumentelor, şi 
provocară admiraţiunea tutu- 
vor, partizani ai melodiei san 
adepţi ai combinaţiunilor sa- 
vante ale polifoniei scolastice. 
Dacă muzica lui Haydn con- 
tinuă a fi subjectivă, căutind 
miaă mult o plăcere a urechei 
deci; exprimarea unor senti- 
mente, în muzica sinfonică ui 
lui Mozart mai cu samă în 
ultimele sale sinfonii se simte 
clar o tendintă de obiectivitate, 
se vede intenţiunea de a ex- 

„prima sentimente prin. graiul 
diferitelor instr.-e, de a dra- 

matiza siufonia.
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Haydn, Gluck şi Mozart sint 
legătura între marea şcoală a 
lui Bach şi Hiăudel şi scoala 
modernă. Cu aceşti maăştri mu- 
zica germană a realizat un pas 
gigantic şi ajunge prin puri- 
tatea, nobleţa şi bopriţia stilu- 
lui la o astfel de star e, lao 
astfel de pertecţiune relativă 
că numai o transformare ar 
putea să-i urmeze. Beethoven 
(1770-1527), în a cărui opere 
se pot întrevedea toate pro- 
gresele ce muzică germană a 
realizat, rezumă această trans-, 
formaţiune. Invederat Beetho- 
ven procede de la Haydn şi 
Mozart: dar mai cu samă în- 
Huența lui Haydn ie simțită, 
mai cu samă în primele lui conr- 
poziţiuni. Geniu transcendent 
prin excelenţă, iel în curind în- 
să lasă să se intrevadă în serie-. 
vile sale tendinţele estetice ca- 
vacteristice aleşcoalei moderne. : 
În compoziţiunile lui de mu-! 
zică de cameră, în sinfoniile! 
lui, muzica devine printi Sea in- 
săşi mai pasionată, mai drama- 
tică. Mai mult încă. sinfonia 
însăşi vine şi iea în drama mu- 

zicală, în operă (Fidelio 1803), 
în or atoriu (Choistus am Cel. 
berge 1811) un rol de o impor-: 
tanţă necunoscută pănă atunci. 
Astfel cu dinsul limbagiui 

muzical se transformă: paleta. 
instr.-ală se îmbozăţeste “cu. 

- nouă coloră contopite prin arta! 
-stiluloă sinfonic, melodia de-: 
vine mai expresivă, mai pro- 

fundă. 
Dacă o transiuruuaţiuue se, 
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realizează în muziea sinfonică 
prin influența lui Beethoven, 
o transtformatiune analoagă se 
realizează în muzica dramatică 
prin 0.-M. von Weber (l757 — 
1826), pentru cure tă. are un 
cult egal cu acel ce-l are pen- 
teu Bach. Iluvdn, Mozart şi 
Beethoven. Prin multe legătură 
geniul puternic și inalt AL lui 
Beethoven ie strins unit cu 
arta clasică a predecesorilor 
sei. Acel ul lui Weber. mai 
inegal, pare cu totul indepen- 
dent. lu adevăr iel aduce pe 
arena muzicei dramatice. un 
clement cu totul nou: rădăei- 
nele artei lui sint îu arta popu- 
lară : lied-ul tradiţional, care 
în cursul timpului ne-a dat. 
muzica minnesinger-ilor şi acea 
a meistersănyer-ilor, apoi prin 
Luther şi Walther a dat naş- 
tere coralului protestant, a fost 
prin Weber desroltat şi ridicat 
la înălțimea operei. Weber de” 

butează ca muzicant popular 

prin cîntece patriotice ş şi mili- 

tare, cu muzică pentru piano, 

cu mică lucrări pentru teatru, 

ş, a. Dar prin opera Preischiitz 

(Dresda 1819) iel sări printr un 

siugur pus la celebritate. 0- 

perile următoare, Precivsu 
(15320), Puryauthe (1823) și 
()beron (1326), tie care de co- 
lori așa de deosebite, susținură 

această eclebritate care nu pu- 

tea fi mărită. şi influența sti- 

lului seu nu s'a mărginit numai 

la maiştrii şcoalei germane. 
Un contimporan al lui Weber. 

k. Schubert (1797 — 1828) a
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tost uu alt campion puternie 
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al fied-ului german ducindu-l! 
la forma cea mai perfectă şi 
mai muzicală. Armonie expre- 
sivă, melodie delicată şi pro- 
tundă în același timp, acom- 
paniamente bogute şi variate 
sint caructeristicele stilului a- 
cestui maistru, care, cu toată 

scurta sa carieră avi o influenţă 
puternică asupra muzicei ger- 
mane. Unele din lied-urile lui 
au remas celebre, cu Erlhiniy, 
der Wandever, Gretehen ai 
Spinnvaudle, Lehewohl, taimoasa 
serenadă (Sfâudehen) ş. a.: dar 
nu numai acesta ie genul în' 
care a strălucit Schubert şi în 
scrierile sale de muzică dra- 
matică (Josamaurde, 1823, Al. 
fonso und kstrella, 1922, der 
Iiusliche hrieg, ş. a.) sint 
pagine pline de farmec şi. de: 
ex presiune. 
U altă mare figură a primei 

- Dn vu - 

jumătăți a sec. 19 ie P. Men- 
delssohn- Bartholdy (1809 
1847). Acestă, prin forma com- 
poziţiunilor sale, procede de la 
clasici a căror cult dă unora 
din compoziţiunile sale o întă- 
țişare atit de particulară; prin 

„coloritul orchestrei sale însă, 
prin armoniile şi mersul visă- 
tor al melodiei sale, fel umin- 
teşte pe romanticul Weber. 
Deşi face şi iel parte din ple- 
ada compozitorilor cari au 
avut o carieră scurtă şi averea 
sa îl scutea de nevoia de a: 
scrie pentru ciştig, totuși iel 
a lăsat un număr însemnat de 
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muzică de cameră, concerte, 
între care acel de violină a re- 
mas piatra de încercare a vic- 
loniştilor, muzică pentru dra- 
me de un caracter romantic cu 
Sommernachistraum. tablou 
tantastice ca Walpuris- 
nach, muzică pentru ntigone 
şi (edlipus de Sofocle. pentru 
Ahalie de Racine, muzică re- 
Ligioasă, psalmi, în cari mai 
cu samă se vede cultul seu 
pentru Bach şi Hindel, melodii, 
coruri, fieder ohne woste pen- 
tru biano ş.a, 
Încă un maistru a cărui ee- 

niu a exercitat -şi exercitează, 
încă o influenţă considerabil 
asupra muzicei majştrilor ger- 
mani din secolul nostru, ie 
Rob. Sehumanu (1810-—1555). 
De o natură aleasă şi delicată. 
geniul lui Schumann Ye un 
admirabil traducator muzical 
al romantismului lui Byron. lui 
(âăthe, lui Ileine. Popular în 
lumea pianiştilor prin micile 
sale compoziţiună pentru piano 
(oi de album; Scene ş. a.). în 
acea a cintăreților prin lied- 
urileşi melodiile sale, Schumann 
ea loc între cei întăi maiștri 
ui scoulei moderue german 
prin concertele sale pentru 
diferite  iustr-e. prin muzica 
sa de Cameră, prin uverturele 
(6) şi sinfoniile “sale (4). Dar 
maj cu samă sub forma siu= 
foniei dramatice ne prezintă 
Xel gindirea poeţilor sei fuvo- 
vită: Das Paradis und lie beri. 
Requien fir Mignon, Ver hose 

lucrări: simfonii și uvertură,  Pilgerfuhr/, Manfred, Scene.
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din faust, a cărui muistieism! 
nu Va -înspăimintat, ş. a. i 
Alături cu acești maiștri de. 

cari am vorbit pe cit spaţiul 
permite, îucă au ţinut un rang 
onorabil în muzica germană ! 
din sec. 18 şi prima jumătate 
a sec. 19: J.A. Hiller (UT285—: 
1804): Abatele Vogler (1749—! 
1814) maăstrul lui Weber şi | 
al lui Meyerbeer: P. Winter | 
41754—1825);compozitora mai. 
multor opere, între care der! 
Sturm 4794), Tamerlan (1802). : 
ș. a; 3. Mayr (1763—1845)| 
care sa bucurat de mare ce-/ 
lebritate în Italia; Gyrowetz 
41703-—1850), compozitor fe-! 
cund pănă la bitrăneţă: ]. Weigl : 
(1766-—1846), Ionr. Kreutzer: 
(1780—1849): L.Spehr(1784— | 
1859). autor a mai multor! 
opere, între cari .un Pausti 
41816); Jessonda (1823); Lind-! 
paintuer (1791 —1856); Meyer- 
beer. (1794— 1869), tipul ec-. 
clectismului muzical, care năs- 

- cut în G. unde debută (Jephias. 
Geliibde, 1813). mlădiindu-şi! 
stilul sub influenți, maiştrilor 
ltaliei, unde scrise un număr: 
însemnat de opere ca Semira- 
mide riconosciula (1819), Em-| 
ma di Resburgo (1820), Ma: 
gheri'a d' Anjou (1822), îl Uro-, 
cialo (1825) ş. a, se stabili la 

- Paris unde produse citeva din. 
"cele mai frumoase mărgăritare: 
ale scenelor franceze (v. Frau-.. 
(a); Marsehner (1795—1861). 
popular mai cu samă prin o-, 
perile sale der Vampir (1828),! 
der Templer und die Jidiu: 

GERMANIA 
i 

(1829) şi [ans /leiling, repre- 
zintată pe toate scenele ger- 
mane ; Leissiger (1798—1859): 
Lortzing (1803-—1851), autor 
între altele a operilov far und 
Zimmermann (1837),der Wild. 
sehitz (842), die Undine 
(1845);0. Nicolai (1810— 1849), 
un german italianizat, a căruia 
cele mai principale opere sint: 
îl Templario, (1840). il Pros- 
crillo 0840), şi mal'cu samă. 

die Lusligen Weiber von Wind- 
407, care reprezintată numai 
după moartea lui îl făcu a- 
devarat popular. 
Mai toţi uceşti maiștri au 

scris încă oratorii, muzică sin- 
tonică, muzică de cameră ş. a. 
Afară de acestia sint încă de 
citat. alţii cari său deosebit 
în genuri speciale, Astfel ie 
S. “Sechter (1788-—1869), în 
muzica bisericească, E. Hummel 
(1778 — 1837), K. Czerny 
(1791 — 1857), Mayseder 
(1789—1863), lgn. Pieyel 
(1757—1831), în muzica de 
cameră. 
Numărul virtuozilor instr.-iştă 

Te cu adevurut nesfirşit. Astfel 
nu se poate cita decit o mică 
parte din cei. ce s'au bucurat 
de mai mult succes: pianiştii 
Doassek (1761--1812). Steibelt 
(1765—1823), F. Nalkbrenner 
(17838—1849) ; familia Stamitz, 
violonişti şi violoncelişti; IL. 
Mozart (1719—17837), Sehup- 
pauzich (1776-1830), lrnst 
(1745-1805), F. Ries (1784— 
1338), violoniştă; . Quuintz 
(1697—1773) flautist ; Reiner
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'18), Mariana Pirker 

" perfecționari ale iustr.-elor cui 

1806) fagotiştă ; Punto (t748— ! 
1803), Hiilmandel (1731 —; 
182: Rodo!ph (1730—1812) 
corniştă : J. 1. Fischer (1733— 
1800) oboist; J. Beer (1744— 
1311) clarmnetist ; Krumpholtz 
(1745—-1790) harpist ș. a. Din- 
tre- ucestia cel mai mulţi au 
tost şi compozitori, fie numai: 
de muzică pentru iustr.-ul lor, 
fie de muzică de. cameră. | 
Arta cintului, care în G. a 

tost totdeauna mai puţin în: 
Hoare ca-in celelalte ţări. uiu- - 
zicale, are- totuşi nume care. 
pot fi puse alături cu cei mai 
de valoure cintăreți ai Pranţiei 
şi Italiei. Asttel au fost cintă- 
rețele Elis. Hesse (la încep, sec. 

(713—. 
1133), Regina Mingotti (1 728— 
1807), Mara (1149--1833), Ag. 
nesiu Heyne (1756 — 1791), 
Sontag (1804—1854), Schech-! 
ner (1806-—1860); tenorii Ant, 
haft (1714-—1797). Huibe L 
(1761-—1826), Krebs (1774+— 
1551), Hurka (1762-1805); 
razii Forat (1660—1710), Ben-! 
deler (1683—1724), „L. Fischer! 
141145 —1825), Maurer (L777—! 
1803) a căruia voce pogora. 
pănă la contra-fa. 

In fine trebuie a aminti că. 
sec. 18 şi prima jumătate a! 
sec. 19 formează „perioda în 
care apar cele mai principale! 

(1732—1782) Brandt (1773-— | 

1 
4 

i 

claviatură şi a instr-elor de] 
suflare, dintre care cea mai! 
mare parte sint datorite fac- 
torilor germani, cari mult timp!* 

_ 123 — 

„clar teoria întirzierilor: 
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au avut aproape monopolul 
fabricaţiunei acestor instr.-e 
(v. Corn, Clarir, 'Piston, Tub 
de schimb, Factor ş. a). 
Nu trebuie a uiti încă pe 

acei oameni de valoare cari 
sau consacrat: în acel timp 
teoriei şi criticei muzicale. Între 
cei întăi trebuie a cita pe Mat- 
theson din Hamburg (1681-- - 
1764), care în afară de com- 
poziţiune se ocupă de acustică 
şi teorie; Sehrăter (1699 — 
1782), care revendică idefa clu- 
virelor cu ciocanaşe, Xe cel 
întăi care stabili intrun mod 

Mar- 
purg (1718—1795). unul din 
cei mai eminenţi teoriciani al 
compoziţiunei muzicale.  Isto- 
ria şi biografia se constituie 
ca adevarată ştiinţă. Walther 
(1684— 1748) publică lexiconul 
seu (1732); abatele Gerbert 
(1720—1793) publică colec- 
ţiunea sa de Seriptores eccle- 
siaslici ( v. 1784); celebrele 
lucrări ale lui: Porkel (1749— 
1818) sint contimporane cu a- 
cestea. În fine pres muzicală 
ea corp: în 1722 apare. lu 
Hamburg Musica critica a lui 
Mattheson ; în 1736 la Leipzig 
Musikalische Bibliorhel a lui 
Mitzler (1711—1778), urmată 
în 1737 de Arifischer Ausi- 
kus a lui Scheibe (1708—1776) 
şi de altele a căror număr. 

„creşte cu cit ne apropiem de 
timpurile moderne. 

In sec. 19 încetul cu încetul 
eroluţiunea anunţată prin Beet- 
thoven iea. din ce în 'ce imâi |
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mult corp în G. La teatru cui 
şi la concert, muzica dramatică 
ca şi cea sinfonică sau de cu 
meră chiar, din subjectivă cum! 
iera devine obiectivă: Yea nu 
se mai mulţumeşte a produce 
o senzaţiune vagă pentru dis- 
tracţiunea şi plăcerea auzului, 
ci caută a preciza această sen- 
zaţiune, a exprimu o pasiune, | 
un sentiment. Dacă je adeva-: 
rat că astăzi muzica tutulor: 

şcoalelor a întrat în această. 
cale, nu ie mai puţin adera- 
rat că mai cu samă în G.a 
început şi sa desroltat această, 
evoluţiune filosofică a muzicei, 
care-şi găsi în R. Wagner 
(1819--1883) pe cel mai va-: 
loros campiov. Dotat de o ad: 
mirabilă concepţiune drumatică 
şi de o magistrală abilitate a 
minei. el pare a sintetiza ten- 
dinţele geniului muzical mo”. 
dern al Germaniei. După niarii 
maiștri a căror splendoare a 
umplut secolul trecut şi prima 
jumătate a secolului nostru, 
trebuia să vie unul care să 
prezinte rezultanta acestor ge- 
mii. Acest maistru a toat R. 
Waguer şi /tiensi (1842), der 
Fliegenule “Tollănder (1843), 
Tannhauser (345), Lohengrin 
(1850) Tristan und Isolda 
(1865), die Meislersănger (1363) 

„sint treptele ce suie Ja glorie: 
“pe acest colos al muzicei dra-.- 
matice din mijlocul sec. 19 
iune În apăzeu prin tetral - 
aia sa Jing der Niebehungen, 
formată din patru opere se-: 
parate: Pheingole, lie Walliire, 

1 
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Sieg [ried şi (rătterdămmnerung, 
reprezintate pentru prima oară 
la Bevreuth in 1876 întrun 
teatru anume construit. Par- 
si/al (1332), lucrare teatrală 
de un caracter esenţialminte 
religios și mistic. incoronează 
opera marelui reformator. 
Wagner u acaparat atenţiunea, 

lumei muzicale din G. Asttel 
că acei ce au reuşit, a-și face 
un nume alături cu dinsul 
au fost mai cu samă în muzica 
sivionică sau de cameră, iu 
cantată, oratoriu sau în operi 
de un stil mai uşor care tot 
deauna a avut în (ă. un public 
numeros. J. Brahms (1853— 
1897), ie în prima linie printre 
cei Mintăi; muzica sa de ca- 
meră, sintoniile sale. eantatele 
sale şi mai cu samă /eu/sches 
Requiem Va suit |n acest rang, 
]. Raft ((822—1882, F. Hinea 
(URII-—1885), N. Paubert 
(SIL -— 1891, Volkmanu 
(1315—1835), [. Biel (1821 — 
1885), F. Liszt (1311-1886) 
cure pe lingă titlul de compo- 
zitor cumula şi pe acel de 
pianist neintrecut, 2. sint 
dintre cei mai iluştri. În genul 
mai uşor de muzică dramatică, 
operă comică sau operetă s'au 
distins: 
Flotow (1812—1532) pe care 

openile Srradella (1540 şi 
Martha (845) Pan tăcut popu- 
lar: F. Lachuer (1803—I390) 

Nesslei- (L841 —1890) autorul 
între altele a operei devenită 
populară Trompeler 20 Năh- 
lingen (1834) F.S „Suppel UR20 - 
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1895) autor a unui mare nu-! 
măr de operete arind ca emuli 
pe 1. Strauss (n. la 1825) şi! 
pe Millieker (n. la 1842). 
lată numele celor mai vulo-. 

roşi represintanți ai şcoalei 
germane coutimporane şi prin- 
cipalele lor opere, toţi fiind în. 
ucelaşi timp şi compozitori de. 
muzică sinfonică, de cameră,: 
de cantate ş. a. 

K.. Reinecke (n. la 1824):: 
hânig Alan ed. der Gouverneur : 
con Tours (1891); E. Wulimer! 
(n. la 1832); K. Golmark (n.: 
la 1833): die Anigin von Sabu ! 
(1875), Merlin (1886), die 
Ariegsye/angene; Hans Sommer : 
(n, la 1837): Loreley (1891), 
De: Meermanu (1895); Max: 
Bruch (n. la 1838): Loreley 

(1863), /lermione (812); ]. 
"Rheinberger (n. la 1839): die 
Sieben ltaben:; R. Becker (n. 
la 1842): Frauenlob (1895). 
Rasbald; Aug. Bungert (n. la 
1546): tetralogia omerică for- 
inată din părţi: Aire, Odys- 
seus, Wuusikaa şi Odysseus' 
Ieimkehe: Lan. Brill (n. la 
1546): die Beerler von Samur- 
kund (1864), das Gioltlene hveuz 
(1875), der Land/riede US77),. 
iunea (1879), hâniyin Ma- 
rielle (1883), Steinerne IMertz 
(1588), Gloria (897); Hum- 
perdinck (n. la 1854): //ânsel 
anul Gretel (1894), Kânigyshkin- 
der (1890: W. Kienzl (n. la 
1855): Ureasi (1886), Meilmar 
der Nurr (1892). Ecangeiimann 
(1896) Don (uisehorle: E. Me- 
ver-Helmund (n. la 1860):. 

— 1; GERMANTA 

Mavgilla (1389), der Liebes- 
kampf (1893; Tichla (489%); 
l. Strauss (n. la 1864): (Gua- 
lam (1897) ş. a, 
G. prin excelenţă patria or-: 

chestrei şi a muzicei sinfonice 
a produs un mare număr de 
şeti de orchestră incomparabili: 
H. Proch (1809—1878), K. 
heinthaler (n. la 1822), Des- 

: sot (1831—1891), Napravwnik 
: (n, la 1839), Levi (n. la 1839), 

Sucher (n. la 1543), Hans 
Richter (n. la 1843), k: Mottl 
(n. la 1856), ş. a 
Arta cîntului a avut în tipul 

acestui secol sau are încă în 
G. ca emuli pe cintăreţele: . 
Tietjens (1831—1877), Th. 

Vogl (n. la 1845), Lucca (n. 
la 1841), G. Krauss (m. la 
1942), L. Radecke (n. la 1847), 
Materna (n. la 1847), Mallinger 
(n. la 1840), Klafsky (n. la 
1855) ş. a.; pe tenorii F: Wild 
(1792-1860), Tichascheck 
(180% -1886), Ander (1817— 
1864), Wachtel (1823— 1893), 
Niemann (n. la 1831), Nach- 
bauer (n. la 1835), H. Vogl 
(n. la 1845)ş. a.; buşii Staudigl 
(1807—1861), Searia :(1840— 
1886), K. Hill (1830—1893)ş. a. 
Nesfirşită ar fi lista virtuozi- 

lor instr:-iştă ce s'au distins în 
acest secol: iată ciți va din 
cei mai renumiţi: pianiştii 
Moscheles (1794-—1870), St. 
Heller (1813—1888), Henselt 
(1914—1889), Kullak (1818— 
1882), Tausig. (1841—1871) 

- Bilow (1830—1894), Sophie 
Menter (n. la 184); violoniştii
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“H-W. Ernst (814 — 1865), | (ihenbri sau Guenbri, specie de 

„Joachim (n. la 1831), J. Becker. 
(1833—1884), Wilna Neruda! 
(n. Ja 1839), Wilhelmy (n. la! 
1845) ş. a.; violonceliştii “N.: 
raft (1778 — 1853), Merk: 

[anbur (v.) arab, cu două sau 
tei. coarde; lada de armonie 
Je de obicei formată dintr'o 
membrană întinsă pe o ţastă 
de broască. 

(1795-1852), Popper (n. lu; Gheraş sau (/herasch, lierașaim. 
1843), K. Schrâder(n. la (1848), 
harpistul Oberthiir (n.la (1819); 

_clarnetiştii Dwan Miiller(1786— 
1854), 'Teobala Băhmw (1794—. 
1881) ş. a. 
Acustica a făcut în ultimele 

decenii un progres imens şi în 
acest progres primul rang îl! 
ţin lucrările lui Helmholtz: 
(1821—1894). Teoria şi istoria i 
muzicei au a semnala înti'o. 
întreagă pleiadă de savanţi mu- 
zicografi numele de Moritz! 

_Hauptmann (1792 -— 1868), 
Proske (1794—-1861) cu -splen-: 
dida sa colecţiune Musica di-: 
vina, Kiesewetter (1773—1 850): 
şi atiţea alții cărora arta mo- 
dernă le datoreşte cele mai, 
frumoase lucrări asupra origi-. 
mei şi trecutului iei. 

Ges, în terminologia germană= 
sol bemol. A 

Gesang (germ.) = cînt. 
G.-buch v. Choral-buch. 

“Gere, accente tonice evreice 
(v. Accen!). 

:Ghesba, Gosba, Guesba, Guesbale, 
Nesbale ş. a., o specie de Caral 
(v.) arab, cu alte cuvinte un 

fuier cu gura transversală, un 
simplu tub de trestie sau de 
lemn, lung aproximativ de 64 
'cm., deschis. la amindouă ca- 
petele şi avind 5 sau 6 borte 
laterale pentru degete. 

“Ghete, instr. arab, tormat din- 
tun tub cilindric, străbătut 
de ordinar de 6 borte laterale, 
terminat printr'un mic pavilion 
de tinechea; sunetul ie pro- 
vocat printi'o”ancie simplă lo- 
vindă. Ca şi Zumaralh, acest 
imsti. e întrebuințat cu păre- 
che, unul făcînd melodia şi al 

! doilea ţinind o specie de ison. 
Ghirbal, specie de daire arabă. 
'Ghironda (lat.) v. Ligură. 
Ghutară v. Chitară. 
IGhusaee ve Gui. 

Gesehwind (germ.) = repede, ca Gi, silabă propusă de D. Hitz- 

termin de mişcare. 
«es dur, în terminologia germ.-ă 

= s0lD major. -. 

"ler (v. Bebisatio) pentru a de- 
numi sunetul so/%. - 

Găamparale v. Castanete. 
“Geselschatt. (germn.) = societate. Giga (it.) Gigue (fr), mai întăi 
Ges moll, în terminologia germ.-ă; poreclă, apoi nume a vechilor 
= solp minor.: ' instr.-e de coarde şi arcuş, cari 

Gestopiie (germ.)— astupate (v.).; prin lada lor bombată, care 

Gelagil, specie de castanete cu: se prelungea. şi forma gitului 

clopoței uzitate la Arabi.  ! instr.-ului, aveau cu adevarat 

Gha.....v. Ga... i aparenţa unui jambon (fr.: gi-



gue). G. se deosebea de ante-| 
riorul rebec prin aceia .că avea! 
deja fasa pe care apăsind de. | 
getele pe coarde se obţine! 
scurtari acestora. Numele a-i 
pare în Lexiconul lui J. de, 
Garland (1210) şi aceste instr.-e; 
se menţin mult țimp în favoa-! 
re alături cu noile viole, late! 
şi cu gitul cu totul deosebiti 
de ladă, mai cu samă în Ger-! 
mania, unde porecla franceză! 
se transformă în Geige pentru | 
a se. generaliza cu timpul la! 
toate instr.-ele de coarde şi 
arcuş (7. (reiye). M. Agricola, 
în opul /usica înstrumentalis | 

2 “ n“ GIRAFĂ 

Bach şi Hindel afecţionau mai 
cu samă măsurele în 12; Gluck 
şi compozitorii de baleturi de 
pe timpul lui, pe cea în, 
care o vedem preferată şi în 
ariile populare în Anglia sub 
numele de Jig. Caracteristic 
pentru GQ. ie ritmul şi stilul 

8: 90c' es. 6 
gi! ii lu 

| | 
fugat. În Suită însă unde iea 
lua, invariabil loc la sfirşit; i se 
da o desvoltare cu mult mai 
mare. Cuvintul G.a fost unul | 
din cele intăi întrebuințate cu 
termin de mişcare (v.). 

ermanica (1515) descrie o în- Gimnaziu, titlu dat unor şcoli 
treagă familie: sopran, alt, te- | 
nor şi bas, o 
Numele de G. se mai dă laj 

o arie de dans, foarte în fa- | 
voare în sec. 17 şi 18. Mat-! 
theson (1737) deosebeşte la! 
inceputul sec. 18 mai multe! 
specii de G. şi anume: G. en-iGimnopeuie v. Dans. 

muzicale (7. Conservator), şi 
în special la acele destinate a 
da instrucţiunea necesară pen- 
tru a putea fi un bun şef de 
niuzică militară. Cea întăi şcoa- 
lă de acest gen a fost înfiin- 
tată la, Paris în 1836. 

ylesă, care ie G. propriu zisă, iGingras sau Gingria, nume dat 
„G. spaniolă, care se mai nu-i 
meşte şi Loure (v.), G. cana-! 
rie-(v.) şi G, italiană, destinată | 
numai pentru a fi executată 
pe instr.-e iar nu dansată, In! 
general G. ie un dans de un! 
caracter vesel, vioi, şi o miş-! 
care foarte repede. Muzica ie! 
formată de ordinar din două 
reluări de cițe opt tacte. Mă-! 
sura variază: 3/,, 3/,sau com-! 

la vechii Greci unei specii de 
mic aulos, pe care-l numeau 
fenician; din cauza timbrului 
seu melancolic iera întrebuin- 
ţat în cortegiile funebre şi pare 
că iera, identic cu ginglaros al 
Egiptenilor. Mai tirziu, pume- 
le de Gingrina a fost dat instr.- 
ului nuniit în urmă în Germania 
'“Sehalmei şi în Franţa Chulu- 
meau. 

pasele lor “4, €4 9%, 9, 12/74, | Giotosa (ît.) = şagalnic, Giajoso 
"2/15 $. a. şi chiar cite o dată! (it.)—vesel, ca termini de expr. 
1/4 sau */7, cu iriolete, In scrie-| Gique v. Giga. 
rile maişirilor găsim speci-; Girafă, nume dat în sec. 18 şi, 
mene în toate aceste măsuri; 

. 

pănă în începutul sec. 19, mai
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cu samă în Franţa (Gira/fe), 
la o specie de clavire cu coar- 
dele verticale, urmînd vechilor 
Clavicylherium şi prezicind mo- 
dernele pianine. 

Giirin, înstr. japonez, specie dei 
violină primitivă cu lada sonoră 

i 

tormată dintun tub de bambu: 
sau de lemnu de sicomor scobit 
înăuntru, şi dintr'o membrană, 
Perpendicular în acest cilindru 
e împliudat gitul inste.-ului, 
lung de vr'o 45 cm. Are două 
«oarde de matasă, ce se pun 
în vibrațiune priu ajutorul unui 
arcuş. Deşi se bucură 
mare favoare în toată Japonia 
şi ehiar în China, unde ie uu- 
mit Urh-sien, 
aminteşte urechei europene zice 
A. Kraus, vuetul produs deo 
voată. ce sa uitat; neunsă, 

1trlici — Carava (v. Foalele). 

Aiiro (ît.) = învărtire, v. Grupet. 

is. în terminologia germ.-ă = 
sol diez. (is dir s0l diez 
major. 
(sismoll == sol diez minor. 

de o' 

sonoritatea lui 

(iisis = sol dublu diez. 

il se numeşte la instr.-ele de: 
coarde pişcate sau de „areuş, 
partea maă mult sau mai puţin 
lungă şi îngustă ce prelungeşte 
lada. de resonanţă şi deasupra 
căreia 
făitul ie 
tare, 

făcut 'dintr'uu 
pentru a nu 'se uzu, 

sint întinse coardele. 
lemu 

şi, 
după ce prezintă către extre-! 
mitatea opusă lăzei de resonan- 
ță o specie de scobitură (evier) 

. resonanți. 

GIUCANTE, 

de comlar, se termină printr'o 

spirală sau altă figură de or- 
nament, numită rep. Pe cind 

la unele instr.-e gitul je aşi 
de scurt că mai nn există, ca 
la cobză, la altele ie de 4 sau 
5 ori mai luug decit însuşi 
lada de tesonanţă, ca la fan- 
buvele arabe ş. a. In lungul 
gitului, pe partea deasupra că- 
reia sint intinse coardele. se 
află fixată o şuşăniţă subțire 
de abanoă sau de alt lemn tars, 
numită (imbă sau tastă, pe care 
se aplică degetele pentru u 
obținea scurtarea coardelor şi 
pr in urmare varaţiunea de inăl- 
țime a sunetelor. Pasta la u- 
nele instr.-e ie lipită fix atit 
de GO. cit şi de lada de resu- 
nanţă ; la altele, ca la violină 
şi celelalte instr.-e din aceiaşi. 
familie, fixată de G., dea numai 
se prelungeşte liberă deasupra 
tablei superioare a lăzei de 

La maudolină, la 
chitară, la cea mai mare parte 
din înstr.-ele indiene şi arabe 
de coarde pişcate şi chiar la 
unele instr.-e de arcuş, tusta 
poartă diviziuni, linii subţiri 
de fildeş, de metal ş. a., făcînd 
ocazional funcțiunea de praguri 
şi între care se află locul fix 
unde trebuie u apăsa degetul 
pe coardă pentru a obținea 
sunetul dorit. Partea opusă a 
gitului e. rotunzită şi netedă, 
pentru a nu prezinta asperităţi 
minei stingă în mişcările iei. 

în care sint împlintate cutele (iuhilo Ut.) = bucurie, Con g.. 
- sau suruburile ce întind coar- 
dele, la celalalt capăt fixate Giucanle sau fiuchecole Ut, 

ca termin. de expr.



GIUCANTE 

ca termini de expr., în același! 
sens cu giocoso (v.).: 

diuslo (it.), = drept. Se pune: 
pe lingă alţă termini, mai cu! 
samă în privinţa mişcărei, în- 
tărindu-i. Allegro g. ie aproape 
identic cu Af/leyro assai, adică: 
un Allegro pronunţat. Tempo : 
1]. Xe o expr. care arată că e- 
xecutantul sau cîptăreţul tre-. 
buie să consulte gustul seu. 
pentru a găsi mişcărea potrivită ! 
caracterului bucăţei. 

(las, sinonim cu voce (7). | 
In muzica bisericei noastre 

se dă numele de G. (FA, Echu,! 
Jehos) diferitelor game între-! 
buinţate. Sint S glasuri, dintre. 
cari 4 proprii şi 4 lăturage ! 
sau plagale, derivate, prin mu-! 
zica bizantină, din vechiele mo- 
duri greceştă, . | 
Vechea muzică bizantină în- | 

trebuința 4 glasuri principale! 
sau autentice (Kizr:) corespun-! 
zind seriilor: | 

G. 1l= s0/,— sol, „j 
6. l=/a,— ra - | 
G, ll = mi, — mi, j 
tă. IV = re, -— rez | 

și alte 4 plagale sau lăturașe, 
17idpsi) cari ca şi modurile hipo 
antice se găseau cu o quintă 
maj jos de cele autentice: 
Lăturașul 1=— do, — do, | 
a Msi si i 

m Ilea, la, 
> IV=so—s0k | 

astfel că cel mai grav G. al | 
acestei muzici se baza tocmai 

„pe nota sol, limită gravă a 
sistemului muzical de pe âtunci, 
notă reprezintată şi în apus 

Titus Cerne: Dicţionar de muzică, IE 
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chiar prin litera greacă [, care 
cu timpul ştim ce semnificaţiu- 
ne a luat (v. Gama). Traversind 
secolii aceste glasuri ale mu- 
zicei bizantine s'au modificat, 
nu numai intervertindu-se or- 
dinea lor, dar şi în structura 
lor internă suferind alteraţiuni. 
rezultate din gustul şi carac- 
terele popoarelor la cari au fost 
practicate, şi mai cu samă din 
ale acelor cari au contribuit 
la propăşirea iei. 
Nu cred că sar putea preci- 

za, bazindu-ne pe scrierile au- 
torilor romini cari s'au ocupat 
cu muzica noastră bisericeas- 
că, fazele anume prin cari au 
trecut cele 8 glasuri ale vechei 
muzici bizantine pentru a se 
transforma în cele S ylasuri 
ale muzicei noastre bisericeştă. 
Totuşi ieste, că după scrierile 
teoricianilor ca Macarie, Anton 
Pan, D. Suceveanu ş. a. mai 
moderni, nică azi chiar aceste 
glasuri n'ar fi fixe şi ar primi 
modificaţiuni după mişcarea în 
care se cintă, după diferite alte 
împrejurări şi pare chiar după 
capriciă ; apoi, iele, în structura, 
lor, ar conţinea intervale mai 
mică de un semiton, altele ceva 

"mai mari, altele încă mai mari 
de un ton fără a fi de un ton 
şi Jumatate ş. a. neadmise de: 
Acustică, de Ştiinţă, la care - 
toţi trebuie să plecăm capul. 
fie adepţi ai Muzicei, fie ai 
Muzikiei (v. Flora). 
Mai mult încă, lăsind la o 

parte aceste mici alteraţiuni 
ale sunetelor, ce nu pot fi decit
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rezultatul intonaţiunilor nazale ! 
şi defectnoase ale unor cîntă- 
reţi cari au cercat a le erija 
în principii, altfel sînt date a- 
ceste glasuri teoreticeşte și alt- 
fel sînt executate în practică 
(v. Muzicescu-Dima-Gheorghiu: 
Anastasimatariu 1884)... 

Ori cum, iată, după cum sînt 
“date, aceste deosebite glasuri. 

G. | numit încă doric sau 
dorian: scara naturală bazată 
pe pa, teoreticeşte avînd pe   
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gradul 6 natural, dar în prac- 
tică făcîndu-l ifes (bemol). În 
forma stihirarică începutul, ca- 
denţele perfecte şi finale, le 
face de preferinţă pe gradul 1; 
cele imperfecte po gradul 3. 
In forma ermologică începutul 
îl face pe gradul 4, pe care 
face şi cadenţele imperfecte. 
cele perfecte şi finale făcindu-le 
pe gradul 1. Scara sa ar putea 
fi reprezintată prin seria: 

  

  

  

      

  

G. IL numit încă Jitic sau! 
lidian: scara naturală bazată 
pe ni (do) dar avind pe paşii 

   
   u RE . 

care nu je altă ceva decit cro-| 
maticul oriental. In forma stihi- 
rarică, baza. impresiuneă o are! 
pe gradul 5 (di) cu care şi da: 
obicei începe, şi pe care face: 
şi cadenţele perfecte şi finale, 
cele imperfecte făcîndu-le pe! 

- gradul 3. In forma ermologică | 
începutul, -cadenţele perfecte | 
şi finale le face pe gradul 1, 

“cele imperfecte. pe gradul 4.! 
G. INI, numit şi frigtan, după. 

d-nii  Muzicescu-Dima-Gheor- ! 
ghiu s'ar practica urmînd scara | 

D fi 2 pp pi 

A i ZE 
[fe pd) 
L Î “5 i : —- 

_ Z? 
pe” ke alterate pogoritor aşa 
că acest glas sar putea tra- 
duce prin. scara: 

majoră (gama lui fa), cu ca- 
denţele perfecte şi finale pe 
gradul 1, iar cele imperfecte 
p6 gradele 3 sau 6. Teoricianii 
însă (v. L. Popescu-Pasere) dau 
pentru scara acestui G. o sca- 
ră enarmonică, Agrm, care nu 
ie altă ceva decit scara natu- 
rală bazată pe pr avind. pe 20 
ifes şi pe vu diez; astfel această 
scară ar avea un interval enar- 
monie vu-diez ga şi ar putea 
fi reprezintată prin scara: 

  

_ săcînd atit în forma stihirarică ; 
„+ cît şi în cea ermologică caden-! 

ţele perfecte în pa (re) cele 
imperfecte în he (la) şi finale 

N
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în ga (fa). Astfel că luînd șa 
punct: de plecare nota ga (fa) 
ce serveşte de finală în ambele 
forme, şi lăsind la o parte in- 

avind cadenţele finale pe gra-! 
dul 1, cele perfecte şi imper-! 
fecte pe gradele 3 sau 6 .(v.| 
mai sus). 
G. IV, numit şi milesian sau 

niizolidian, urmează scara na- 
turală bazată în forma stihi- 

-g- 
  . 
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tervalul enarmonic, care nu 
se face în practică, scara a- 
cestui glas ar fi: 

   

rarică pe pa, în cea ermologică 
pe 2u, şi în cea papadică pe 
di, făcînd însă totdeauna ca- 
denţele finale în vu (mî), aşa, 
că luînd această notă ca punct 
de plecare scara sa ar putea 
fi reprezintată prin seria 

p— 
PI Acad 

  

    

şi acest G. ar.fi mărgăritarul | 
muzicei bisericeşti, fiind iden- 
tic cu anticul doric (v.), modul 
grec prin excelenţă. În prac- 
tică însă pare că se confundă 
scara sa cu scara glasului întăi 
luind ca finală gradul 2 sau, 
ceia ce revine la acelaşi lucru, 
în scara de mai sus schimbin- 
du-se locul primului semiton 
între gradele 2 şi 3 şi trans- 
formînd astfel vechia scară do- 
rică în scara minoră modernă 

"fără notă sensibilă. 
&. V, numit încă şi Hipodo- 

viun, ca lăturaş al glasului ], 
de care nu se deosebeşte decit 
prin cadenţe, pe care le face 
în forma stihirarică pe cele 
perfecte in pa, pe cele imper- 
fecte în he sau di, şi pe cele 
finale în di, Sar în forma er- 
mologică pe cele perfecte şi 
finale în pa “(re) şi pe cele   imperfecte în ga. O anomalie: 

Unii teoriciani spun că atitin. 
forma stihirarică cit şi în cea pa- 
padică “acest G. întrebuinţează 
foarte adese ori scara ayem (v. 
G. III. Dar atunci s'ar părea 
că nu mul este G. V, nici 
lăturaşul celui Î, ci pur şi sim- 

-plu G. III! Observind mai de 
aproape însă, nu-i aşa: practica, 
a-tot-puternică, înlăturează în 
G. I (şi prin urmare şi în lă- 
turaşul seu G. V) pe si natu- 
ral, înlocuindu-l prin si bemol, 
şi tot ea am văzut că în G. 
MI neglijază intervalul enar-= 
monic mi%-fa, astfel că toate 
aceste se reduc,.... la scara, 
minoră fără notă sensibilă + 
G. VI, numit încă Hipolidian, 

„ca lăturaş al glasului II, ie 
format din scara naturală ba- 
zată pe pa avind pe ru şi z0 
alterate pogoritor și pe ga şi 
ni alterate suitor, astfel că star 
putea reprezinta prin seria :
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aceiaşi scară cromatică orien-, 

tală ca şi la G. II, numai trans- i 

pusă. le de observat că adese 

ori tetracordul al doilea nu se 

face cromatic, ci simplu dia- 

tonic. În torma stihirarică se 

face începutul de preferinţă pe 

gradul 1, pe care se “fac şi 

cadenţele perfecte şi finale, cele 

imperfecte făcindu-se pe gia- 

dul 4: iar în forma ermologică 

baza impresiunei oare pe gra- 

dul 3, cu care se şi începe de 

preferinţă şi pe care se fac şi 

cadenţele imperfecte şi cite o 

dată şi cele finale chiar, cele     
perfecte făcîndu-se pe: gradul 

3, pe care de obicei se fac şi 

cele finale. 

G. VIL ie nuimit şi hipo/rigian, 

“sa lăturaşul glâsului Il, de 

care se deosebeşte numai prin 

adenţe, pe care le face atit în 

forma stihirarică cit şi în ceu 

ermologică, de preferinţă cele 

imperfecte în di şi cele per- 

fecte şi finale în ga. 

G. VIII, deşi lăturaş glasului 

IV, de unde ie numit şi hipo 

milesian, întrebuinţează teore- 

tie scara naturală bazată. pe 

ni, cu alte cuvinte gama ma- 

joră a lui do, făcînd inceputul 

şi cadenţele perfecte şi cele   finale pe gradul 1, iar cele 
imperfecte pe gradele 3 sau 5.| 
Şi acest G., apt, după parti- | 

zanii puterei expresive a to- 

nalitaților (v. do major) a ex- 

  

PI 
Va 

  

prima „naivitatea, sinceritatea, 
inocenţa“ sufere modificaţiuni 

în practică : „cîntăreţii cei mai 
de samă o cîntă în pogorire 

(gama) cu sib, precum şi pe 

gradul 2, re, îl fac dese ori 

diez“. Aceste alteraţiuni trans- 

formă glasul astfel că desigur 
îi dă un caracter patetic cu 

totul îndepartat de caracterul 

inherent naturei lui. 

Fie care din aceste glasuri 

Te prezis în notațiune printr'un 

semn particular numit marlu- 

vie (v). şi în practică, înainte 

de a se începe cintarea, se în- 

tonează o mică frază, pentru 

a prepara impresiunea ; aceste 

mică preludii purtau nume- 

le de ananes. (G. 1), neanes 

(G. 10), nana (&. LD, aghia 

(G. IV), aneanes (&. V), nehea- 

mes (G. VID, aanmes (G. VII), 

şi neaghia (G. VIII). Afară de 

scările descrise mai sus, mu- 

zica, bisericească mai întrebu- 

inţează ocazional scările aşa 

numite uștar, Nisabur şi Ili- 

sar, scări provenite din altera- 

ţiunea scărei naturale sub in- 

fluenţa ftoralelor cu acest nume 

(v. a. c. şi Psallichie). 

Glas (fr) sunetul clopotului fu- 

nebru anunţînd moartea cuiva. 

Prin extensiune s'a dat „dest 

nume în armată bateriilor de 

dărăbăni şi soneriilor funebre 

executate în convoiele mor- 

tuare.
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Ulaschoru, G/asharmonica, Glas- ! 
stabhar monica (germ.) = armo- | 
nica de sticlă, v. Armonica şi 
Cristalocord. 

Ulee (engl. pr.: gli), formă e-' 
senţialminte engleză. G. ie ol 
compozțiune pentru cel puţin : 
3 vocă, fără acompaniament, şi  Glicd (germ.) = 
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Acest instr. imita timbrul clar- 
metei şi pe acel al fagotului 
şi avea posibilitatea de a emite 
mai multe sunete simultaneu, 
ceia ce i-a valorat la început 
numele de Polifono, schimbat 
mai tirziu în acel de G. 

membru. 
de ordinar numai bărbătești. | Glissando sau (ilissato (it.), Glisse 
Ştilul obicinuit ie o armonizare ! 
bine cadenţată, adese notă con-: 
tra notă..Ceă întăi maiștri cari 
au scris G. au fost Arme şi 
Boyce; 5. Webbe, Attwood,! 
Battishill, Callcott „Cooke, Hors-. 
ley, Mornington ş. a. au afec- ; 
tionat această formă, care, ca! 
şi acea numită Cateh (7.) s'a, 
bucurat la Londra de protec- 
țiunea unui club specialminte. 
înfiinţat pentru propagarea şi | 
susţinerea iei, şi care, înfiinţat. 
la 1787 a durat pănă la 1857.: 
Cuvintul G. în sineie mai vechiu 
decît forma şi vine de la an-. 

(fr), ş. a. termini cerind în 
execuţiune, uşurinţă în emiterea 
sunetelor, ca (unecînd oare cum 
asupra lor. La instr.-ele de ar- 
cuş se obţine acest efect tră- 
gindar cuşul departe de scaunaş, 
ca şi la flautando. La muzica 
de piano se întilneşte această 
expr. în game pe tastele albe, 
indicînd că trebuie să fie exe- 
cutate numai lunecînd unghia 
(deobicei a degetului mare) 
pe deasupra tastelor. Une ori 
această expr. ie îelocuită prin 
acea ânaloagă: con un dilto: 
(t.) = cu un deget. 

glosaxonul gligg, cae însem- | G!ocke (germ) = elopot (9). 
nează în general muzică, sau (Glocken-Accordion (germ.), spe- 
cîntec. De aică denumirea de! cie de Carillon construit de 
glee-men dată mai . de mult | factorul V. F. Cerveny din K5- 
muzicanţilor în general. 

Gleich (germ.) = egal (7.). 
Gleiehheil (germ.)—egalitata(v.). 
Gleichschwebende  Temperatur : 
(germ:) v. Termperameul. 

-Gicichzeilige Beuegung (germ.) 
= mişcare directă. 

Ulicibarifon (sau Gl...) instr. 

| 
| 

! 

| 

| 
de suflare, imaginat şi construit 

 Glocken- -Spiel (germ.) = 
niggrătz. 

- joc de 
clopote, v. Carillon. 
'oria (lat.), primul cuțint al 
Doxologiilor bisericei apusene 
(v. Dozologie). Se dă ca titlu - 
uneia din părţile meselor mu- 
zicale, şi anume la u doua, 
scrisă petextul doxologiei mari. 

de Catterino Casterini, din Mon: | Gloria Dei (lat) = mărirea lui 
selice, către 1833, cu care al 
obținut mari succese în diferi- 
tele oraşe italiene pe unde a 

Dumnezeu, titlu dat la o specie 
de armoniu cu tuburi, sau mai 
bine zis de mică orgă portativă. 

concertat şi chiar o medalie. | Glessokomion, mică “cutie pecare
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auleţii greci o aninau la git. 
şi în care îşi conservau antiile 
ipste.-elor lor. | 

Glolă se numeşte spaţiul cuprins! 
între coardele vocale (v. La-| 
vrânge). 

G moll, în terminologia germ.-ă 
= sol minor. | 

Goarnă, denumire populară dată | 
instr.-elor de semnale suu de 
vînătoare făcute dinti'un corn 
(v.) de animal sau alt material. 
In special însă se dă numele 

de (. unui instr. de alamă 
servind pentru semnale în ar- 
mată, mai cu samă în infanterii. 
Te un iub conic, destul de larg, 
astfel că dă cu uşurinţă sunetul 
fundamental. De ordinar ie în 
sp „ avind o lungime del m. 
475 mm. lustr. natural, fără 
nici un mecanism pentru schim- 
barea sunetului fundamental, 
extensiunea lui ie mărginită 
la seria armoniceior între su- 
netele 1 ş 8 

  

  

  

        

  

a a a a b2 % 
_ — => — 
E TI 2 Zi 7 

CI 
v — Lai 5 6 7 5 

= 
şi încă, deşi sunetul 1 se emite, 
cu uşurinţă, din cauză că ie: 
prea departat de celelalte, ie! 
neglijat ; asemenea sunetul 7, 
care, se ştie, nu e exact, ast-l 
iel că semnalele de G. se măr- | 
ginese a întrebuința numai su-! 
netele 2,34, 5,6 şi 8 şi mai | 
cu samă octava s0lg-s0l,. Se! 
notează în cheia de sol pe linia | 
a doua; dar cum se constru-| 
ieşte de ordinar în si b, notele | 
scrise. sună un ton mai jos. 
Se construieşte însă şi în do,: 
şi atunci sună cum je scris, 
Din G. s'a derivat familia bugle- 
lor (v.) cu chei şi â saxhornilor 
(v.), elementul principal al ar- 
monielor şi al fanfarelor mo- | 
derne. i 

Gobdas sau hobdas, specie del 
dairea, fără clopoței nici dis-! 

v . . - Il 

cură metalice, întrebuințată de; 

  

vrăjitorii din Laponia. Acelaş 
instr. Novvegianii îl numesc 
Runebom şi Svedezii Troltruma. 

God save the Kiny sau the Queen 
(engl.) — „Dumnezeu apere pe 
rege“ sau „pe regina“, imnul 
naţional englez, a cărui muzică 
a tost “succesiv atribuită lui 
Hindel, lui Lulli, organistului 
A. Young, lui J. Bull, şi în 
fine s'a constatat că atit tex- 
tul cît şi. muzica ie datorită 
lui H. Carrey. In Popular Mu- 
sic of he olden time de Chappell 
se găseşte un lung articol a- 
supra paternităţei acestui imn, 
care a fost executat pentru 
prima oară ca imn naţional în 
sept. 1745, dar care fusese deja 
cîntat în public de autorul lui 
la 1740, cu ocaziunea luărei 
oraşului Portobello de amiralul 
Vernon. Ca muzică ie un in-
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teresant exemplu de asimetrie 
a frazelor, 

4sokhin, specie de Ain (v.) ja- 
ponez cu 5 coarde. 

Golial, nume dat de Kiimpfer. 
contrabasului seu, instr. de! 
dimensiuni extra-ordinare şi! 
putindu-se desface în mai multe 
bucăţi, pentru uşurinţa transe 
portărei. 

(olpe (sp.) v. Castanete. | 
Go-muka (beng. şi skr. )e= gură 

| 
| 
| 

de vacă, cuncă (v.) marină ser- |. 
vind ca instr. de semnal. 

uondoliera Gt.) = barcarolă (v.). : 
tong, denumire generică a unor | 
instr.-e de percusiune foarte. 
uzitate în Extremul Orient. Fă-! 
cind abstracţie de dimensiuni, 
cari variază, aceste inst.-e se. 
împart în două categorii. Unele - 
constau intr'o calotă emisterică 
de metal cu borduri relativ! 
foarte late, ceia ce-i dă apa- 
renţa unei pălării; sint cunos-. 
cute în special sub numele de: 
tam-tam. Altele constau dintr”- ! 
un disc cu bordurile întoarse: 
în unghiu drept, ca la otava; 
sînt numite în special kunipul.. 
Sunetul ie produs prin lovirea; 
cu un ciocan său cu un maiu! 
de lemn, avind capătul învălit 
în postav sau în piele. Sint. 
dle diferite dimensiuni, începind 
de la citeva centimetri de dia-: 
metru. Mai mâlte la un loc, 
înşirate pe un cadru sau pe; 
axe, formează diferite carillone :; 
foarte în favoare în China, în! 
“Japonia, în India ş. a. Dar! 
cele mai interesante sînt .de-! 

sigur acele de dimensiuni mari, ! 
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ajungind pănă la un metru de 
diametru. Lovite, produc o so- 
noritate cu adevărat înspăimin- 
tătoare. Pentru ca această. so- 

. moritate să nu-şi pieardă din 
puterea iei, în apropiere de 
borduri se află o tăietură prin 
care se trece un găitan de 
matasă sau o cură, de care se 
ţin. suspendate. 
Nu se poate precisa cînd şi 

unde aceste instr.-e au luat 
naştere; totuşi se poate afirma . 
că iele sint de origină chineză, 
Trecerea lor în Huropa însă 
sa făcut prin Indii. le de ob- 
servat că în Huropa specia mai 
cunoscută ie a doua, dar i: nu- 
mită lam-lam. Deşi factorii eu- 
ropei fabrică de aceste instr.-e, 
totuşi sonoritatea acestora ie 
inferioară celor fabricate în 
Orient. Analiza chimică a; de- 
terminat exact natura aliajului 
întrebuințat (cupru, zinc și bis- 
mut în raportul 10-3-1); dar : 
bataia şi răcirea pare că tre- 
buie făcute într'un mod par- 
ticular, mod care a remas un 
secret pentru factura euro- 
peană. , 
Îndispensabile instr.-e ale or- 

chestrelor orientale, în Europa 
nau fost întrebuințate decit 
în muzica dramatică, în scene 
infernale, în momente teribile, 
îu efecte de oroare, sau în ce- 
vemonii funebre de mare pom- 
pă. În forte sonoritatea lor, 
însoţită de acordurile isbucni- 
toare ale instr.-elor de suflare, 
face cu adevărat să te cutre- 
muri; în pianissimo, dacă. nu
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şi: se poate obținea Tundamen- 
tala şi mai multe. sunete din instr.-e, ie nu mai puţin de 

un efect misterios, lugubru. | seria armonică. 
Pare că prima apariţiune în | Gorggheggiare (t.), = a eiripi. 
orchestra europeană a făcut-a| Se zice şi în același sens cu 
G.-ul la 4 april 1791, la în-i a /redona şi încă pentru a de- 
mormiîntarea lui Mirabeau, în- 
tun marş funebru compus de! 
Gossec. În teatru apăru prin; 
Steibelt (PomeoetJulielte, Paris ' 
1793), dar fără mult efect, şi; 

numi un mod defectuos dea 
face trilul în cint. 

Uorgon semn din nofaţiunea psal- 
tichiei şi anume dintre tempo- 
vale, avind efectul ca nota sau 

numai de la începutul sec. 19; notele la care se rapoartă să 
a fost mai des întrebuinţat;; secintepe partea slabă a timpu- 
Lesueur în Ossian (1804), lui notei precedente. Astfel se 
Spontini în la Vestale (1807); prezintă simplu, “, cînd se ra- 
şi în Fernand Cortez (1809),; poartă la o singură notă, dublu, 
Halevy în /a Juive; Meyerbeer! diyordon ”*», cind se rapoanrtă 
în Robert le diable (efect de: la două note, sau chiar triplu. 
pianissimo în învocaţiunea no-; (rigoryon. +, cînd se rapoartă 
nelor) şi în A/ricana; şi chiar | la trei note ce trebuiesc cin- 
în muzica religioasă: Cherubini ; tate pe această parte slabă a 
în Requiem ş. a. : timpului. 

Gongon v. Goral.. Gornist, soldatul care cîntă din 
Gonstaisi, una din tonalităţile: goarnă (v.). 
muzicei "indiene, corespunzind Gosba v. Ghesba. 
oarecum scărei majore fără! Golt erhalte Franz den. haiser 

" gradul al şasele. ! (germ.) = „Doamne păzeşte pe 
Gopi-iandar, o specie de casta-: împăratul Francisc*. imnul na- 

nete metalice, ntrebuinţate de | 
dănţuitorii indieni. 

Gopi-iantia (beng. şi skr.), mo-, 
nocord indian analog cu Anan-: 
da-lahari Q.). 

Gorah, numit încă Gongom şi. 
Jum-jum, unul din instr.-ele: 
cele mai originale, întrebuin-; 
țat în sudul Africei, Constă; 
dinti'un are format; cu o coardă! 
de intestine întinsă pe o ba-! 

Grăbind, 

ţional 'austriac; textul ie de 
poetul Haşchka, muzica de 
Haydn. A fost executat pentru 
prima oară la 12 fevruar 1797, 
în- toate teatrele din Viena, cu: 
ocaziunea aniversărei împara- 
tului, şi a obținut un succes 
strălucit, 

sub înţeles miscarea, 
ce indică o mişcare din 

se întil- 
expr. 
ce în ce mai repede: 

ghetă ; la una din extremităţile: neşte mai cu samă către sfir- 
coardei Y ie fizat un tub de pană, şitul unei compoziţiuni, şi je 
de struţ, cam de vr'o 5 cm.! însoţită mai totdeauna de o 
Suflind întub, coarda vibrează; creştere în nuanţare. Expr.-ile
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shingendo (it.), accelerando (it.), 
schneller (germ), immer ge-! 
schicinder (germ.), presses, ser. 
vez sau accelerez le monvement i 
(fr.), se întrebuințază toate în. 
acelaşi sens, : 

Graces (engl.) = ornamente (v.). 
Gravieux (fr.) = grațios, ca ter-! 
min de expr. 

Grad ie locul ce ocupă un sunet; 
în gamă, luîndu-se ca punct! 
de plecare nota ce dă numele ! 
iei gamei. Astfel în gama lui! 
do, acesta ie G.-ul întăi, real! 
doile, mi al treile şi aşa mai, 
departe. Sint şapte grade în! 
gamă, pentru că după al şeap- 
tele ar veni un al optulea care 
nu ie decit repetarea în octavă! 
a celui întăi. Cel mai impor-! 
tant dintre toate aceste ie de- 
sigur intăiul, care dind numele 
seu gamei i s'a dat numele de 
Ionica. Cu timpul şi celorlalte 
grade li sa dat nume speciale. 
Astfel s'a observat că după 
tonică, rolul cel mai important 
în gamă îl joacă G.-ul al cin-! 
cilea, căruia i s'a dat numele! 
de dominantă. Acest nume a-l! 
pare în Franţa, deja lainceputul : 
sec. 18; Brossard îi dă defini- 
țiunea (MJictionnaire de musi-! 
que, 1703), dind în acelașii 
timp şi denumirea de medianlă | 
gradului al treilea. Mai tirziu, 
Rameau adauge. pe acele de! 
sub-domânantă, G.-ul al patru-! 
lea, şi de sub-mediantă, terţa! 
acesteia, adică (.-ul al şaselea. . 
Rousseau propune a se numi! 

  

  

sub-mediantă G.-ul al- doilea,.. 
care se afla un G. mai jos de] 

mediantă, precum sub-domi- 
manta Xe un grad mai jos de 
dominantă. Asemenea G.-ul al 
şaselea. a fost numit supra-do- 
mânanlă şial şeapteleasensibilă. 
Afară de acestea sa mai numit 
de diferiţi autori: supra-lonică 
gradul al doilea, supra-median- 
(ă gradul al patrulea, sub- 
sensibilă gradul al şaselea, con- 
tra-dominantă gradul al doilea. 
Din toate aceste denumiri însă 
astăzi cele mai uzitate sint 
lonica, dominanta, sub-domi- 
nanla, şi sensibila. 
Cind două G.-e sint alăturate 

în gamă, se zic că sint unile. 
Astfel notele fa-sol sînt G.-e 
unite. În caz contrar avem G.-e 
desunile. Astfel do-fa sint G.-e . 
desunite. 
Între cele 7 G.-e ale gamei 

sint unele cari susțin tonalita- 
tea, prin aceia că acordurile for- 
mate pe iele o determină îutr'un 
mod precis; aceste G.-e sînt 
cele mai des întrebuințate ca 
fundamentale armonice și con- 
stituiesc cea mai simplă formulă 
de cadență; iele sint G.-ele 1, 
4 şi 5 şi în Armonie sint ca- 
lificate de G.-e bune, sau prin-: 
cipule. In modul major toate 
aceste G.-e poartă acord per- 
fect. major, Jar în cel minor 
acord perfect minor, afară de 
G.-ul al cincilea, care, prin 
alteraţiunea sensibilei, devine 
major. Pe lingă aceste G.-e 
considerate ca bune prin ex- 
celenţă, G.-ele al doilea şi al 
şaselea încă sint considerate 
ca bune, din cauza velaţiuni-
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lor lor armonice. lele poartă 
în modul major acord minor 
“Şi în modul minor, unul, al 
şeselea. are acord major, iar 
celalalt, al doilea, acord mic- 

“şurat. G.-ele al treilea şi aul 
şaptelea nu numai nu susţin 
tonalitatea, dar acordurile lor 
tind cele mai de multe ori a 
ii atribuițe altor G.-e sau. la 
combinaţiuni armonice aparţi- 
nind altor G.-e. Astfel că a- 
cordul de pe G.-ul al şaptelea 
nu se întrebuinţază decit în   
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damentală dominanta suprima- 
tă. Acel de pe G.-ul al treilea 
în minor nu poate fi decit ex- 
cepţional întrebuințat, şi cel 
din major numai ca trecător, 
între alte armonii mai susţii- 
toare a tonalităţei sau în marșe 
armonice. ltolurile îndoielnice 
ce joacă acordurile de pe a- 
ceste (3.-e au făcut să fie ca- 
lificate de G.-e rele ale gamei. 
Se dă numele de G.-e sau coar- 

de nodale G.-elor al treilea şi al 
şaselea, prin cari se deosebesc 

  

  
  

    
  
  

  

  
  

    

  

marşe armonice sau ca un a-| între ele cele două moduri, 
cord incomplect, avînd ca fun-| major şi minor, ale unei game. 

(i 
— 
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În do major avem gradele 
3 şi 6 naturale făcind cu tonica! 
intervale majore; în do minor! 
aceste G.-e sînt bemolizate şi | 
fac cu tonica intervale minore ; 
aceste (.-e se numesc modale. 

G-e academice v. Bacalau- 
eat, Doctor şi Maistru. 

Grada (a) v. decompter. 
Gradaliv (lat.), mergerea gra- 
dată -în melodie, prin grade | 
unite, 

Gradevole, gradevolmente sau 
-gradilamente (it), ca termini 

de expr.=— grațios, cu dulcea- 
ță, liniştit, 

&raduale (lat.) s'a numit mai 
întăi un imn al bisericei ca-   tolice, numit astfel "fiind că se 

cinta de oficiant pe treptele 
(grades) anvonului. Apoi sa 
dat. acest nume părţei din An- 
tifonar cuprinzind aceste imne 
şi în urmă însuşi întreg anti- 
fonarului. 

Graille sau Graisle (fr.) specie 
de mic corn uzitat în Evul 
mediu pentru semnale. 

Gramatică muzicală, titlu dat de 
unii autori unor opuri trătind 

| despre compoziţiune sau rela- 
tive numaj la unele părţi ale 
acesteia. _ 

Gran, sau grande (it.)= mare. 
Gran cassa (t.) = dobă (v.). 
Grand (fr) = mare. 
Grand-chocur (fr.), în orgă, uniu- 
nea tuturor jocurilor.
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Grandezza (it.)= măreție. Con G. | 
sau grandioso, ca termin de 
expr. = măreț, 

Grand jeu (fr.) = joe mare, în! 
armoniu, unirea tuturor jocu-! 
rilor, efect ce se poate obținea ! 
sau printr'un registru special, 
însemnat de ordinar prin G, 
sau prin ajutorul unei genun-! 
chiere. | 

Grand'orgue (îr.) = orgă mare, | 
nume dat in orgă primei cla-! 
viatură, primului manuăl, care | 
conține jocurile cele mai prin-! 
cipale. 

Urappa (it.) = acoladă (v.). 
trassavemenl, (fr.) numesc fran- 

cezii modul afectat şi defectuos 
de a pronunţa litera .R, pre-. 
lungind-o oare cum atit în vor-! 
bire cit şi în cînt. 

“Grăunie Ye partea cea mai în- 
gustă a imbucăturei (r.) instr.-! 
elor de alamă, prin care vi- 
braţiunile, provocate în basen, 
sint comunicată colonei de aer. 
Forma acestei părţi a imbu-! 
căturei influentează mult asu- 
pra timbrului. i 

Grav, calificativ aplicat sunetelor: 
prin opoziţie cu acut (v. Inăl.. 
(ime) şi anume un sunet se; 
zice că ie mai g. decit altul. 
cînd vibraţiunile ce-l produc! 
sînt mai rari. Deprinderea dă! 
omului facultatea de a putea! 
tace această deosebire între su-! 
nete, care ie studiată ştiinţific! 
prin ajutorul aparatului numit ! 
Sirenă (v.). Deşi Gravitatea,! 
proprietatea ce au sunetele de i 
a fi unele mai grave decit al.| 

i 

| 
| 

| i 

! 
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practica a întrebuințat totuşi 
calificativul G. întrun mod ab- 
solut. Astfel deja Hucbalăd 
(sec. 9) şi mai tirziu Guido 
d'Arezzo (sec. 11) numesc zo- 
ces qraves sunetele mai g.-e 
decit do, adică acele cuprinse 
între această notă şi sol, limită 
g.-ă a sistemului muzical de 
pe atunci, cu alte cuvinte cele : 
4 finale ale tonurilor plagale 
biserisești. Chiar astăzi cînd 
această limită (v.) ie împinsă 
mult mai departe se numese 
sunete g.-e acele ce fac paite 
din octava «o,—do,, acele din 
octavele do-z-do-, şi do-,-do, 
numindu-se sul-yrave, sau con- 
[ra-grave (ș. Regiune). Aseme., 
nea după extensiunea vocilor 
şi a inatr.-elor se dă epitetul 
de g. registrului care conţine 
notele cele mai g.-e. Cind ie 
chestiuneinsă de voci sau instr.-e 
epitetul de g. ie ceva cu totul 
relativ şi un sunet g. pentru 
G voce sau un instr. poate fi. 
înalt sau acut pentru o altă 
voce sau inst. Astfel sunetul 
ve care aparţine regiunei me- 
dii a sistemului. muzical, ie g. 
pentru un sopran, flaut, oboi 
ş. a. şi Xe înalt pentru un bas, 
fagat, trombon ş. a. In general 
vocile şi instr.-ele sînt califi- 
cate de g.-e cînd registrul lor de : 
putere aparţine regiunelor g.-ă 
şi sub-g.-ă a sistemului muzi- 
cal; acestea sînt „basul între 
voci, contrabasul, violoncelul, 
fagotul, trombonul, ş. a. între 
instr.-e. 

tele, ie o proprietate relativă, | Grava (a) e a sâpa pe place
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de metal, de ordinar de zinc,! 

muzica, pentru a o imprima.| 

Gravura prezintă asupra îipo- 

grafiei multe avantaje; între 

principalele sint că iea ie mult 

mai plăcută privirei şi mai 

uşor de cetit şi că placele pot 

fi indefinit păstrate, aşa că se 

pot avea ori cind la dispoziţie 

pentru un nou tiraj. Muzica 

gravată se recunoaşte mai cu 

samă prin continuitatea liniilor 

portativului, care la muzica 

împrimată cu caractere tipo- 

grafice sint adese foarte nere-| 

gulate şi prezintă la fie care 

pas soluţiuni de continuitate 
(v. IÎmpresiune). 

Grave (it.) = grav, ie întrebain- 

ţat ca termin de mişcare, echi- 

valind cu „foarte încet“, cerînd 

în acelaşi timp nobleţă, serlo- 

zitate în execuţinne. le aproape 

__ acelaşi lucru cu largo şi ie 

întrebuințat adase la întrodu- 

cerile primelor părţi ale sin- 
_ foniei, sonatei ş. a. 

Graves (lat.) v. Grav. | 

- Gravicembalo (it.), Gravicymba-! 

lum (at) v. Clavir. 

_Gravila (it.) — gravitate, serio-. 

zitate. Con G., ca termin de! 
expr. i 

Grazia (it) — graţie; Con G.. 
sau grazioso, grațios, ca termin | 
de expr. 

„Great (engl.) = mare. 

v. Choir. 
Greci. Pare constatat astăzi că! 
în ceia ce priveşte adevărul! 
istoric, autorii greci n'au fost: 
toemaă serupuloşă ; iei l'au îm-! 
brobodit, au întors după pla- 

  
G.-organ! 
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cul lor, scoţind totdeauna în 

relief superioritatea concetăţe- 
nilor lor, exagerind importanța 

faptelor din viaţa lor politică. 

înjosînd pe riedrept pe cBlelalte 

popoare, barbare cumle numeau 

iei, deşi unele aveau institu- 

ţiuni incontestabil superioare 

celor grece. Ori cum însă, în 

ceia ce priveşte artele, supe- 

vipritatea: lor ie evidentă. Că 

muzica, ca şi celelalte arte se 

bucura la vechii G. de mare 

consideraţie, că titlul de mu- 

zicant era departe de a se 

egala, ca în Evul mediu, în 

Occident, cu acel de vagabond 

sau altul apropiat, nu poate fi 

nică o îndoială. La marile ser- 

bări ale G-ilor, la jocurile 

olimpice, pitice, şi celelalte, 

concursurile 'muzicale.! ţineau 

un rol principal şi nu putem 

de cît să admirăm suprema ra- 

finare cu care vechii G. con- 

siderau estetica, filosofia artei. 

Iu special jocurile pitice erau 

la început pur muzicale (mu- 

zică şi poezie) ; ele ierau ţinute 

în onoarea lui Apolo şi învin- 

gătorul iera încununat cu lauri, 

aduşi cu o pompă excepţională 

din valea Tempe. Istoricii ne- 

au păstrat numele mai multor 

învingători de la aceste con- 

cursuri, dintxe cari unii au ob- 

ţinut premii în deosebite rin- 
duri. 
G. dădeau muzicei un loc în 

veligiunea lor şi o încunjurau 

cu legi divine şi omeneşti, pe 

cari Sera un sacrilegiu a le 

călea; în fine ei făceau din
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muzieă o adevărată regulatoare | 
a vieţei şi a plăcerilor lor.! 

rat istoric sar putea pune pe 
fapte de genul acestuia: „Cro- 

„Nică o dată stilul muzical nu !- toniaţii, în resboi fiind cu Si- 
se schimbă, zice Platon, fără, 
ca să se schimbe însuşi prin- | 
cipiile statului“. 
Dar dacă istoricii şi filosofii, 

greci au lăsat la fie care pas, 
în scrierile lor pagini despre! 
măreția muzicei şi a efectelor! 
iei, dacă legendele şi anecdo- 
tele asupra invenţiunei iei şi! 
a diferitelor instr.-e muzicale: 
ce ne-au transmis, ar procura! 
materia a mai multor volume, 
in privinţa faptelor cu adevărat; 
istorice, a documentelor mu-: 
zicale autentice, moştenirea ie; 
cu mult mai puţin importantă. ! 
Perioda cea mai vechie ais-! 

toriei muzicei la G. ie învă-: 
luită în legende şi poveşti, în 
care ie greu, dacă nu imposi-.: 
bil, a distinge alegoria, sim- 
bolismul, de” adevăratul fond: 
istoric. Învenţiunea muzicei şi: 
a diferitelor 

pe Minerva, p pe Mercur, pe Pan. 
În urma acestora vin alţii,: 
dacă nu mitologică dar cel pu- 
ţin legendari, ca Amfion, Orfeu, 
care însufleţea stincele, îmblin- ! 
zea fiarele, îşi deschidea porţile | i 
Iadului ; ; Linos, Midas, Marsias, 
Ş. a. 
Cadrul nu permite teprodu-| 

cerea legendelor şi anecdotelor 
curente. asupra lor, asupra fap- 
telor şi luptelor lor; de alt-: 
rintrelea ce ințeres cu adevă-! 

instr.-e muzicale. 
ie atribuită zeilor şi diferitelor ; 
personaje mitologice, în frun-: 
tea cărora găsim pe Apolon, 

bariţii, pentru a învinge, în- 
trebuinţară stratagema urmă- 
toare. Îei adunară un mare 
număr de fluierari, pe cari-i 
aşezară în fruntea armatei; la 
sunetele date de aceştă instr.- 
işti, caii mai întăi cabrară, 
apoi începură a dansa, restur- 
nind pe cavalerii lor, şi în fine 
trecură cadenţat în rîndurile 
Crotoniaţilor, câri nu mai avu- 
ră nici o greutate a învinge pe 
duşmanii lor.“ le de admis 
poate ca Crotoniaţii să fi da- 
torit victoria lor spaimei pro- 
vocate în caii Sibariţilor prin 
sunetele stridente ale fluierari- 
lor lor, 

din această spaimă ; dar faptul 
astfel amplificat ie istorisit de 
Aristote, şi repetat de Ateneu 
şi Pliniu! 
În schimb alte anecdote sînt 

pline de un simbolism poetic. 
Minerva a inventat fluierul ; 
dar văzind că suflul îi umfla 
obrajii şi-i altera frumuseţa, îl 
aruncă. Marsias îl luă şi obţinu 
strălucite succese. Apolon, în- 
ventatorul lirei, se simţi jignit, 
şi provocă pe "Marsias la un 
concurs în fața Lidienilor ca 
judecătoră. Apolon sună din 
liră, Marsias din fluier ; şi vo- 
tul Lidienilor a fost favorabil 
acestuia. Cind însă Apolon re- 
veni, pentru a-şi acompania de 
astă dată vocea cu lira, trium- 
tul i-a fost indiscutabil şi Mar- 
sias a fost jupuiat de viu. 

şi invălmăşelei iscate”
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Je evidentă aici alegoria pen: | 
tru a arăta superioritatea vocei | 
asupra oră cărui instr. | 
Lăsind însă zeii în înălţimele ! 

lor uimitoare de strălucire ŞI 
prin urmare nsaccesibile cerce- 
tărilor noastre, şi cruțind ce-! 
titorului anecdotele şi alegoriile | 
asupra efectelor miraculoase | 
ale rauzicei, cele întăi noţiuni ! 
maă precise le găsim la Omer! 
(sec. — 9) care la fie cara pas ! 
în Jliada şi Odisea vorbeşte | 
despre muzică, şi totdeauna | 
cu cele mai mari laude. 
După Pausanias primul con-, 

curs muzical a avut loc la! 
Delfi şi subiectul era un imn | 

în onoarea lui Apolon ; învin-! 
gătorul a fost Brisotemis, din | 
Greta (sec. —- 9), creatorul kita- 
rodiei, artei kitarei. Pe acelaşi | 

  

timp a trăit şi Ardalas, din. 
! 

Trezena, care stabili regulele 
aulodiei, artei fuierului. | 
In urma acestora, în istoria; 

muzicei grece ieste o lacună! 
de mai bine de un secol, căci! 
autorii incep partea istorică 
propriu. zisă cu începutul, sec. 
$ înainte de ra. noastră, şi 
deosebesc cinci perioade. | 
Prima periodă o formează anii! 

dintre 730 şi 665; Sparta ie! 
„centrul muzical şi artistic al! 
Greciei. Arhilohos (către—! 
688), cel întăi care pare a fi! 

" “adoptat alte ritmuri decit exa-i 
metrul dactilic întrebuințat pă-! 
nă atuncă; 'Verpandru (către | 
—676), creatorul diferitelor! 
specii de nomos; Taletas (către! 
—670), fondatorul dansurilor 

GRECI 

corale. spartane; sînt princi- 
palele nume parvenite pănă la 
noi din această periodă, 
În perioda a doua, 665—510. 

Atena și Teba îşi dispută scep- 
trul muzical; serbările şi jo- 
curile sint în floare, toată Gre- 
cia, de la insulele asiatice şi 
până la hotarele barbare, re- 
sună de muzică. La această 
periodă aparţine  Polimnast, 
aulet din Colofan (către—640) 
căreia i sa atribuit ideia no- 
taţiunei alfabetice, ideie atri- 
buită şi lui Pitagora (sec.-—6) 
fondatorul şcoalei zise pilago- 
vice, care baza principiile mu- 
z.cale pe ca!cuiele matematice ; 
apoi Klonas, creatorul forme- 
lor auleticei ; Lasos, maistrul 
lui Pindar şi cel mai vechiu au- 
tor muzical al vechilor G., din 
a cărui scieri însă nimic na 
parvenit pănă la noi; Sukadas, 
kitarist şi aulet, primul învin- 
vător pe aulos la jocurile pitice 
(585); cîntăreţii Kitarezi Ste- 
sihore, Xenodam,  Xenocrat, 
poeţii lirică kitarezi Alceu (în- 
cep. s0c.—7), Anacreon, (către 
563—478) Safo, cea mai mare 
poetă a Greciei ş. a. 
In perioda a treia, 510—450, 

muzica progresează din ce în 
ce mai mult, concursurile se 
înmulţesc, arta pare ajunsă la 
apogeu. În diferite oraşe se 
înființează şeoli special muzi- 
cale, între care cea mai ilus- 
tră ie acea din Teba, din care 
Xeşiră auletul Pronomos (către 
—450), alt inventator presu- 
pus al notaţiunei grece, şi per- 
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fecţionator al fluierelor, şi ilus- 
trul poet Pindar (522—442) 
care pară că a fost tot atit 
de ilustru muzicant şi căruia 
i se atribuie unul din puţinele 
fragmente de muzică greacă 
ce au parvenit pănă lu noi. 
Tot către această periodă se 
alipesc liricul Simonide (559— 
169) din Keos, Melanipide ş. a. 
A patra periodă (450—338) 

ie o epocă de lupte şi evolu- 
țiuni; îndrăsneţi reformatori 
aduc discordie în muzică, ima- 
ginind moduri nouă, adaugind 
coarde lirei, instr.-ul sacru al 
G.-lor. Muzicanţii se ceartă 
între iei şi filosofii, păzitori ai 
tradiţiunilor,: îi anatemizează 
pe toţi. |n această periodă au- 
lodia şi kitarodia ieau o mare 
desvoltare. In fruntea reforma- 
torilor vedem pe kitaredul Ți- 
moteu; după iel vin auleţii 
Antigenide, Dorion, Telefon 
din Samos; ş. a. 
- În fine perioda a cincea (338— 
50), după care muzica greacă 
se pierde în oceanul lumei la- 
tine, dind naştere muzicelor 
întrebuințate în bisericele apu- 
sului Av. Cint-plan) şi resări- 
tului (v. Psalrikic) sau remi- 
nind numai împlintată în popor, 
Care şi astăzi păstrează urme 
ale anticei muzici „a G.-lor, 
dacă ne dă mai puţine nume 
de muzicanți. ne dă însă un 
mare număr de teoriciani şi 
de filosofi cari ne instruese 
astăzi asupra artei vechilor GQ. 
Aceste fiind trăsăturele gene- 

rale ale istoriei muzicei. la G.   

să vedem după tratatele aces- 
tor teoriciani şi filosofi şi după 
puţinele documebte pur muzi- 
cale ce ne-au parvenit, în ce 
cunsta această muzică atit lău- 
dată, - 
Trebuie a observa aici că, la 

G. cuvintul Juzică îmbrăţişa 
mai multe deosebite ramuri: 
tilmica, care trata despre miş- 
cări, fie în muzică fie în dans; 
JMetrica, trata despre cadenţe; 
Organica trata despre instr.-e 
şi muzica instr.-ală; Poetica, 
despre. versuri; Odica, despre 
arta cîntului; //ipocritica, des- 
pre arta dramatică; şi în fine 
Armonica, arta muzicală pro- 
priu zisă, se ocupa de sunete, 
de scăti, intervale, moduri, mo- 
dulaţie (metabola), compoziţiu- 
ne (melopea).: : 
Cel mai vechiu şi unul din cei 

mai importanţi autori la ca- 
re se giisesc menţiuni despre 
muzică,. ie filosoful Aristote 
(884-—322) care în Problemele 
sale (cap. 19) şi în Republica 
sa (curtea 8 cap. 5) vorbeşte 
mult despre muzică. Anterior 
lui se mai găsesc cite-va no- 
tiţe în scrierile lii Platon 
(429—347). Un elev al lei 
Aristote, Aristoxene (sec.—4) 
a scris un mare număr de tra- 
tate asupra muzicei, dintre cari 
au parvenit pănă la noi două: 
Armonica şi Rilmica. Un re- 
zumat din scrierile lui a par- 
venit, sub numele lui Euclid - 
(Pseudo-Euelid, sec. 1) pe cînd: 
un tratat asupra împărţirei 
coardelor (intervale) ie datorit
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adevăratului Euclid, matema- | 
tecul (sec. — 2). Numaă maă.| 
tirziu vin Plutare (50 — 120); 
cu dialogurile sale, pitagori-! 
cianul Ptolomeu (încep. see.! 
2), Aristide Quintilianul (sec.! 
2), Gaudenţiu (sec. 2), Bacehius ; 
bătrânul (către 150), Theo dia | 
Smirna (încep. sec. 2), şi Ni-! 
komak din Gerasa (sec. 2). În; 

sec. 3 şi 4: apar: comentarul; 
lui Porfirios asupra lui Ptolo- 
meu, tablele Jui Alipius (către 
360) şi tratatul lui Martianus 
Capella (sec. 4). Ateneu (sec. 
3) şi Jamblicos (sec. 4) încă. 
dau notițe despre muzică. In 
sec..6 apare un tratat clasic! 
despre muzica greacă, scris în : 
“limba latină, de Boetius (475—. 
324). In sec. Îl avem încă, 
Sintagma, de Pselos, şi în sec.| 
14 Armonica de Briennius (că- 
tre 1320), ultimul autor asupra: 
muzicei grece. Toţi aceşti serii- 
tori se impart î în pitagorie iani: 
sau canonici cari bazeau doc-. 
trinele muzicale pe calculul; 
matematic, în ar isloreniani sau : 

armoniei, cari considerau numai . 
partea practică a muzicei, şi: 
eclectici, ocupindu-se şi de una 
şi de alta. Incepind de prin. 
sec. 17 comentatori ingenioşi 
Şi savanţi au tradus, interpre-: 
tat şi publicat aceste tratate; 

"astfel au fost Meibom (î652).; 
Wallis (1682), Burette (incep. 
sec. 18), Perne (încep. sec. 19),. 
Beliermann (1840), Fortţlage. 
41847), Vincent (mijl. sec. 19), 
0. Paul (1872), Westphal! 
(1854--1853), Gevaert (1875—. i 

exemplu: 
€ Coardele acute trebuiesc con- 

81) ş. a. în urma cărora sa 
reuşit a se scoate oare care 
lumină asupra acestei muzici. 

le drept a constata însă îna- 
inte de toate, că, în ceia ce 
priveşte tratatele teoretice şi 
afirmaţiunile filosofice, adevărul 
ie departe de a fi ieşit într'un 
mod absolut la lumină. Com- 
paraţiunea doctrinelor emise 
de ex. de un Aristide. cu faptele 
menţionate de un Platon sau 
de. un Pausanias, nu numai 
dovedesc că aceşti autori n'au 
dat lucrurilor muzicale un a- 
celaşi sens, dar nici: chiar ter- 

- minilor aceiaşi accepţiune, cea 
mai mare parte din iei nefiind 
muzicanți. Şi chiar scrierile 
lui Aristide, examinate dinpunc- 
tul de vedere muzical, ne fac 
a: ne îndoi că acest teorician 
să fi fost muzicant. lată un 

sacrate imnelor în onoarea mu- 
zelor şi a lui Apolon ; cele me- 
dii poeziei ditirambice şi cele 
grave genului tragic.“ Cu alte 
cuvinte: Apolon nu poate fi 
cîntat decit de tenori în regis- 
rul ucut, poezia. ditirambică 
trebuie rezervată registrului 
mediu al baritonilor şi furiile 
tragice registrului grav al ba- 
şilor! Je drept că aberaţiuni 
de acest gen întiinim şi ază în 
unele critică, dar nu în ele 
desigur sar căuta doctrine a- 
supra ştiinţei şi esenței muzicei 
moderne. . 
In privinţa muzicei antice a 

trebuit însă a se mulţumi cu 
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scrierile acestor filosofi, mun- | 
cind pentru a scoate o licărire 
cit de slabă, spre a putea 
zări adevărul, făcînd ipoteze 
atunci cînd lumina nu vroia | 
să se arăte de loc. i 
Astfel  considerind -aceste,| 

considerind că în privinţa ter- 
minilor muzicali vechii autori 
erau departe de a fi în unison, 
că în notaţiuneă muzicală ta- 
blele lui Alipius ne dau 1600 
de semne, nu trebuie de loc 
a ne miera dacă, chiar în urma 
lucrărilor merituoase ale savan- 
tilor citaţă; aceşti savanți în- 
suşi şi discipolii lor sînt departe 
de a fi de acord asupra, inter- 
pretărei muzicale a celor câte. 
va fragmente de muzică greacă ! 
ce se găsesc prin diferitele ma- 
nuscripte în bibliocetele Euro- 
pei şi considerate de unii chiar 
ca apocrife. Recenta descoperire 
la. Delfi între altele a unui ! 
imn către Apolon ne-a daţ o 
nouă dovadă de insuficienţa, 
nesiguranța ce ie încă în isto- | 
ria muzicei în cela ce priveşte : 
arta vechilor G. 
Ori cum, iată în rezumat; ceia |: 

ce se ştie despre instr.-ele mu. | 
zicale ale vechilor G. şi ceia | | 
ce se crede a se şti despre no- | 
tațiunea şi sistenaul lor, des- 
pre îmnele şi muzica lor, - 
Numărul insty.-elor muzicale 

reprezintate pe monumentele 
vemase din antichitate ie i- 
mens : totuşi, eliminînd pe cele 
evident importate de la Orien- 
tali, şi grupînd pe cele remase, 
vedem că numărul lor se re= Titus Cerne: Dieţionar de muzică, II 
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duce la 3 sau chiarla 2 specii 
principale : lira şi -aulos. 
Vechia liră greacă, numită 

forminz, a căreia invenţiune 
ie atribuită lui Apolom, avea 
0 construcţie foarte simplă: 

R    
41. Lira. 

într'o ţastă de broască pe care 
iera întinsă o membrană for=- 
mind tablă de armonie, se îm- 
plinta două brațe numite coarne, 
unite printr'o traversă, de care 
prin ajutorul unor inele de piele 
se mențineau întinse coardele, 
fixate la celalt capăt de baza 
instr.-ului. Numărul coardelor 
a variat: 3, 4 şi mai multe, 
fie. care adăugire de coarde 
anunţind o revoluţiune în artă 
şi provocind'un adevărat res- 
boi muzical. | | 
Numărul coardelor crescînd 

şi construcțiunea instr.-ului fă- 
cîndu-se cu mai multă îngrijire, 
sa dat naștere aşa numitei 
Kitara; aceste două: instr.-e 
se asamănă astfel între iele, 

10
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că ie foarte greu a le deosebi! 
cu siguranţă. Gramaticul Po-! 

“lux, în sec. 2, dă o listă dei 
instr.-ele întrebuințate pe tim-! 

  

    

  

4, Kitara, 

! i 
| 

pul lui, listă în care hra sil 

“kitara au mai mult de zece | 

sinonime. | 

Această mulţime de nume pro-! 

vine din faptul că fiecare mu-! 

zicant care a modificat cit de. 

puţin forma instr.-ului sau i-a 

adăugat coarde, a căutat să-i 

"dea şi un nume nou. Unadin 

caracteristicele ce deosebeau ki- ! 

tara de liră Yera forma bazei 

sale, adevărată ladă de reso- 

manţă dreptunghiulară, cons- 

truiţă în lemn, pe care'execu- 

tantul o rezema pe piept, de 

unde numele (Kidaos = piept) 

pe cînd lira iera ţinută pe braţ. 

Numărul coardelor sa suit   pănă la 18. | 
Helis (= ţastă), Peklis, Bar. 

bitos, nu erau decit varietăţi | 

de liră sau kitară. | 
Afară de aceste instr.-e ori-| 

ginare ăle G.-lor, prin resboa- | 

Şele- şi relaţiunile continue -cu 
Asia mică, s'a importat în Gre- ! 

instr.-e de coarde: Epigonion, 
inst. a cărui invenţiune ie 

atribuită lui Epigonos din Mi- 

let, iera o specie de harpă de 

origină asiriană, cu un mare 
număr de coarde; poate ace- 
laşi lucru cu Vagadis, harpă 
mare uvind pănă la 40 de coar- 
de, ceia ce permitea a se ma- 

gadiza, a cînta în octave; Iri- 
gonon asemenea o specie de 

harpă orizontală, sau de psal- 

terion; și multe altele, dar cari 

nu sau bucurat de favoarea 

poporului, a cărui oroare în 

- urma resboaielor cu Perşii, pen- 

tru tot ce amintea Asia, l'a 

făcut să remăie credincios ve- 
chilor lui instr.-e, lira şi kitara. 

Reprezintantul instr.-elor de 
suflare iera Aulos, termin prin 

care se, înţelegea atit ceia ce 

numim noi fluier şi 

flaut, cit şi instr.-e cu 

ă ancie, de specia oboiu- 

lui sau a clarnetei. le 

foarte mare - numărul 

varietăților de aulos 

(peste 37) şi anilelica, 

arta de a sufla în au- 

los, pare că jera o artă 

cit se poate de com- 

plicată. Figura, ne arată 

un aulos grec conser- 

vat în muzeul capitolin. 

i Numărul mare de denu- 

miri şi de epitete ce 

“luau aceste instr.-e, se 

explică prin faptul că 

aceste nume variau nu 

numai cu forma şi mă- 

rimea lor, dar şi cu ma- 
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cia un mare număr de alte! șa Amos. terialul din care lerau 
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făcute. Asttel monaulos iera | 
un simplu tub ; dizalos— fluier! 
dublu; plagiaulos — fluier ce se! 
ținea oblic, ca flautul; aulos 
libian sau fotinz, fluier făcut; 
din lemn de lotos;-aalos par-! 
lenian era destinat a însoţi! 
procesiunile tinerelor fete ; gin- | 
rina era destinat funerariilor;: 
ş. a. Sirin Yera naiul, a că-! 
rula invenţiune iera atribuită 
lui Pan. 
Pentru a eviţa, deformarea o-; 

brajilor cînd suflau din fluier. 
G. întrebuinţeau specia de că-! 
păstru numită de iei Forbeia: 
(v. Capistrum). | ! 
In afară de fluiere G. mai! 

„cunoșteau ca instr.-e de suflare ! 
trompeta, (Salpinz) şi cornul 

* 

4 

(Keras) pe cari le fabricau din. 
os, din lemn, din metal și le! 
întrebuinţau mai mult în cult; 
decit, în resbo, ! 
Genul de instr.-e care pare. 

a fi fost cel mai puţin în fa- | 
voare la G., a fost instr.-ele| 
de percusiune; în adevăr dife- | 
ritele specii de castanete, cro-| 
tale, dairele, talgere, sistre şi | 
triunghiuri importate din Asia, | 
şi IEgipet nu ierau întrebuințate ! 
decit la serbările sgomotoase | 
date în onoarea lui Bachus, | 
şi ierau cu totul excluse dela, 
serbările intime şi de la con-! 
cursuri. i 
Arta execuiţiunei la G. se nu! 

mea aulodie sau auletica, cina! 
a i 
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se raporta la aulos, şi, cînd se 
raportă la instr.-e de coarde 
kitarodie sau kitaristica, şi a- 
nume după cum. iera chestiune . 
de acompaniarea vocei sau de 
execuţie pur instr.-ală (v. a. c.), 
Sistemul muzical al G.-lor a- 

vea ca bază o scară diatonică 
„de două ostave! (disdiapason) 
care corespundea prin ordinea 
tonurilor şi a semitonurilor 
scărei naturale cuprinsă între 
la, şi la, din' muzica noastră, 
abstracţie făcînd de înălțimea 
absolută a sunetelor. Ie de ob- 
servat. că G. în argumentările 
lor considerau sunetele Şi scă- 
rile procedind de la acut spre 
grav, contrar de cum procedem 
noi de la grav spre acut. A- 
ceastă scară era împărţită în 
grupe de cite 4 sunete, letra- 
corde, în care sunetele se suc- 
cedau prin ton-ton-semiton (de 
la acut) astfel că ultima notă 
a unui tetracord servea de pri- 
mă a tetracordului următor, 
afară de cele două tetracorde 
medii cari erau separate „prin= 
tr'un ton. Fie care tetracord.. 
avea denumirea sa proprie şi 
fie care notă din tetracorăd a- 
semenea primea un. nume par- 
ticular, În tabloul alăturat se 
„poate vedea această scară îm- 
părţită în tetrâcorde, cu nu- 

- 

vele lor şi a diferitelor lor 
grade
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lată semnificaţiunea acestor cu-, 
vinte: hiperboleon = al celor | 
inalte; diezeug menon=—al celor | 
separate; meson = al celor mij- | 
locii; hipaton = al celox prin- | 
cipale sau grave; nete = cea | 
mai înaltă; paranete — alătu- | 
vată celei mai înalte; fite = 
a treia: paramese = alăturată 

- celei mijlocii ; mese = cea mij- 
locie ; /ihanos = cea atinsă cu 
indexul (pe kitară); parhipate 
= alăturată celei mai. prinei- 
pale; fipate = cea. mai princi- 
pală: proslambanomenos = cea 
adăugită. , 
Cele două tetracorde mijlocii 

fiind separate printr'un ton, 
adese se practica în aceasta | 
parte a scărei o alterațiune,! 
formindu-se prin pogorirea lui 
si un nou tetracord, sineme-! 
non=al unitelor : 

  
i „i 

NS 
ja 

Me i IN 2 

ŢI 3 
le 3 

mele [e 

BI 2 
Paranete | LU | | $ 5 

Mi e | 3 

see ID > 

Mi 
i | 
i   „Scara astfel formată se numea 

Dorian 
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sistemul complect (sistema te- 
leion) variabil, apt modulaţiu- 
nilor (metabolon) pentru că în: 
trebuinţarea tetracordului 
sinemenon aducea o modulaţiu- 
ne în tonul quintei inferioarei. 
considerat ca cel mai învecinat, - 
pe cînd noi considerăm astfel | 
pe acel al quintei superioare ; 
fără acest tetracord, sistemul 
iera încomplect, invariabil (a- 
metabolon) impropriu modula= 
ţiunilor. 
Acest sistem a, servit de bază 

nu numai consideraţiunilor teo- 
retice ale G.-lor, dar şi teori- 
cianilor din Evul mediu, cînd . 
găsim în toate părţile aceste 
denumiri ale itetracordelor şi 
a diferitelor lor grade. Şi chiar 
extensiunea la, — la, a fost 
mult timp în Occident strict 
păzită şi notaţiunea alfabetică 
din sec. 9 şi 10 se baza pe 
această scară de două octave, 
conservind pănăşi mişcarea cro- 
matică din mijlocul sistemului, 
Ca şi muzica modernă, muzica 

vechilor G. admitea - deosebite 
game sau mai bine zis deose-. 
bite specii de octave, cari, deşi 
fragmente ale aceleiaşi scări 
diatonice, se deosebeau între 
Xele prin modul dispoziţiunei 
tonurilor şi a semitonurilor, 
mod determinat prin rolul ce 
jucau diferitele note în consti- 
tuţiunea melodiei; Principalele 
moduri ale G.-lor erau: 

| 2. e cai IE 
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Frigian 

  

  
  

  

  
  

Mizolidian. 
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Aceste 4 moduri, în care ro-! 
lul de tonică îl joacă nota de: 
la mijlocul scărei, nota care! 
formează limitele scărei jucînd | 
rolul de dominantă, ierau oare! 
cum modurile principale, pre-:; 
cum cele 4 tonuri ale cîntului! 
plan purtind nume analoage, 
dar de constituţiuni. deosebite | 
(ș. Ton) formează grupul au-! 
tenticelor. Alte 4, plagale sau. 
lăturaşe, purtău acelaşi nume, 

  

numai precedat de particula 

hipo (==sub); ele se deosebeau 
prin aceia că octava lor iera 
cuprinsă între tonică şi octava 
iei, iar nu între dominantă şi 
octava acesteia. le de observat 

că aceste moduri lăturaşe sint 
o quintă' mai jos sau o quartă 
maă sus decit principalele lor, 
pe cînd în cîntul plan pla- 

- galele sint o quartă numai 
mai Jos. 
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de unii autori cu dorianul, 
asttel că numărul lor ie redus, 
la 7. “ | 

Cum însă muzica greacă nu | 
iera mărginită, cum a fost mult 
timp cîntul plan, în limitele! 
dublei octave diatonice la,—la, | 
fără nici un semn de altera- 

"iune, ci întrebuința atit gra- 

  

    dele cromatice intermediare, 
cit şi un număr de sunete mai! 
jos sau mai sus, se căpăta un 
număr de scări şi de sisteme: 
transpuse. Astfel dacă în sis- 
temul de mai sus, complect, 
luăm octava re—re cu tetra- 
cordul sinemenon, cu sib în 
loc de si natural, această 
“gamă 

  

au va mai fi modul frigian, ci” 
hipodorian, căci propriul modu- ! 
rilor ie aşezarea semitonurilor. ! 
Astfel se intrebuinţau game 

cu note diezate și cu note be- 
molizate şi unele din aceste 
game transpuse au primit chiar 
nume speciale, ca eolian, îo- 
nian sau îuslian, plagalele lor 
hipoeolian, hipoionian sau hi- 
poiastian. Altele numai cu par- 
ticola hiper (= supra), arătind 
prin asta că sînto quintă mai 
sus de principalul lor. Din 
nefericire atit în privinţa nu- 
melui cit şi a numărului lor, 
teoricianii nu sint de acord.| 
Şi nu numai prin trecerea a- 
cestor moduri în cîntul plan 
şi în psaltichie s'a făcut con- 
fuziune de nume, dar chiar 
pe autorii vechi îi găsim în 
diverginţe de opinii, atit în   

privinţa numelui cit şi a nu- 
mărului modurilor principale... 
Astfel pe cînd Aristide şi Bac- 
chius le reduce la 7, Aristoxene 
numără 13 şi Alipius 15! 
După teoricianii şi filosofii 

greci fie care mod avea carac- 
terul seu propriu, imposibil de 
alterat şi iera considerat. ca o! 
dovadă de cea mai netăgăduită 
ignoranță sau cel puţin de cel 
mai rău gust, a cînta o poe- 
zie întrun alt mod decit în 
acel strict, indicat de caracte- 
rul iei. Plutare ne spune că - 
Euripide, la, o repetiţiune, vă- 
zind pe unul din" executanţi 

„rizînd, îi zise: „Dacă n'aă fi 
lipsit de ori ce instrucţiune - 
şi de ori ce inteligenţă artis- 
tică, n'ai putea ride auzind ? 

„Cîntindu-se în modul mixoli- 
dian*. a cc
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Puţinul ce există însă din! 
“muzica vechilor G. şi slaba 

concordanţă - în interpretarea 
acestui puţin, nu poate să ue 
deie nici cea mai mică ideie! 
de stricteţa, raportului obser- ! 
vat între caracterul poeziei şi] 
a melodiei acompaniatoare. | 
În afară de genul diatonic de; 

care am vorbit, bazat pe ite-! 
tracordul diatonic, teoricianul ! 
Aristide atribuie G.-ilor încă | 
un gen cromatic şi unul enar-| 
monic. | 
În genul cromatic gradul al! 

“teilea al tetracordului doric! 
iera pogorit cu un semiton, | 
astfel că acesta iera rani 
                            

  minoră : 
mi fa faţa 

Genul enarmonic “era insuşă 
de două feluri: vechiu, în'a că-! 
rui tetracord gradul al treilea | 

| 

| 

i 
4 

lipsea: 
mi—[a—* — 

sau se confunda cu “ doilea: 
mi—fa—fa— la 

şi nR0U,. în tetracordul căruia 
intervalul dintre gradele întăă 
şi al doilea “era împărțit în 
două. şferturi de ton: 

mi-—mă 4 —/u—la 
le de observat că aceste genuri 
nu au decit numele comun cu 
ceia ce s'a numit în timpii 
moderni cromatic oriental (v.) 
şi cu gamele enarmonice ale 
psaltichiei. 
De altmintrelea în afară de 

descripţiunile teoretice ale lui 
Aristide nu se posedă nimic 
mai precis asupra acestor ge-   
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nuri decit doar glumele şi sar- 
casmele lui Platon în fiepublica 
sa: „Nu-i oare glumeţ Socrate, 
de a vedea pe muzicanţii noştri 
discutind. asupra ceia ce iei 
numesc nuanţe diatonice, in- 
tinzind urechia ca pentru a 
surprinde un secret? unii pre- 
tind a deosebi un interval, cel 
mai mic ce s'ar putea aprecia, 
pe cînd alții susţin că această 
diferenţă ie neinsemnată:; şi 
totuşi toți, în practica artei 
lor, neglijează teoriile spiritului 
lor pentru a nu urma decit 
legea urechei lor.“ 
O altă chestiune mult agitată 

de muzicografi a fost acea a 
armoniei la G. Periodic apar 
opuri relativ la această ches- 
tiune; o discută, arată proba- 
bilităţă pro şi contra şi termină 
fără a o rezolvi. G. au avut 
cuvintul armonie, şi tratate a- 
supra iei; dar în: sensul de 
simetrie, proporţie, în ceia ce 
priveşte sunetele: succesive şi 
nici decum simultaneitatea lor. 
Desigur armonia în sensul care 
i se dă astăzi ie o ştiinţă re- 
lativ cu totul modernă; totuşi, 
cind vedem popoare în starea 
cea mai primitivă, amestecind 

“în muzica lor intervale armo- 
nice de terță, quintă ş. a., ie 
greu de admis că un popor 
ajuns la un aşa grad de cuitură 
cum au fost G., să nu fi ob- 
servat. sonoritatea, intervalelor 
armonice, ale căror raporturi 
numerice le cunoşteau, inter- 
vale date cel puţin din întim- 
plare pe instr.-ele lor cu mai 
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multe coarde, şi să nu fi cău- 
tat a imita, întrun mod ar- 
tistic, aceste sonorități, acci- 
dental, din cind: în cind, în 
imnele lor. Oră cum însă asu- 
pra acestei chestiuni nu se pot 
face decit ipoteze. 
Din timpuri foarte vechi G. 

s'au servit de o notaţiune mu- 
zicală şi chiar de două, dintre 
cari însă una pare a nu fi a- 
vit nici o dată o întrebuințare! 
practică (v. Alfabet). Dar şi în! 
ceia ce priveşte a doua, care 
după tablele lui Alipius consta 
din peste 1600 de semne, unele 
pentru muzica vocală şi altele 
pentru muzica instr.-ală, semne 
derivate din literile alfabetului, 
drepte, resturnate, culcate, trun- 
chiate, accentuate, dintre toţă 
autorii cari au cercat a le ex- 
plica şi aplica diferitelor mo- 
duri, nu se găsesc doi cari să 
fie absolut de acord în traduc- 
țiunile lor; şi aceasta de la 
Alipius, Aristide, Gaudenţius, 
Bacchius, pănă la cei moderni 
“Meibon, Burette, Perne, Bel- 
lermann, Felis, ş. a., toţi avind 
în panticular dreptate şi toţi 
contrazicindu-se unul pe altul. 
Astfel fiind, nici chiar desco- 

- perirea unor nouă documente ! 
muzicale nu ar aduce o mai! 
mare lumină asupra .muzicei! 
grece, decit doar un fragment 
de muzică cu o dublă notaţiune, 
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cea greacă şi cea boeţiana, care | 
ar aduce notaţiunei grece a- 
celaşi serviciu ce la adus no- 
taţiunei neumatice antifonarul 
de la Montpellier. 

„GRECI 

Pe lingă semnele cari repre- 
zintau sunetele notaţiunea grea- 
că întrebuința altele raportin- 
du-se la durată acestor sunete. 
În muzica vocală durata se 
deducea din metrul textului, 
dar în muzica instr.-ală sau 
în acompaniamente această du- 
rată se indica prin semnele: 
(2 timpi), i = timp), 
| |(=4 timpi), —- (=5 
timpi), lipsa ori cărui semn 
indicînd un timp. 
Semnul de pauză iera A şi 

pentru a se indica durata tă- 
cerei, acest semu se combina 
cu cele de durată. 
În solfiare 4. întrebuințeau 

silabele fe, la, (i, to atribuite. 
diferitelor grade ale tetracor- 
dului. 
Coia ce se posedă din muzica, 

vechilor G. se reduce la foarte 
puţin lucru. Trei imne, unul 
către Caliope, altul către Apo- 
lon şi un al treilea către Ne- 
mesis, cele două dintăi atribuite 
unui oare care Denis, ultimul 
lui Mesomed, un muzicant din 
sec. 2, Au fost găsite în hir- 
tiele savantului episcop angli- 
can Usher (31656). Apoi cite- 
va exerciţii de kitară fără multă 
importanţă şi cele întăi cite-va, 
versuri din prima pitică de 
Pindar, manuscript descoperit 
de P. Kircher în biblioteca 

“unei monastiri din Sicilia, pu- 
blicat în Jlusurgia şi dispărut 
în urmă, cela ce-i face auten- 
ticitatea foarte îndoteliuică. 
Aceste tragmente au fost tran- 

scrise de Chilmead (1672), Bu-
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_vette, Marpurg (1759), Beler-| 
mann (1840), Bâckh (1821), 
„Pâtis (1872). Clement (1885), 

“vechiu atenian Var recunoaşte 

_ş. a. Toţi aceşti savanţi au! 
dat interpretaţiuni deosebite, + 
nu numai în privinţa înălţimei, 
absolute a sunetelor şi a va-! 
lorei notelor, dar chiar şi în. 
privinţa tonalităţilor şi a in-! 
tervalelor melodice. | 
In Martie 1893 s'a descoperit | 

la Delfi, sapat în două lespede | 
de marmoră, un imn către A- 
polon, însoţit de notaţiunea 
sa muzicală. În ceia ce priveşte 
autenticitatea Te cel mai au- | 
tentie document ce se posedă 
şi într'acelaşi timp cel mai 
important prin faptul că, după | p 
toate probabilitățile, aparţine |. 
începutului sec. 3 înainte de] 

| 

  

era noastră, cu alte cuvinte 
unei periode de inflorire. Dar 
în ceia ce priveşte interpreta-- 
tea lui, savanții sînt tot aşa 
de puţin în acord, şi cu tot! 
succesul ce au obţinut branscrie- | 
vile acestui iîmm pe ori unde: 
a fost executate, nu se poate 
spune cu siguranţă dacă un 

  

şi după care versiune. 
Cu toate aceste, cunoseind pe 

de o parte locul ce a ţinut 
muzica la Greci, cari o între- 
buinţau în pace şi resboi, în 
cult, la teatru (v. Cor) şi la 
petreceri, la cele maă intime 
serbări cit şi la cele mai gran- 
dioase festivități publice, con- 
siderînd ceia ce spun autorii 
greci, muzicanți şi filosofi, a- 
supra puterei expresite a aces-   

pa GRECI 

tei muzici, şi cunoscînd pe de 
altă parte puterea expresivă a 
tonalităţilor derivate din vechie- 
le moduri grece, ie cu atit 
maă mult de regretat că astăzi 
nu avem decit cunoştinți teo- 
retice asupra acestei muzici şi 
încă şi acestea uneori atit; de 

; problematice. 

In adevăr atit în muzica bi- 
sericească” a cărei scări sint 
derivate din vechiele moduri (v. 
Psaltichie) cit şi în -muzica 
populară a G.-ilor de azi, care 
ne prezintă specimene de o 
puritate în tonalitate cu ade- 
vărat antică şi de care savantul 
profesor al conservatorului din 
Paris d. Bourgault-Ducoudray 
a publicat o admirabilă colec- 
țiune, se simte puternic influ- 
enţa arabă şi chiar acea a mu- 
zicei italiene. 

Astăzi la Atena, în conserva- 
tor, se studiază muzica bazată 
pe "cele două moduri moderne, 
se dau audiţiuni de muzică 
clasică europeană, există tea- 
truri în cari trupe străine re- 
prezintă operile maiştrilor ita- 
lieni, germani, francezi, gus- 
tate de publicul atenian, şi în 
ultimii ani, un maistru grec, 

Spiro Samara a obţinut succese 
chiar pe scenele străine: Flora 
mirabilis (1886), Medge (1388), 
Lionella (1891) Martire (1894). 

Gregorian, 
bisericei occidentale, reformat 
prin papa Grigorie cel -mare 
sau prin unul din succesorii 
sei (Grigorie II sau III), la 

epitet dat cîntului | 

  
r
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sfirşitul sec. 6 sau la începutul! 
sec. 7. y. Cint gregorian. i 

Grelot (fr.)== zargalău -(v.). | 
Grenadil (fe.: Grenadille) v. A-! 
banos. - | | 

Greşală v. Excepție. „! 
tireu -se zice cite o dată în ace- 
laşi sens cu lare (v.) vorbin- 
du-se despre timpii măsurei.. 

Giillbreit (germ.) = tastă, la 
instr.-ele de coarde. | 

Groppo (it.) . Circolo. | 
Gros-bois (fr.) nume dat fn sec. 

17 celor două mai grave instr.-e! 
din familia numită Pommer (*.),! 
cu alte curinte instr.-e-cu an-! 
cie dublă şi tub conic. - 

Gros-fa (f+.) denumire populară: 
dată în secolii trecuţi muzicei | 
bisericeşti, scrisă în note de 
valori mari, Numele apare în 
Dicţionarul lui Rousseau. 

Gross, (rosse (germ.) = mare 
(v.) şi major. Pentru cuvintele 
compuse a vedea articolele re- 
lative la cuvintele pe lingă: 
care ie pus acest “adjectiv. 

Grosse (fr.), Grosso (it.) — mare. 
Grund (germ.) =— fondament, 
bază. |. 

G.-accord = acord fundamen- 
tal. 
G.-bass=— bas fundamental. 
G.-harmonie = armonie fun 

damentală. 
G.-note = notă reală. 
G.-ton cînd ie vorba de un 

acord = sunet fundamental ;! 
despre o gamă = tonica; des- 
pre. o bucată de muzică = to- 
nalitate principală. 

Grupă, întrunire a mai multor 
noțe: aparţinind unui acelaşi 

| 

| 

| 

  

timp, şi, în notaţiune, cu cozile 
legate intre Yele, prin una sau 
mai multe linii de durată. In 
special însă se dă numele. de 
G. sau mai adese acel de Grupet 
(it.: Gruppello) la o figură de 
ornament formată din 3 sau 4 
note de valori mici. Acest or- 
nament, însemnat prescurtat 
prin semnul —se execută 
ornînd succesiv nota reală cu 
gradele iei alăturate, superior 
şi inferior. lel se poate întilni: 

L) între două note de pe a- 
celaşi grad: 

  

  

şi atunci se execută: 

  

2) între două note de pe gra- 
„de deosebite: - 

  

      

şi atunci se execută: 

    
3). deasupra unei note: 

  

    

şi atunci se execută: 

"GRUPĂ: 
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luindu-şi după cum se vede. 
totdeauna valoarea de la nota i 
veală ce ornează. 

Un accident pus deasupra sau | 
de desubtul acestui semu în- 
seamnă că nota de ornament su-! 

_perioară sau cea inferioară să 
fie afectată de acel accident. 

Unii autori fac o deosebire în- 
cepînd grupetul cu nota de or- 
nament superioară dacă semnul 
ie aşezat ca mai sus sau (—) 
cu cea inferioară dacă e aşe- 
zat invers. Astfel 

c—   

  

S'ar executa: 
| 
| 

  

! 

! 

i | 
Această deosebire ie însă în-! 

vechită şi nu se mai ţine. în 
samă; dacă compozitorul do- 
reşte a avea un grupet începînd 
cu nota de ornament inferioară, : 
îl scrie în note mică sau chiar! 
în note ordinare. 

G-schlissel (germ.) = cheta luă! 
sol. 

G-sol-re-ui v. G. . i 
Guaracha (sp.), dans popular 
spaniol, care dacă nu ie aşa 
respindit, ca. Bolero, Fandango   

GUER-KIN 

ş. a., nu ie mai puţin -adevă- 
rat că se obicinueşte mult în 
unele părţi, mai cu samă în 
Andaluzia. le dansat de o sin- 

: gură persoană, care de obicei 
îşi face şi muzica, cu o chitară, 
Mişcarea, moderată la început, 
merge din ce în ce însufleţin- 

? du-se. Compozitorii nu au lipsit 
"de a adopta această formă ; în 
opere şi baleturi se întilneşte 
ades (. le formată din două 
părţi şi un (rio. Partea întăi 
se menţine în tonalitatea pri- 
mitivă; a doua niodulează în 
dominantă şi aduce repetarea 
părţei întăi. Ambele sint în 3/4 
şi mişcare moderată. Urmează 
(rio, în ?/, în mişcare mai vie 
şi tonalitatea subdominantei, 
după care se încheie cu par- 
tea întăi. | 

“Guarana sau Guaranila (sp.) 
specie ide chitară uzitată în 
Brazilia şi în ţerile Americei 
de Sud. 

;Gudalo == arcuş, v. lGusia. 
!Gudok (rus.) instr. de coarde şi 

arcuș, popular în Rusia, le o 
specie de violină primitivă cu 
3 coarde acordate în quintă, 
cari însă din cauza scăunaşului, 
drept, sint atăcate simultaneu 
de arcuş, astfel că melodia, e- 
xecutată pe coarda acută, ie 
acompaniată continuu de un 
hang în quintă. Instr.-istul se 
numeşte godocinic. 

'Guck-kin, nume dat unor instr.- 
japoneze cu coarde pişcate. Sint 
şr cu 6 coarde, dar cele mai u- 
zitate sint cu 4 coarde şi cu 
lada de resonanţă sau: lungă- 

>
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"xeaţă sau rotundă. Iele sînt de 
origină din China, 'unde : cele! 
cu lada lungăreaţă se numesc 
pipa iar cele cu lada votundă| 
îne-hin. 

  

a uşura studiul degitatului, la 
instr.-ele de coarde. 
Guide-main v. Chyroplaste. 

uidon (fr.) = custos (.). 
Guidoniană, Mină g. (v.), Silabe | 
(e (v.). 

(.). ca | Guimbarde (fr) — drimbă 
Guitarra (sp.) uitare (te. şi 

Guenbri v. Ghenbi. 
Guerriero  (it.) == resboinic, 
termin de expr. 

Uuesba sau Guesbate v. Ghesba. 
Guetel v. Gheteh. 

germ.) = chitară (v.). 
iGuitaro-violoncel v. A rpegione. Uug, monocord algerian, cu ar-| Guitarion = chitară cu arcuş. cuş. Unica-i coardă ie de 

de cal şi ie întinsă prin 
torul unei curăle resucită 

păr| Guiterne (fr.) sau Guileron (fe. 
aju-! v. Chitară şi Chitarone. 
îm-| Gumra, inst. african analog cu prejurul gitului înstr.-ului. La-! ghenbri (e.). 

da ie formată dintr'o emisferă! 
scobită în lemn pe marginele 
căreia ie întinsă o membrană. ! 

Guida (it.)— călăuz; în fugă, 
= tema. Se mai zice încă sem-! 
nului numit custos (v.). . 

Guida-voce (it.), instr, inventat! 
de Pontoglio ; ie o specie de 
acordeon destinat a uşura stu- 
diul solfegiului. sau a susținea 
vocea, cîntăreţilor. | 

Guide (fr.)== călăuz. 
G.-acord, mic diapazon dind | 

cele 4 note ale acordului vio= | 
linei. Tot acest nume a tost | 
dat de abatele Coutures în | 
Paris, la 1856 unui diapazon | 
complex format din 13 diapa.-! 
7oane aşezate: într'o ladă, so-| 
notă şi dind semitonurile gamei | 
cromatice (v, Partiţiune). 
G.-archet, aparat imaginat; de 

Guhmann şi construit; de fac- 
torul Gautrot din 
1855, pentru a uşura studiul 
ținerei arcuşului. 
(.-doigis, nume dat de Temple 

în 1/54 unui mecanism pene] 

  

7 

Gunibri v. Ghenhri. 
|Gură, tăietură circulară sau.Jon- 

gitudinală practicată în tubu- 
rile unor instr.-e pentru a se 
putea insufla aierul necesar pro- 
ducţiunei sunetului. Păţura, de 
aier se loveşte şi se sfarmă de 
margina acâstei tăieturi pro- 
ducînd pulsaţiuni regulate ' ce 
provocă mişcarea vibratoare a 
colonei de aier. Instr.-e cu G. 
sint diferitele specii de fluiere ; 
astfel la articolul Fluier se 
pot vedea detalii asupra dite- 
ritelor specii de guri: lrans- : 
versală, laterală şi. cioplită. 
Îm unele tuburi de orgă încă 
producţiunea sunetului ie pro- 
vocată în acelaşi mod ca Ja 
fluierele cu gură cioplită (v. 
Tub cu gură). 
Gură v. Gorah. 
Guracho v. Guaracha. 

Paris, la!Gusla, ie numele unui înstr. de 
arcuş foarte uzitat la toate po- 
poarele slave de Sud. Le format 
dintro ladă bombată, ca la 
cobză, şi gitul lung, ceia ce
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a făcut a o semana cu o giscă, 
de unde numele (us = giscă). 
Unica-i coardă, de păr de cal, 

"Ye pusă în vibraţiune prin fre-: 
carea cu un arcuş primitiv (Y.! 
Arcuș, fig. 2), numit Gudalo.: 
Coarda nu are un diapazon fix, 
ci ie acordată după vocea ce 
ave a acompania. ÎInstr.-istul 
se numeşte (iuslar. 

Gusli (vus), pare a fi o specie 
- de ţiteră sau harpă orizontală 
populară în Rusia. 

Gust în muzică, vorbindu-se des- 
pre un executant, ie maniera 
de a interpreta dînd fie cărei 
hraze, fie cărui sunet expr. cu- 

„venită, astfel ca să facă asupra 
ascultătorilor mazimum de efect 

“posibil. Vorbind în general se 
zice că cineva are G. muzical, 
cînd ştie să aprecieze compo-i 
ziţiunile de o valoare astistică 
şi să le deosebească de flon-: 
flonurile de modă. Şi întrun. 
caz şi în aliul G.-ul ie un dar. 
de la natură, dar pe care stu: 
diul şi experienţa îl desroltă: 
şi perfecţionează. 

Gusto (it.) = gust. Con. Gcal . 
termin de expr. v. fus, 

G-ut, v. G. 

4 

_ 158 —: 

  

aY 

Gul-kom, specie “de mandolină 
chineză ; ladă piriformă, tablă 
fără urechi, gitul relativ scurt 
“cuierul întors în unghiu drept 
şi 4 coarde de intestine (/a;- 
si, b-do,-/a;) pişeate cu un plec- 
tru, sint părţile. din cari se 
compune acest instr. Gitul şi 
o parte din tablă poartă divi- 
ziuni fixind tonurile şi semito- 
nuvile. Acest instr. je numit 
încă Pepa sau Pipa. 

Gutru sau Ghutru, darabană in- 
diană, eu o sihgură membrană, 
şi cu lada de teracotă în forma 
unui ulcior cu gitul lung. Ca- 

„racteristie ie că partea opusă . 
membranei (gura ulciorului) ie 
deschisă. Diametrul membranei 
ie de aprox. Î6 en, 

Guturalis (lat), semn din nota- 
ţiunea neumatică (v. Net: me), 

Guzla v. Gusla. 
Giwerziou (breton) specie de cîn- 
tec popular cu un subiect na- 
ratir, tratat într'un mare nu- 
măr. de cuplete foarte scurte. - 

:Gy... Gi.... 

    i



Il, în notaţiunile alfabetice mo- 
derne, reprezintă sunetul nu- 
mit generalminte si, al şaptele 
grad al scărei majore tip (v. B). 

labanera, J/avanera, cîntec po- 
pular spaniol, originar din Cu- 
ba (de 'la 'Havana); ie de o; 
mişeare?moderată, măsură 2/, 
şi ritmul caracteristic în acom- 
paniament:” 

1 P- 2. 2 | 
| 
i i _3 
j 

Bizet a făcut acest cîntec ce- 
lebru prin 'aria din Carmen, 
prelucrată însăşi după o me- 
lodie populară. | 

“Iaborn-sip (ung.), specie de o- 
boi primitiv, vechiu instr. al 
țiganilor din Ungaria. Iera în- 
trebuinţat și pentru semnale, ! 
în armată, mai cu samă pej 
timpul lui” Ragoţi, de unde 
i Sa dat încă numele germ. 
de ftagoczi-P/eife. - 

Hackbret (gern.), Makberd (o- 
land.) v. fimbălă. 

Hagocera, altă ortografie a instr. 
evreu descris la art. -Cha/z0- 
/zerah. | 

Iladuba, specie de trompetă ro- 
mană; ie citată de Du Cange. 

Hagadah, numele unei melodii 
tradiţionale cîntată de Evrei 
în amintirea ieşirei din Egipt.     

“Halali v. Alah. 

Ilalb (germ.) =jumătate. 
II -cadens=—semi-cadenţă (+.). 
[I.e-nole = jumătate, figură 

“de notă (v.). . 

Il-e-pause = semi-pauză (7.). 
Il.-e-tahinote = jumătate, fi- 

gură de notă (v.). 
II -instrument, expr. vechie, 

denumind instr.-ele de suflare 
cu tubul relativ strînit, astfel 
că nu pot da fundamentala (v. 
Inhreg). _ 
II.-mond = semi-lună. (v.). 
II.-schluss=—semi-cadenţă (v,). 
Il.-lon = semi-ton (7.). 

Halel, /falil, Chalil, Katil ş.a. 
ortografii analouge, fluier 
evreu. 

Ualing, dans popular în Norve- 
gia; mişcare moderată şi mă- 
sură 2/ : 

Hals (germ.) = git (v.). 
Hamil v. Camil. 
Hammer (germ.) = ciocan. 

iI.-clavier, II.-pantalon,  I1.- 
mevk. “vechi denumiri ale pia- 
nului (sec. 18). 

iHanakisch, nume dat în sec. 
trecut, în Germania, la o specie 
de dans în */, analog cu po- - 
loneza (v.), dar de. o mișcare 
mai repede. 

Hand (gern.) = mina.: 
Il-bassl v. Fagol-geige.
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H.-bildner: v. Chivoplast. 
JI .-klappern == castanete. 
II -leiiev v. Chiroplast. 
Il.-stiicke nume dat la mică 

bucăţi, exerciţii uşoare desti- 
nate începătorilor. 
I.-irommel = daivea. 

„Hang nume dat la cimpoi (v.) 
unui tub cu ancie ce ţine o 
specie de pedală continuă, în 
timp ce carava face melodia. 
Numele de H. se dă încă şi 
însuşi acestei specii de pedală. 
Unele cimpoie au cite două! 
de aceste tuburi, unul mare 
şi altul mai mic, dînd de obi- 
cei quinta celui: mare. 
Un dans popular încă poartă ! 

acest zume; ie executat numaă 
de barbaţi, cari ţinîndu-se pe 
dipă git sau pe după talie, în-! 
cep într'o mişcare moderată, 
uţind din ce în ce pănă la! 
foarte repede. Muzica ie de or- 
dinar în ?/, şi de un ritm bine 
prontnţat. 

Jlaravi, nume generic dat cîn- 
tecelor populare ale Mexicului 
şi ale ţerilor spaniole din A- 

"merica de Sud. Pe lingă acesta! 
li se mai dă totdeauna încă 
unul complementar. 

„- Hardanger-Fiedel, violină de 
 Har danger, instr.-ul favorit al 

ţăranului norvegian. Are for-! 
ma obicinuită a violinei, cu 4. 
coarde pe tastă şi 4 coarde 
simpatice. Acordul variază. 

Harfe (germ.) = harpă (v.). 
Harfen-bass (germ.) v. Bas al- 

„ bertin, 

„ Varfenelt (germ.) v. Arpanetta. 
-. Nlarfen-instrumente (germ.), nu-   

|Barmonelte (fr.), instr. 

me dat instr.-elor de coarde 
pişcate. 

Ilarmatios se numea la Grecă 
(âpudzeies) un cînt resboinic sau 
funebru, după cum era înso- 
țit de cuvintele nomos sau me- 
los. - 

Harmodion (gr.: "A pyztow)= cîn- 
tecul lui Armodios, cîntec de 
masă. 

Harmomello, nume dat către 
1806 la o specie de pianino. 

pus în 
mişcare de o manivelă şi exe- 
cutind arii notate pe bande 
perforate. 

'Harmonica (fr.) v. Armonica. 
II. a bouche=— A. de gură, Y. 

Folină. 
II. de bois = A. de lemn. 

Ailofon. 
Il. melalique = A. cu lame 

metalice, v. Armonică. 
Harmonicello (it.), nume dat în 
1794 de J.-C. Bisehoff, din 
Dessau, la un instr. de coarde 
şi arcuş, o specie de violoncel 
cu 5 coarde pe tastă şi cu alte 
10 coarde de metal, sunind nu 
numai prin simpatie, dar şi 
pişcate. 

Narmonicon (f.) v. Armonicon. 
Harmonicorde (fr.) v. Armoni- 
cord. 

Harmonicor (fe. v. Armonicor, 
Harmonie (fr. şi germ.) v. Ar- 
monie. 

Harmonittăte (fr), mie armoniu 
(v.). 

Harmonifon v. Armoni/on. 
Harmoni-harpe, (fr.) specie de 
harpă orizontală sau mare ți 
teră, 

Y. 
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Harmonina sau Ilarmonino, mic 
armoniu (ș.). 

Harmonipan (&.) specie de orgă. 
portativă, cu tuburi şi mani- 
velă. « 

Harmoni-phrase (fr.) nume dat! 
de casa Dumont şi Leliăvre, 
din Andelys, unui mecanism 
destinat a da o armonizare 
mecanică unui cînt executut 
pe un armoniu la care'ar fi 
adaptat. Se înţelege că func- 
ționează după voie. 

Harmoni-piano (fr) uniune a 
unui piano şi a unui armoniu! 
(v. Armoni-cord).   Harmonista (fr.) v. Armonista.! 

Harmonium (fr. şi germ.) v. Ar-| 
moniu. 

Harmonomâtre (f.) v. Armono- 
melru. 

Harpă (Gt: Arpa, f. Iarpe, 
engl: J/Jarp, germ.: Harfe), 
unul din instr.-ele cele mai 
poetice şi din cele mai vechi 
în acelaşi timp. Principiul seu 
totuşi a remas același din cea 
mai adiacă antichitate: coarde 
de lungimi deosehite puse în 
vibraţiune prin pişcarea cu de- 
getele seu cu un plectru. 
În vechime H. a purtat deose- 

bite nume şi ierau de deose- 
bite dimensiuni, de la instr.-e 
mici ce puteau fi ţinute pe bra- 
ţe, pănă a instr. întrecînd sta- | 
tura unui om. Numele modern 
nu apare de cit către sfirșitul 
sec. 6, la poetul Fortunatus; 
deşi H. e cu mult maj vechie. 
Numărul coardelor a variat 
tot-deauna de la un instr. la 
altul. Ceia ce n'a variat însă 

litus Cerne: Dicţionar de muzică. II 
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a fost forma, care în general 
a fost acea a unui triunghiu 
mai mult sau mai puţin regu- 
lat, două laturi servind pen-. 
tru întinderea coardelor, far 
a treia pentru susținerea aces- 
tora. Astfel părţile din care 
se compune corpul harpei sînţ;: 
1) lada de resonanţă, construi- 
tă de ordinar în lemn de ar- 
țar, mai largă jos de cît sus 
şi acoperită cu o tablă de lemn 
de brad, în care sint fixaţi 
bumbii ce ţin coardele ; 2) con- 
sola, afectind mai mult sau 
mai puţin forma unui S, în 
care sint cuiele sau şuruburi- 
le ce întind coardele şi srvese 
la acordarea lor; 3) culona, a 
cărei funcţiune proprie e sus- 
ținerea celorlalte două părți. 
Ca oa 4 a parte ie conside- 
rată bază instr.-ului, cuveta, 
care la unele instr.-e conţine 
mecanismul pedalelor. 
Origina harpei se pierde în 

legendele populare şi, în stare 
rudimentară, o găsim la popoa- 
rele cele mai primitive: în A- 
frica, în America, în Oceania, 
pretutindene. Ceia ce ie curios 
ie că pare a nu fi pătruns 
nică o dată în Extremul Orient: 
hina și Japonia n'au cunos- 

cut-o şi nici n'o cunosc. In 
schimb însă Asirienii, Evreii, 
Egiptenii au avut deosebite 
specii de barpe şi ţineau A. 
în mare favoare: Biblia Evrei- 
lor, sculpturele asiriene, pie- 
turele egiptene ne dovedesc 
aceasta. Mai cu samă Egiptul. 
ne procură minunate speci- 

si
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mene superb ornate şi dintre 
cari unele au mai bine de 2 
m. de înălțime. Ceia ce ie mai 
important încă ie că s'au gi; 
sit chiar mai multe de aceste | 
instr.-e într'o perfectă stare de . 
conservaţiune: o H. de la Ţe.! 
ba avea şi coardele pe iea, şi; 
datează de 13 secole înainte de 
Christos! Unele picturi contim- 
porane piramidei celei mari. 
atestă ca bgiptenii au cunos- 
cut H. cu 40 de secole înain-: 
te de era noastră. 
Harpele ce se văd pe'sculp- 

turele asiriene sinț; în general. 
şi maj mici şi mai puţin ele- 
gante ca cele egiptene, darşi! 
la iei tele Yerau de dimensiuni 
foarte variate. 

sat cel puţin nau cunoscut-o 
decît foarte tirziu. 
popoarele din Nordul Europei! 
au avut-o în 
Devenită populară 

vorit al barzilor, al trubaduri- 
lor şi al celorlalte specii de 
poeţi muzicanți. Harpele occi- 
dentale însă sint în general 
mică sau cel puţin de dimen- 
siuni mijlocii, şi toate porta- 
tive. Foarte simplă la început, 
coardele iei, de ordinar în nu- 
măr restrins, “erau natural- 
minte dispuse în ordinea dia- 
tonică, şi astfel se menţinu 
EH., în tot Evul mediu. Cerone 
descrie H. din sec. 16.şi spu- 
ne că lea avea de obicei 15 

- coarde. Praetorius, la începutul 
sec.: 17, cunoştea 3 specii; 1) 
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Grecii. şi Ro-; 

mănii v'au întrebuințat H.,: 

In schimb! 

mare favoare.: 
în Evul: 

mediu iea a fost instr.-ul fa-: 

 HARPĂ 

| MI. ordinară, acordată diato- 
șI nic: faj— laz; 2) 4. dublă, cu 

două rînduri de coarde, acor- 
dată cromatic: do—do,; 3) 

i [. irlandeză cu 43 de coarde, 
“acordată în grav diatonic: do, 
— si p şi în sus,pănă la mi;, 
cromatic, 

- Galileu asemenea descrie o H. 
dubtă care s'a bucurat în lta- 
lia de o mare favoare însec. 16. 
Dar Mersenne în 1636 deserie o 
H. cu nu mai puţin de 78 de 

: coarde, dintre cari 58, dispuse 
| pe două rinduri dădeau scara 
„ diatonică doj—do; şi celelalte 
| 20 gradele cromatice. 
i Dispoziţiunea cromatică înză, 

din cauza prea marelui număr 
a coardelor, a fost totdeauna 
excepţională şi dispoziţiunea. 
diatonică, care de altmintrelea 
sa menţinut pănă în zilele 

! noastre, a fost totdeauna pre- 
ferată instr.-iştilor, cari se mul- 
ţumeau a căuta procedeuri cari 
să le permită a modifica a- 
ceastă dispoziţiune schimbind 
momentan sunetul coardei. 
Cea întăi perfecţionare ie da- 

torită unui factor tirolez, care 
pe la sfirşitul sec. 17 aplică 
harpei o serie de cîrlige dis- 
puse astfel ca să poată mic-, 
gura lungimea vibraută a coar- 
delor, pentru a putea obținea 
semitonul superior. Mişcarea 
cîrligului se făcea cu ajutorul 
munci, sistem de altmintrelea, 
care fusesă practicat; la kita- 
rele antice. Extensiunea ordi- 
nară a harpei pe atunci era 
do,-—do;. Cirligele aplicate mai     
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întăi coardelor do, fa şi. sol, 
nu intirziară a se aplica şi la 
celelalte, dar greutatea aces- 
tui sistem devenea de neînvins 
îndată ce modulaţiunile “erau 
prea neaşteptate. 
Către1720 factorul Hochbruc- 

ker din Donauwârth imagină 
mijlocul de a pune în acţiune 
aceste cirlige prin ajutorul pi- | 
cioarelor, astfel ca minele să 
nu aibă a se ocupa decit direcţ 
de coarde, şi construi H. cu 5,   apoi cu 7 pedale, a căror efect 
iera că sunetul fiecărei coarde 
iera instantaneu ridicat cu un 
semiton. Mecanismul acestor] 
pedale iera astfel că o pedală 
acţiona nu numai asupra unei 
coarde unice, ci asupra tutu: 
ror acelor ce dau acelaşi sunet 
în diferitele octave. Aceasta a- 
duse însă defectul că pe EH. 
unele combinaţiuni de sunete 
erau absolut imposibile, de- 
fect ce s'a menţinut în cursul 
timpului. N: 
Extensiunea în acest timp a 

variat ; astfel la mijlocul sec. 
18 H. ie acordată în si h 
major cu extensiune: si-i 
S0l;; mai tirziu e în mi > ma-i 

]   Jor, cu extensiune mâ Dre, 
Krumpholz, Nadermann şi mai! 
cu samă Cousineau contribui-| 
ră a perfecționa XI. cu cirlige. : 
În 1782 acest din urmă inven- 
tă H. cu 7 pedale duble, pe. 
care o acordă în dop major, 
acord ce se generalizează și| 
care a remas pănă în zilele | 
noastre. Prima pedală ridica | 
coarda cu un semiton: produ-| 

A, 

cînd astfel nota naturală, iar 
a doua pedală o: ridica încă 
cu un semiton, producind ast- 
fel nota diezată. Astfel fie ca- 
re coardă dădea cele trei stări 
ale unei note: bemol, becar, 
diez. 
Cirligele însă prezintau în- 

conveniente; între altele pe a- 
cela că lucrind asupra coar- 
delor, le trăgea din poziţiunea 
verticală, ceia ce făcea că tira- 
brul își perdea caracterul seu. 
În 1786 Seb. Erard inventă 
mecanismul fureuliţei care qă- 
dea coardei lungimea voită 
tără a o scoate din poziţiunea 
verticală, şi în 1801 iel luă. 
la Londra o patentă pentru 
H. cu 7 pedale cu mişcare du- 
blă (fr. d double” mouvement) 
care nu era decit o perfec- 
ționare a sistemului. cu furcu- 
liţă. După această invenţiune 
a lui Erard, H. n'a mai pri- 
mit decit modificări de mică 
importanţă, aşa că se poate 
spune că iea s'a menţinut ast; 
fel pănă în zilele noastre. 
Această H. are 47 de coarde, 

acordate diatonic în dob ma- 
Jor, cu o extensiune de la do-, 
— 50. Coardele de do sint de 
ordinar colorate în roş, cele 
de fa, în albastru sau galben. 
Mscanismul celor 7 pedale per- 
mite suirea fiecărei note cu un 
semiton sau cu un ton, astfel 
că se poate obținea ori ce ga- 
mă voită. Muzica se scrie „pe 
două portative, ca cea de piano. 
Înstr. prin excelenţă acom- 

paniator, formele cele mai prin-
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cipale cari reuşesc mai bine 
harpei sint: acordurile, cari 
sună bine în toate registrele, 
atit în forte cît şi în piano şi 

_cari pot fi foarte întinse, o 
mină cuprinzind cu uşurinţă 
decima şi chiar undecima; ba- 
teriele şi mai cu samă arpe- 
giile, cari şi-au luat chiar şi 
numele de la ea. Sint mai 
„cu samă o specie de acorduri 
în note repetate, în acorduri 
de nonă fără fundamentală şi 
în unele acorduri de septimă, 
cari foarte grele pe celelalte 
instr'-e sînt de o uşurinţă de 
mecrezut pe H. Aceste arpegii 
sint posibile chiar şi glissan- 
do, care e unul din efectele 
cele mai reuşite ale harpei. 
Sunetele armonice au pe H. 

- o sonoritate cu adevărat ce- 
rească; Yele se obţin atingind 
coarda la mijlocul iei cu pal: 
ma minei, pe cind degetele 
produc sunetul; efectul ie o 
octavă mai sus. Cel întăi care 
le-a întrebuințat în orchestră 
a fost Boieldieu (la Dame 
Blanche 1825). Dar mai cu samă 
unite cu note ţinute de flaute 
şi fclarnete în "mediu, produc 
un efect incomparabil (Berloz, 

N Romeo el Julielle 1839). 
Intrebuinţarea harpei în or-| 

“ chestră a traversat trei peri- 
„oade. Întrodusă mâi întăi ca 
-instr.-ul cel mai apt pentru 
aluziuni istorice, pentru amin- 
tiri antice, pentru culoare lo- 
cală a operilor petrecute în 
Antichitate, astfel ie întrebuiu- 
ţată pănă la sfirşitul sec. 18, 
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şi în acest sens o găsim la 

Hindel (Esther 1720), la Gluck 

(Orphee 1762) la Beethoven 
(Promethăus 1799). 
Cu 1800 începe o a doua pe- 

riodă, prin excelenţă franceză, 
care coincide cu perfecţionările 
moderne şi cu gustul pronun- 
ţat al publicului, francez de pe 
acel timp pentru operile cu 
subiecte antice, luate din Bi- 
blie sau din istoria greacă sau 
romană, sau cu acţiuni petre- 
cîndu-se în Scoţia, in Irlande. 
în Nord. Şi în adevăr, harpele, 
întrebuințate în mase, convin 
minunat reprezintaţiunilor de 
serbări antice, scenelor poetice 
legendare, pompelor :religioa- 
se, marşurilor solemne. Astfel 
o găsim rînd perind la Mehul 
(Uthal 1803, Joseph 1807), la 
Lesueur (les Bardes 1807), la 
Spontini (la Vestale 1807, 0- 
lympie 1819), la Catel ( IVailace 
1817), la Boieldieu (la Dame 
Blanche 1825) la Rossini (le 
Siege de Corinthe 1826, Moise 
1827). . 
Atreia periodă începe cu ro- 
mantismul ; H. ie din ce în ce 
mai întrebuințată. Berlioz, 
Meyerbeer, Hal6vy, şi ceilalţă 
maiștri contimporani o întro- 
duc în toate scenele de visuri 
poetice, de apariţiuni, de exal- 
taţiune lirică, aşa că iea devine 
aproape un instr. obligator al 
orchestrei moderne. 
De obicei se serie o singură 

partidă de H. în partiţiune; 
dar combinarea a două partide 
prezintă avantaje reale. Wag-   
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ner a mers pănă la 6 partide 
în finalul din Besrigold, cînd 
cortegiul zeilor Germaniei pă- 
şesc spre Valhala pe podul 
gigantic format de un curcu- 
beu între pămînt şi cer. 
Totuşi cum mișcările croma- 

tică repezi sint imposibile; cum 
unele modulaţiuni necesitează 
un număr așa de mare de 
schimbări de pedale că sint 
aproape imposibile fără un re- 
pauz ; cum modul minor mo- 
dern cu gradele lui variabile | 

de, 
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necesitează dese schimbări de 
pedale, chiar cind nu sint mo-= 
dulaţii pronunţate; s'a cercat 
în diferite rînduri a se du har- 
pei coarde dispuse cromatic, 
Am văzut deja descrise în sec. 
17 de Praetorius şi Mersenne. 
În timpurile mai nouă sau 
făcut alte încercări. Astfel sint 
acele ale lui Bothe şi Pfran- 
ger, din Berlin. Coardele ierau 
diferit colorate, albe pentru 
notele naturale, roşii pentru 
cele alterate. Din cauză însă 
că coardele erau preu nume- 
roase şi prea des dispuse, şi 
cereau un mecanism cu totul 
deosebit, n'a obţinut nică un 
succes. În 1845 factorul J. H. 
Pape a luat în Germania un: 
brevet de invenţiune pentru 
o H. cromatică cu coarde în-, 
crucişate. Nici această inven- 
iune însă n'a avut urmări. 
In 1897 în fine G. Lyon, şe- 
ful casei Pleyel, Wolf şi Co. 
din Paris a inventat şi brevetat 
o nouă H. cromatică, tot cu 
coarde încrucişate, dar dispuse 
pe două rînduri, astfel că un 
rînd reprezintă notele naturale 
(tastele albe ale claviaturei) 
pe cînd celalt notele diezate 
sau bemolizate (tastele negre). 
Coardele sint diferit colorate 
şi corpul instr.-ului ie de alu- 
miniu, ceia ce prezintă o mai 
mare siguranţă coardelor, de 
cari în harpele ordinare se face 
o mare cousumaţie. 
Exceptind efectul deglissando, 

care pentru moment pe această * 
H. nu ie posibil decit în scara
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lui do major, pare că iea nu 
ie întru nimic inferioară ca 
joc şi sonoritate celei cu pe- 
dale, şi nu numai uşurează 
mult unele pasaje grele pe H. 
ordinară, dar chiar face posi- 
bilă execuțiunea ori cărui gen 
de pasaje. 
Un alt gen de încercări au 

fost făcute încă şi anume pen- 
tru u se adapta harpei o cla- 
viaturră. Astfel deja în 1774; 
un factor, Boyer, din Grenoble, 
inspirindu-se de vechiul c/avi- 
culherium (e. imagină s i aşa ceva. | 
Planurile sale însă i-au fost! 
furate de un lucrător, şi H. cu 
claviatură muri înainte de a 
se fi născut. In timpurile mai 
nouă ideia a fost reluată. In 
1814 de J.C. Dietz și Segond 
din Paris, şi acum ciţi va ani 
în urma (pe la 1888) de C. 
Dietz, din Bruxelles, care dădu 
harpei cu claviatură o exten- 
siune cromatidă de 7 octave 

va ani în urmă un brevet de 
invenţiune a fost luat în Ger- 
mania şi Austria pentru o cla-. 
viatur-harfe de factorul Ign. 
Liitz, din Viena. 
Bxistă un mare număr de 

metode de H. între cari mai 
reputate sint acele de Cou- 
sineau, Gatayes, Pollet, Bochsa, 
Desargus, Nadermann, Dizi, T. 
Labarre, Prumier ş. a. 
H. armonică a fost numit în 

1809 de Keyser din Lille un 
instr, în care coardele puteau 
după voie fi pişcate direct cu 
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nașe, prin ajutorul unei cla- 
viatură. | 
W. ditală v. Dital-harp. 

Chitară A 

WI. eolică sau eoliană ie un 
aparat ce nu'are de comun cu 
H. “decit numele. [e o specie 
de cutie, mai mare sau mai 
mică, în care sint întinse un 
număr-de coarda de aceiaşi lun- 
gime acordate în unison. Ex- 
pasă la acţiunea viutului, un 
mic curent tace să vibreze coar- 
dele, mai întăi în “unison, a- 
poi, îndată ce puterea curen- 
tului creşte, sunetele variază, 
producind acorduri, cari dacă 
iu sint tocmai muzicale, nu 
sint însă lipsite de ori ce far- 
mec, şi produc un efect stra- 
niu. Cind sînt dispuse mai multe 
de aceste aparate la distanţe 
apropiate unele de altele, iele 
se interpelează, îşi respund 
producînd un efeci foarte dis- 
tractiv. Acaste aparate ge între- 
buinţază mai cu samă în An- 
glia, prin grădini. Origina har- 
pei eolice se suie departe, la 
Sf. Dunstan (sec. 1) şi chiar 
la regele David, care-şi găsea 
inspiraţiunile poetice sub in- 
fluenţa. armoniilor cereşti ce 
în zori adierea zelirului scotea 
din H. sa suspendată la ferea- 
stră. “Totuşi inventator rea] 
pare a fi călugărul At. Kireher 
(sec. 17). Se citează o H. e. 
gigantică, construită către 1785 
de abatele Gattoni, la Como, 
a căreia coarde, în număr de 
15, nu aveau mai puţin de 
100 m. lungime! Pope-(1792), 
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H. C. Kock (1800), perfecţio- | 
nară invenţiunea lui Kircher.! 
Pe principiul harpei eolice sa! 
cercat; a se construi diferite! 
instr.-e muzicale, adică în cari | 
sunetul iera produs de coarde | 
puse în vibraţiune printr'un. 
curent de aer: Anemocord, Pia-; 
no €olic ş. a. Savantul muzi-! 
cograf francez I. G. Kastner. 
a consacrat harpei eolice un! 
volum: la /larpe d'Eole et la! 
musique cosmique (Paris 1856). | 
În armoniu se dă numele de! 

H. e. unui joc oseilant (v.)! 
analog cu vocea cerească, dar! 
diferind prin timbru. Prima 
aplicaţiune a fost făcută de 
factorul parizian V. Mustel 
în 1854. 
H-laulă, același instr.. cu! 

Dital-harpe (.). i 
M-liră (fe: Ilarpo-lyre) a! 

fost numit către 1829 de So- 
lomon, profesor Ia Besencon 
un instr. cu 21 de coarde în- 
tinse pe 3 gituri ale unei lăzi 
de resonanţă. Cele 6 coarde 
ale gitului mijlociu dădeau a- 
cordul chitarei, “ar celelalte 
două gituri aveau unul 7 coar- 
de învălite şi celalt 8 coarde 
de intestine. Înstr.-ul avea o 
mare extensiune şi prezinta re- 
surse nouă. 

Harpege (fr.) Iarpeggio (it.) v. 
Arpegiu. 

Harpicorde (fr.) v. Arpicord. 
Harpinella (at.) v. Arpaneta. 
Barpist ie acel ce cîntă din 
harpă. | 

Harpo-lyre: v. /arpă-liră. 

  

  Harpsi-chord, Harpsi cord sau 

Ilarpsi-con, (engl.) vechie nu- 
me date clavecinului în secolii 
trecuți. 

Ilarpu, instr. finlandez, acelaşi 
cu Cantelo (.). | 

lart (germ.)=—aspru, întrebuin- 
ţat une ori în acelaşi senscu 
major (dur). M-verminderter= 
major-micşurat, epitet dat de 
unii autori acordului cu terță 
majoră şi quintă micşurată. 

llasor sau //azur v. Asor. 
Iatamo, timbală abisiniană. 
Ilaupt (geirm.) = principal, fan- 
damental. Pentru cuvintele 
compuse a căuta cuvintele pe 
lingă care ie pus. 

Ilausse (f.), călcaiul: arcuşului 
instr.-elor de coarde. 

Haut (fr.)e= înalt, acut. 
II.-bois=—oboi. 
II.-dessus = sopran acut. 
Ilaute-contre se numea în Fr. 

o specie de altişti: sau mai 
bine: zis de tenori suind foarte 
sus. În operile lui Lulli, Ra- 
meau, Gluck se întîlnesc so- 
luri pentru această voce și 

„ Dumeny, Jâlyotte, Legros, Lai- 
n6 au fost cei mai renumiţi 
dintre cei ee le ţineau. De la 

” Rossini această voce a fost 
scoasă din teatru.—]n sec. 17 
a fost numită /.-c. şi o specie 
de violă. | | 

Haute-taille = tenor înalt. — In 
sec. 17, o specie de violă. 

Havanera v. Mabanera. 
Hazur x. Asor. - 
A dur, în terminologia germa- 
"nă, = si major. 
Heang-leih, înstr. cu ancie du- 
blă şi tub conic, specie de o-
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boi de lemn cu capătul supe- 
rior şi pavilionul de metal; 
ie instr.-ul favorit al Chinezi- 
lor, cari-l întrebuinţază la nunţi 
şi la înmormintări. Deschide- 
rea succesivă a celor 8 borte 
laterale dă gama diatonică ma- 
Joră faz—fa, plus un semiton 
(fa, 3). Lungime totală 46 cm. 
le numit şi Hsiang-ti. 

Hedicomos v. Bdicomos. 
Heerhorn (germ.), corn de sem- 
nal al vechilor Germani, uzitat 
în armată, 

Heirat, fuier arab. 
Helicon v. Blicon. 
Helis (gr.: x2vc)=—ţastă de broas- 
că, nume dat cite o dată lirei, 
a căreia ladă sonoră Yera adese 
făcută dintr'o ţastă de broască. 
Din aceiaşi cauză acest instr. 
iera numit și la Romani Tes- 
tudo (v. Greci). 

Hembra (sp.) = femeie, v. Cas- 
lanele. 

Hemi v. Emi. 
H.-diapente v. Emidiapente. 
H.-dilonus v. Emiditonvs. 
Hemiola v. Emiolie. 

Hemiopos (gr.: fploxos), mic flu- 
ier grec, | | 

Hemitonium (at.), din gr. = se- 
miton. 

Henonic v. Kenonic. 
Heptacord v. Eptacord. 
Hero... v. Miero..... 
Heruvic, cîntarea cea mai so0- 
lemnă şi mai importantă a li- 
turgiei bisericei orientale. Se 
cîntă de cîntăreţi sau de cor. 
parte înainte, parte după adu- 
cerea sfintelor daruri, cam pe 
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    la mijlocul liturgiei mari sau 
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la începutul liturgiei credin- 
căoşilor (v. Liturgie). Textul 
obicinuit al acestui imn ie: 

1) Cari pe heruvimi cu taină 
închipuim. 

2) Şi cei de viaţă dătătoarei 
Treimi, întreit sfintă cîntare 
aducem. 
3) Toată grija cea lumească, 

acum să lepădăm. 
4) Ca pre imparatul tuturor 

să primim, pe cel nevăzut, în- 
cunjurat de cetele îngereşti. 
Aliluia, aliluia, aliluia. 
La unele serbători, ca la joia, 

şi simbăta mare, la liturgia 
sf. Grigore, sint alte texte, dar 
acestea se prezintă numai ex- 
cepţional. 
Muzica corală pentru acest 

imn, căruia compozitorii i-au 
dat totdeauna cea mai mare 
îngrijire şi de care maiștrii 
din şcoala rusă (Bortnianski, 
Bahmetef, Simonovski ş.a.) 
ne prezintă minunate specime- 
ne, se compune de obicei din- 
tr'o frază mai mult sau mai 
puţin desvoltată, cîntată rar, 
care frază ie repetată adese, 
aproape neschimbat, pentru 
toate cele trei fraze d'intăi 
ale textului. Alte ori fie care 
frază a textului îşi are fraza 
sa muzicală deosebită, sau cel 
puţin fraza a treia se deose- 
beşte de celelalte două. După 
aceste trei fraze, în timpul 
căro:a în biserică se cudește, 
preoţii ies cu darurile şi zic 
pomeniri, la cari corul respun- 
de Amin. 'Terminindu-se aceste 
rugăciuni corul iea fraza a 

i
 

at
a,



HERUVIG 

  

paba a textului, zicînd-o sau 
pe una din frazele de mai sus, 
care naturalminte din cauza 
lungimei textului trebuie a fi 
mai desvoltată, sau chiar pe 
o frază nouă, încheînd în am- 
bele cazuri cu Aliluia. In ge- 
neral, toată această parte finală 
(traza a patra) fe într'o miş- 
care mai repede decit părţile 
precedente. H.-ul pare a fi în uz 
in biserică de prin sec. 4. 

Hes, nume dat cite o dată în 
terminologia germană notei si 
bemol, numită de obicei B. 

Ileses, în terminologia germană 
= si pb. 

Heleron v. Eleron. Semnul seu 
ie ———, 

Heleros v. Eferos. 
Hexacord v. Fzacord. 
Hialemos v. Zrenii. 
Hibride, epitet dat de unii au- 
tori gamelor formate din te- 
tracorde de deosebite specii. 
Astfel 
hibridă. 

Hichi-richi, instr. Japonez, făcut 
dintr'un tub cilindric de bambu 
sau alt material şi cu uncie 
dublă. Acelaşi instr. în China 
se numeşte Pi-li. Se fac în 
diferite dimensiuni. 

Hidraula (gr.: vâpavăos, lat,: or- | 
ganum hydraulicum) specie 
de orgă a cărei invenţiune ie 
atribuită lui Ktesibios din A- 
lexandria, (Egipet), către 180 
înainte de era noastră. După 
descripţiunile ce fac Heros din 
Alexandria, Vitruv şi Ateneu, 
H. iera un instr. cu claviatură | 
a căreia taste pare că ierau | 
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puse în acţiune cu multă uşu- 
rință, cu un număr destul de 
mare de tuburi de aramă, în 
care curentul necesar produc- 
țiunei sunetelor Xera regulat 
prin presiunea apei. Nu se 
poate însă preciza care iera 
modul de acţiune a apei pen- 
tru a provoca curentul, cu atat 
mai mult că după unii autori 
în unele orgi apa iera înlocuită 
prin vapori. 
In Evul mediu mulți autori 

fac încă menţiune despre orga 
hidraulică, care se menţine a- 
tit în Orient cit şi în Occident 
alăturea de orga pneumatică, 
pănă prin sec. 11. (ș. Orgă). 

Hidşaf sau Midschaf, mod arab 
corespunzind oare cum seriei: 
do-re-mi b-fa-sol-la-si b-do. (+. 
Macamat). 

Hieraules se numea la Greci 
(lz0avdte) fluierari întrebuințaţă 
în serviciul divin. 

Hieroschord, nume dat în 1830 
de Schmidt, din Greifswald la 
o specie de monocord destinaţ 
a servi de călăuz vocei în stu- 
diul cîntului. O claviatură de 
-două octave punea în acţiune 
o serie de tangente care de- 
terminau lungimea vibrantă a 
coardei, pusă în acţiune prin- 
tr'o specie de arcuş. 

Hierodram, din gr. = dramă sa- 
cră, v. Oratoriu. 

Hierofonos, nume dat la Greci 
(ip5ewves) cîntăreţilor templu- 
lui.—Factura modernă a dat 
numele de HI. sau Herofon unuia 
din micele instr.-e cu lame de 
oţel, cu manivelă şi cu muzica
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notată; pe discuri de carton sau 
de metal perforate. 

- Mitthorn sau fii/thorn (germ.) 
nare corn de vinătoare făcut 
dintr'un corn de animal. De 
obicei se poartă aninat prin- 
tr'un cordon de git, spinzurind 
astfel pe şold, de unde numele 
(li fle = şold).: 

Him v. Miven. 
Alimencu v. Imeneu. 
Himenos v. Îmmeos. 
imn v. Imn. 
Himnerofon, sau Hymnerophon 
nume dat de. mecanicul danez 
Riflelsen, în 1812, unui instr. 

_în care sunetele erau produse 
dă o. serie de discuri metalice, 
prin rotaţiunea unui eilindru. 

Hlipali sau hipate nume dat la 
Greci (bzazs) notelor celor mai 
“grave din cele două teracorde 
meson şi hipalon (izaw:) care 
însuşi se dădea tetracordului 
celui maă grav. (v. Greci). 

Hiper, particulă greacă (OzEp) 
ce se adaugea pe lingă unii 
termini muzicali şi corespun- 
zind particulei moderne supra. 
Pusă pe lingă un interval, a- 
răta că acel interval iera con- 

„siderat în sus, Astfel /.-diapa- 
son, h.diapente, 'h.-diatesaron, 
h.-dilonos exprima oclava, qu- 
inta, guaria, lerța superioară. 
Pus pe lingă un nume de mod, 
se raportă la scări transpuse, 

“ exprimînd de obicei scara trans- 
pusă cu o quartă mai sus. 

Hiperboleon (zepfodaiov) numeau 
Grecii (v.) tetracordul cel mai 
acut al sistemului lor. 

100 =. 

  

HIPODORIAN 

_(v.) separaţiunea (7. Diazeuris) 
de o octavă între cele două 
tetracorde hipalon şi hiperbo- 
leon. ” 

llipo, prep. greacă (m) ce se 
adăuga pe lingă unii termini 
muzicală şi corespundea prep. 
moderne sub. Pusă pe lingă 
un interval, arăta pogorirea. 
Astfel /.-diapason, h.diapente, 
h.-diatesaron, h.-ditonos expri- 
ma octava, quinta, quarla; terța 
inferioară. Pusă pe lingă nu- 
mele unuia din'modurile prin- 
cipale, indica modul aflător cu 
o quintă mai jos. Astfel de 
ex. dlorică era octava mîg-7Mâzs 
hipodorică era octava la,-las. 

“In scările transpuse însă şi în 
" tonurile bisericeşti ale Evului 
mediu, H. indica scara cu o 
quartă mai jos. Astfel dacă 
scara dorică transpusă iera 
faz—faz (eu 5 bemoli) scara 
hipodorică corespunzătoare 
Sera doz-doz (cu 3 bemoli); în 
tonurile bisericeşti, doric se 
numea primul ton, octava re,- 
rex, hipodoric era al doilea, 
octava la,-las. 

Hipocrilica se numea la Greci (v.) 
partea muzicei care se ocupa 
cu arta dramatică, atit în ce 
priveşte declammaţiunea şi cîn- 
tul, cât şi în ce priveşte miş- 
cările şi mimica. 

Hipodiazeuxis se numea la Greci 
intervalul de o quintă format 
dintr'un tetracord şi tonul de 
desunire (v.) ce separa tetra- 
cordele hipalon şi diezeugme- 
non sau meson şi hiperboleon. 

Hinodorian sau Hipodoric, nu- 
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me dat la Greci “(imoăpres) | 
şi în cintul plan (lat: Hi-i 

  s E: 
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Acest mod iera calificat de cei | 
vechi ca „mindru, superb, si] 
cer, simplu, măreț, de o sono-| 
ritate gravă“. . Unii autori îl 
numesc şi eolic (v.). Modul mi- 
nor modern nu ie decit H.-ul 
căruia i s'a alterat gradul 7. 
pentru a avea sensibilă, schim-| 
bindu-se astfet și caracterul. ; 
În psaltikie se dă numele de. 
H. glasului al cincilea, lătu- 
raşul glasului întăi; în prae- 
tică însă atit glasul întăi, cit 

_Şi al cincilea, cit şi acele al 
treilea, al patrulea şi al şap- 
telea nefiind decit minorul fără 
alteraţiunea gradului 7 nu sint | 
altă ceva decit H.-ul. Astfel 
multe melodii populare (intre! 

„cari şi „Deşteapta-te Romîne“) 
“şi cintără religioase sint în! 
acest mod. In cîntul plan faă- 
moasa melodie Dies îrae (v.) 
şi unul din fragmentele de mu- 
zică antică parvenite pănă la 

= 17 „HIPOFRIGIAN 
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porlorius) “modului sau speciei 
de octave 

   

    

noi, acel atribuit lui Pindar, 
sint încă în H. Compozitorii 
moderni asemenea s'au serviţ 
de acest nod, unii în fragmente 
mai importante (Berlioz în 
LEnfance du Chris, Saint 
Saâns în (es Noces de Promâthee, 
'Gounod în balada din Faust 
ş. a.) alţii întrebuinţind numai 
cadenţa h.-ă (Berlioz în Invo- 
caţiunea naturei din la Dam- 
nalion de fausi, A. 'Thomas 
în cintecul groparilor din /lam- 
lel ş. a.). 

Ilipocolian sau hipoeolic, unul 
din vechile moduri grece, al 
patrule după nomenclatura lui 
Alipius, numit încă şi hipoli- 
dian grav. În cîntul plan, după 
Glarean, era tonul al unspre- 
zecelea, plagalul eolianului, cu 
alte cuvinte scara, mî—mi, cu 
finala la,. 

Hipofrigian se numea la Greci 
(îmoopinos) specia de octavă 

    

  

    

cu alte cuvinte gama lui so/ 
cu fa natural, gama majoră 
fără notă sensibilă. Jera califi- 
cat de cei vechi ca „pasionat, 
entusiast, religios, static“. Lera 
numit şi ionic. Deşi se pretează 
admirabil armonizărei, mai nu 
sînt exemple de întrebuinţarea 
lui la compozitorii moderni. | 

  

    

In schimb multe melodii po- 
pulare şi melodiile cintului plan 
din tonurile ? şi 8 sint în a- 
cest mod. Numai în ctntul plan 
numele de hypo-phrygius se 
dă tonului al patrulea, scara, 
lui si cu finala mi. In psalti- 
kie numele de H. ie dat gla- 
siuui 7.
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Jipoiastian, hipoionian sau hi-| doisprezecelea, scara lui sol 
poionie, unul din vechile mo- 
dură grece, al doilea după 
nomenclatura lui Alipius, nu- 
mit şi hipofrigian grav. În 
cintul plan s'a numit tonul al 

cu &nala do. 
Hipolidian sau hipolidic nume 
dat în muzica greacă (zs4y- 
es) speciei de octavă 
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cu alte cuvinte scara lui /a 
(cu si natural). lera singura 
gamă greacă bazată pe tonică 
şi avind o sensibilă. Prezenţa 
tritonului format cu tonica (/a- 
si) dă acestui mod un caracter 
aspru şi i-a valorat epitetele 
de „bahic, îmbătător“. Filosofii 
nu-l gustau de loc şi Platon 
îl alungă fără cruţare din re- 
publica sa. În muzica populară 
şi la compozitorii moderni 
exemplele sînt mai rare decit   

pentru hipodorian ; în schimb 
ie unul din modurile întrebuin- 
ţate de Beethoven: în celebrul 
adagio din quartetul 15. In- 
troducerea lui sib în gama 
H.-ă a dat naştere tonalităţei 
moderne. În cintul plan (lat.: 
hipolydius) sa numit tonul al 
6-le, scara lui do cu finala fa, 
Yar în psaltikie glasul al 6-le, 
cromatic oriental. 

Hipomixolidian, la Greci (+.) se 
numea, scara 

  

Se confunda cu doricul. In 
cîntul plan s'a 'mnumit astfel 
(lat.: kypomizolidius) tonul al 
8-le. scara lui re cu finala so/ 
jar în' psaltikie glasul al 8-le 
(hipomilesian). 

Hipoproslambanomenos se nu- 
mea la Grecă o notă adăugată 
mai jos de proslambanomenos, 
cu alte cuvinte un sol, care 
a dat numele seu, [, întregu- 
lui, sistem muzical (v. Gama). 

Hiposinate (gr.: Ymcouvapk) se nu- 
mea la Greci legătura a două 
tetracorde printr'un al treilea | 
care avea cu fiecare cite o notă 
comună. Aceasta se întîmpla   

cu tetracordele hipaton, (si-do- 
ve-miî) meson (mi-fa-sol-la) şi 
sinemenon (a-si D-do-re). 

Iliposkenion (Ozooxănov) se nu- 
mea în teatrul grec partea de 
sub scenă rezervată maşinării- 
lor. 

Hiposlas v. Ipostas. 
Bipsil v. Ipsil. 
Hiron-clasma v. /postas. 
Hirlia întrebuințată în muzică ie 
linietă cu portative fie dispuse la 
distanţe egale, fie împărechiete 
cite 2, pentru muzica de piano 
sau harpă, sau grupate cite 3, 
pentru voce 'sau un instr. cu 
acompanianient de piano, şi 

a
 
a
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alte dispoziţiuni, In comerţ se! [lisar, 
poate găsi hirtie cu 8 pănă 
la 30 de portative pe pagină, 
şi în diferite mărimi. Se deo- 
sebesc 2 formate: francez, cînd 
înălțimea ie mai mare decit 
lăţimea, şi ifalian sau oblong, 
în cazul contrar. 

is, în terminologia germ.-ă= 
si diez. 

KE pf   
“ 

v E a. ] 
numai teoricianii consideră pe 

di diez ceva mai sus de so/ 
şi pe 0 ites. ceva mai Jos, 
aşa că aceste trei sunete ar 
forma un grup foarte strins 
(v. Glas),o specie de âmalgamă. 

Hiscen v. J/iuen. 
Iisis, în terminologia germ.-ă 

= si dublu diez. 
Ibstrion (fr.), cuvint de origină 
etruscă, servea la Romani (lat.: 
histrio) pentru a denumi o spe- 
cie de actori primitivi cari 
reprezintau piese numai prin 
ajutorul dansului şi al schi- 
melor. La 364 înainte de Era 
noastră iei apar pentru prima 
oară la Roma, veniţi din E- 
truna pentru a lua parte Ja 
Jocurile romane (ud romani). 
Mai tirziu. au început a repre- 
zinta farse cu cîntece Şi acom- 
paniață de fluiere. Cînd insă 
au început a se juca piese re- 
gulate (pe la 237 în. de Chr., 
prin. Liviu Andronicus), his- 
trionii au dispărut, remînîndu-le | 
numai numele aplicat actorilor 
în sens batjocoritor. 

  

Rp 
  

în psaltikie, numele unei 
ftorale, a cărei semn ie A; 
se pune pe fe şi are de efect 
a face pe di diez şi pe zo ifes, 
transformînd scara diatonică 
într'o scară enarmonică (v.) 
care iea însă-și numele de H. 
Aceasta scară ar corespuude 
pănă la un punct scărei 

— ze 
  

Jlitoiokiu, specie de fluter ja- 
ponez (v. Teki). 

liuen, ÎZiven :sau Him, instr. 
chinez, de origină foarte ve- 
chie (după spusa cronicarilor 
chinezi de aproape 50 de se- 
coli), de o formă ovală, cons- 
truit în teracotă; are o des- 
chizătură pentru insuflat, aerul 
şi mai multe pentru variarea 
sunetelor, cari mai cu samă 
în registrul grav pare că au 
an timbru foarte melodios. Ie 
un străbun al Ocarinei. 

HIzbl., în partiţiuni germ.-e, 
presc. în loc de /lolzblassin-   strumente = instr.-e de suflare 
fabricate în lemn. 

H moll, în terminologia germ.-ă 
=— si minor, 

Io v. Ceng. 
"Habve v. Oboi. 
Hocetus, /ochetus, Hoquelus, 
_Ochelus ş. a., denumiri date 

în Evul mediu unui ârtificiu 
al artei cîntului, care consta 
în aceia că nu se dădea notei 
valoarea iei întreagă, ci trun-   chiată, urmată de o pauză, ca
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un pronunţat sfaccalo, ceia ce! 
se asemana cu un sughiţ. In! 
sec. 15 iera dispărut, căci Tinc-; 
tor nu-l 'raai menţionează.— ! 
Tet acest nume s'a dat și unor. 
compoziţiuni în 2 sau 3 voci, | 
în care textul era hăcuit oare! 
cum (W. Odington: dum unus 
cantat, alter tacet), specie de 
jucării ale contrapunctiștilor 
din sec. 12 şi 13, una din cele 
mai vechi forme muzicale ale 
cărei urme se văd în forma 
engleză numită Cafch (*.). 

Hohifite (germ.) joc de orgă. 
de 8 sau 4 p., mai rar de 16 
sau 2 p, 

Holzblassinstrumente (germ.,=— 
instr.-e de suflare construite 
în. lemn, 

Holzharmonika (germ.)= Ăilo- 
fon (x.). | 

Hobophonie (fr. şi germ.) v.! 
Omofoni». | 

Hopser (germ.) = galop (v.). 
Hoquetus v. /ocelus. i 
Horă, arie şi dans popular. Se! 

  
dansează în cerc de mai mulți, ! 
barbaţi şi femei, ţinîndu-se de! 
mină şi făcind ciţi-va paşi la! 

— 17 
  

SI “ HORIAMBOS 

unul sau două periode de cite 
opt tacte în 6/4, într'o mişcare 
moderată (g.—68) şi cu ritmul 

    

9: 9999: pen. 
6 | ; i 

Is |! al PI 

De la fluier, scripcă şi cobză. 
hora a trecut la aristocraticul 
piano, care are azi la noi un 
bogat repertoriu de hore. Mă- 

sura 2/, şi ritmul ? 2pe 
aplicat unor hore mranezeieam 
ie greşit însă; cit pentru ritmul 

p.- 26. „li 
i il 

Li 

  

6 
Îs 

| bila! 
CERTE CICEU e Laza 

  

| 

ie: exagerat şi nu se potrivește 
de loc cu mersul trăgănat al 
horcă. - 

Horagia v. Cor: şi Choragus. 
Lloragton (gr.; popa) v.. Cho- 
ragium. 

loragos (gr.: pepaiâs) v. Cor şi 
Choragus. i 

Horaulos (gr.: pozadăra) v. Cho- 
raula. 

Hordotonun (gr.: ze 
Chordolonon. - 

p3oâvey) v. 

dreapta, cîță-va pași la stingă, Horeia -(gr.: gyeezia) v. Chorea. 
înti'o mişcare liniştită, între-. 
ruptă din cind în cînd de tro-! 
păitură forţate sau de chiuitură; ! 
lăutarii însoțesc de multe ori: 
aria dansului cu cuvinte. Ori- 

Horegia (gr.: jepeiz) v. Cor şi 
Choragus. 

Horegos(gr.: corsa) v. Choragus. 
oreios (gr.: peostos)v. Choreus. 
Horcuma (gr.: jEgevua), evoluţiu- 

gina acestui dans se pierde; nea corului pe scenă îni teatrul 
în vechime şi deja la Grecii! grec. 
antici cuvintul /Zoros (4225) Horeutes (gr.: ensvrâs) = corist. 
însemna atit cor cit şi un dans|llori sau /loti, imn indian în 
executat; de un mare număr de! în onoarea lui Crişna (v. India). 
persoane cîntind, Muzica ho-!Horiambos (gr.: /optauQos) Y. 
relor populare se compune din! Choriamb.  
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Horifeu v. Corifeu. 

Ilornbugle (engl.) v. Bugle. 
Ilornist (germ.) = cornist. 
Ilorn musil; (germ) = fanfară, în 
sensul de bandă. 

Iornpipe (engl.), inst. cunos- 
cut numai după nume. Tot 
astfel a fost numită o arie de 
dans uzitată mai cu samă în 
sec. trecut, în măsura 3/, cu 

.."Poe. 

[i 
ritmul sincopat 
sau î/, cu ritmul 
9:29 
lil | 

is 

Iornquinten (germ.), nume dat 
de unii teoriciani quintelor di- 
recte de genul 

P- ! 

  

“ 

Hol v: Zori. 
H quadrat, gechie denumire a becarulii aplicat lui si o. 
Ilroa (gr: 7p5a) = coloare, nu- meau Grecii dispoziţiunea gra- 
delor mobile în tetracord, ceia 
ce determina genul. 

Hroma v. Croma. 
Hromalic v. Cromatie. 
Hsiang-li v. Heang-teih. 
Huara-puara, sau Huayia-pu- 
hura, specie de nai, făcut de 
piatră, găsit în săpăturele de 
la Palanke. 

— 175 — 

| Horodia (gr.: 7ogwăiz), la Greci Ilorn (germ. şi engl.)=corn. ! 

  

  

  

HUMMELCHEN 

  

> 
cînt în cor. 

| Ilorodidascalos (ge.: pcpeăădona- 
125), titlu dat la Greci mais- 
trului care instruia. corurile 
pentru o tragedie sau comedie. 
La început însuşi autorul fera 
însărcinat cu aceasta, dar mai 
tirziu s'a lăsat această sarcină 
specialiştilor. 

Ilorodiucă, dans popular, o va- 
rietate a acelui numit De briu. 

Horos (gr.: 45905) era la Greci 
aţit cor cit şi un dans execu- 
tat de mulți, dansind şi cîntina 
în acelaşi timp. 

Ilosana v. Osana. 
Hosein sau Husein, unul din 
cele 12 macamat (moduri) ale 
muzicei arabe, corespunzind 
oare cum. seriei: 

  

uzitat mai cu samă în sec. 15 
şi 16. 

B). | Hu-cin, instr. chinez, analog cu 
ravanastron al Indienilor. 

Hue huelt, specie de darabană 
a vechilor Mexicani. ” 

Hu-hu v. Ur-heen. 
Huils-pieds (fr.) = opt picioare, 
epitet ce se dă cîteo dată or- 
gelor a căror cel mai grar joc 
ie de 8 p., pogorind prin ur- 
mare pănă la do, 

Hula, mică darabană indiană, 
Him melchen (germ.), după Pră- Iluayalaca, specie de fluier pe-! torius (Syntayma, 1619) “era ruvian. 

Huchet (fr.), mic corn de apel,| 
|, 

. i uzitate în Germania pe acel 

una din: varietățile de cimpoi
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- timp, şi anume avînd hargurile 
acordate fa, şi do, şi carava 
diud scara dintre fa, şi fas 

Huno-lui. specie de Ceng (v.) 
uzitat în Japonia, avînd 26 de 
tuburi. le pare cea mai mare 
varietate. 

Nunting-horu (engl.) = corn de 
vinătoare. 

Hiipfel-polka (germ.)=Polca sal- 
tată, v. Polka-tremblante. 

[lurul sau //uruka (beng.) spe- 
cie de darabană indiană, cu 
lada în forma unui ceasornic 
de năsip; membranele sint în- 
tinse prin ajutorul unui sistem 
de sfori. 

176 —. HZB 

Husein v. Mosein. 

Hwang-leih, trompetă chineză, 
formată din două sau trei tu- 
buri întrind unul în altul, ca 
acele ale unei ochiane. De o- 
bicei dă 2 sau 3 sunete din 
seria armonicelor. 

Ivdraulis v. Midraula. 

Hymende (f.) v. Imeneu. 

Hymne (£.) v. Îmn. 

Hy. ...v. Mi 
Hzb, în partiţiuni germane, 
presc. în loc de /Jolzblassin- 
strumente.  



      

] articolul plural it. bărbătesc. 
agdhorn v. Jagdhorn. 
lâgertrommel v. Jăgertrommet. | 
lakumo-koto, instr. japonez, spe- 
cie de kolo (v.) cu 2 coarde, 

Ialemos numeau Grecii (022) 
un cint funebru (v. reni). 

Iamato-koto, instr. japonez, spe- 
cie de foto (v.) cu 6 coarde. 

lamb, picior poetic format din- 
to silabă scurtă urmată de! i 

una lungă — 
ie o formă anacrusică: 

2; 
Li] j 

lang-kin, înstr. chinez, specie 
de ţimbală, format dintr'o ladă 
sonoră trapezoidală, pe care 
sint întinse un număr de coar- 
de, de obicei 28. Aceste coarde 
sînt împărţite prin ajutorul a 

3; în muzică 

| Iclus (lat. = lovitură) cuvint în- 
i trebuinţat pentru a denumi ac- 

centul iniţial şi cel final al 
unui ritin; trebuie a-l deosebi 
de: fesis, care ie accentul tare. 
al fie cărui tact și cu care chiar 
poate să nu corespundă, îctus 
putind cădea pe ori ce timp 
al tactului, 

Ideic, în muzică ie o frază sau 
un simplu motiv ce serveşte 
compozitorului la construirea 
unei compoziţiuni. Facultatea 
de a crea idei nuoi, originale 
Ye un preţios dar făcut de na- 
tură unor privilegiați şi în 
general ie cu atit “maj greu 
pentru un compozitor a deo- 
sebi însuşi dacă o idee ie 
originală sau o reminiscență, 
cu cit găseşte o reală plăcere   2 scaunaşe aşezate transversal 

eladă. Sunetele sint produse 
prin lovirea cu 2 baghete. Ie! 
un instr. de origină modernă, | 
de unde numele (= Kin străin). | 
Unii autori îl numese încă | 
1seng. - | 

Janiceri v. Jeferhanea. 
laponia v. Japonia. 
laslian, sau îastic, întrebuințat, 
în același sens cu ionian (v). i 

lcitali v. Tanbur. * 
Icos v. Condac. | i 

1 
Ictenie v. Fctenie. 
Titus Cerne: Dicţionar de muzică. II 

în a se înșăla singur, făcindu-şi 
iluziunea că a creat-o. Se văd 
însă compoziţiuni cari, deşi ba. 
zate pe idei străine (motive 
populare ş. a.) sau pe simple 
reminiscenţe involuntare, prin 
arta .cu care sint expuse şi des- 
voltate aceste idei şi prin si- 
tuaţiunele în cari sint aduse, 
devin cu mult superioare com- 
poziţiunilor însăşi din cari sint; 
împrumutate; astfel se poate 
spune chiar că arta muzicei 
moderne constă mai mult în 

12



IDETE. - 178 — TLUZIi 

variaţiunea expuneri şi a des-| muzicei şi a acusticei. In ade- 
-xoltărei ideilor, în bogaţia le-| văr Nicomah din Gerasa (sec. 
găturelor armonice 'ce le înso-| 2) istoriseşte ca Pitagora ocu- 
țese, în combinaţiunile cu | pat fiind cu teoria raporturilor 
adevărat nesfirşite ale paletei! numerice ale intervalelor, tre- 
orchestrale. Totuşi banalitătea | cind pe lingă o fierărie, aude 

loviturele ciocanelor succedin- 
originalitate scade enorm valoa-! du-se şi dind diferite sunete, 
rea artistică a unei compozi- ! care sunete erau tocmai în 
ţiuni şi compozitorului care| raporturi de quartă, quintă şi 
nu simte în el această facul-! octavă; . cercetind găsi că se 
tate creatrice şi, pentru a scrie, lucra asupra 4 ilaie de diferite 
are nevoie-a recurge la idei| mărimi, pe care cîntărindu-le 
străine, i se „poate spune cuj le găsi în raporturi de 1, %/4 

- drepteuvînt căşi-a greşit ealea.! 2/, şi 1/2. Această legendă a 
Ideomelar, colecţiune de cintări! fost reprodusă de lu Nicomah 
bisericeşti.. Un Î. a fost tipărit! de un mare număr de autori 
Ja noi de D. Suceveanul (Neamţ! şi chiar in sec. 16 M. Agricola 

1856) împreună cu Doxastrul.; o pune ca emblemă în titlul 
Idilă, mic poem cu un conţinut|.opului seu JMasica însfrumen- 
cimpenesc, pastoral. Unele! falis (1529); numai acustica 
compoziţiuni muzicale căutind| modernă a dovedit inexactita- 
a face o astfel de descripţiune! tea iei. — În schimb muzica, 
încă «poartă numele de Î. mi-i dramatică a timpurilor moderne 
taţiunea cîntului păserilor, a! a dat ilăului un loc în diferite 
murmurului apeicurgînd, ecoul, | scene, pentru culoare locală. 
sonoritatea fluierului, a oboiu-| Astfel l'a întrebuințat Sponiini 
lui şi a cornului sînt mijloace] în Alcândor (1823), Verdi în 
obicinuite ale muzicei descripti- Trovatoare (1853) şi R. Wag- 
ve cari nică o dată nu-şi lipsesc] ner în [Mheingold, (1869) unde 
ţinta î în ast-fel de compoziţiuni. | în tabloul al 3-le 18 ilaie acor- 

leniceri v. Jfefer hanea. date. resună în dărăptul scenei. 
“Ies sau îfesis (gr.: 3ees — po- |llustraţiune nume dat maă întăi 

gorire) semn, », din notaţiu- ! de Liszt (fe.: Hlustration) unei 

nea muzikiei, ftora (v.) ajută-! fantazii pe motive din opera 
toare care pus sub o vocală Hughenoţii de Meyerbeer, şi 

pogoară intonaţiunea notei a| în urmă şi de alţii altor aran- 
doua cu un semiton; joacă prin! jumente analoage. 
urmare: colul, bemolului. Un |liuzii muzicale, nume sub care 

„alt ifes, 40, pogoară numai| unii autori cuprind niuzica des- 

  

                          

  

  
cu 1/, de ton. Aa | criptivă, imitativă, culoarea lo- 

N, articolul it. bărbătesc, i cală, caracieristicele: tonalită- 
lăul a jucut un rol în istoria), ţilor ş.a. 

> 

4
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Imbroglio (it.—iîncilceală) nume 
aplicat intrigei unor piese de 
teatru și chiar unui gen spe- 
cial de comedii în care diferi-! 
tele scene astfel de încureatură 
formează, că prezintă publicului | 
o adevărată enigmă din care | 
nu-şi închipuie cum are să iea- | 
să şi a căreia desnodamint vine 
printi”o serie de peripaţii ne-| 
aşteptate unele mai hazlii decît 
altele. Acest gen de piese de 
care găsim exemplele în toate | 
epocele artei dramatice a pro-! 
curat muzicanţilor subiectele 
multor librete de opere comice 
şi operete. —.n teoria muzicală 
se dă acest nume complicaţiu- 
nei provenite din amestecarea 
simultanee de măsuri deosebite, 
a căror accente se contrariază. 
Astfel, de ex. pe cînd o partidă 
sau un grup de partide ie în 
3/, alt grup ie în +/,. In operile 
maiștrilor se găsesc exemple 
clasice de astfel de |. - 

i. Imbucătuiă (tri: Emboaehure, 
| _germ.: Ansars, Mundstiick) în 

general ie partea unui instr. 
de suflare pe care se aplică 
buzele instr.-istului: La Haute! 
şi fluiere, |. poartă în special | 
numele de gură (v.), care poate |. 
fi o simplă tăietură practicată ! 
la capătul tubului (ca la ca-l! 
val) sau -într'o lature (ca la 
flaut) sau un plisc (ca la fluie- 
rul propriu zis). La oboi, sa- 
rusofon, fagot, L. ic o ancie (v.) 
dublă, care se aplică direct la 
“capătul tubului sau prin inter- 
mediarul unui tub întors în 

„formă de S$, numit bocal (+.) 

  

  

ca la fagot. La clarnetă, saxo- 
ton ş. a. L. ie o ancie(v.) sim- 
plă, care se aplică direct la 
capătul tubului, cioplit în for- 
mă de plisc (v.). 
Dar instr.-e cu I. se numesc 

în special acele, cari făcute 
dintr'un tub mai mult sau mai 
puţin lung sau dintr'un alt corp 
prezintind o capacitate de aier, 
buzele iustr.-istului, aplicate 
la capătul tubului, joacă rolul 
de ancii sonore, vibrează şi 
provoacă vibraţiuni în colona 
de. aier, producînd sunetul. 
Cel mai simplu şi cel mai 

vechiu instr. cu I. Ye desigur 
conca (v.) marină, în care bu- 
zele aplicate direct provoacă 
sunetul şi care a fost întrebu- 
inţată din adincă antichitate 
ca instr. de semnale. Tot ast- 
fel sint unii corni primitivi, 
la cari o simplă tăetură prac- 
ticată la capăt serveşte de [. 
Dar la instr.-ele formate diu- 
bun tub de oare care lungime, 
I. are forma 'unei mică leică 
ce se adaptează la capătul tu- 
bului opus pavilionului Iea 
joacă un mare rol în purita= 
tea şi uşurinţa intonaţiunei şi 
instr.-iştii îă poartă mare grijă. 
Partea cea maj largă a acestei 
|. poartă numele de 'basen, iar 
cea mai îngustă, de unde în- 
cepe lungimea proprie a tubu- 
lui instr.-ului, grăunte. Forma 
iei influențează mult asupra 
timbrului instr.-ului şi aceasta 
ie uşor de înțeles cind ne gin- 
dim ca-în iea îşi Jeau naştere 
undele sonore. Basenul emis-
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feric şi grăuntele în unghiu, 
al trompetei, contribuie a da 
acesteia timbrul iei pătrunză- 
tor, strălucitor; cu cit unghiul 
grăuntelui se rotunzeşte, base- 
nul devine mai adinc, şi tim-| 
brul ie dince în ce maă puţin 
pătrunzător, maă puţin strălu-i 
citor (trombon, cornet, sax-! 
horni); timbrul ie din ce în 
ce mai moale, mai dulce cu 
cît basenul se apropie mai 
mult de forma conică a base- 
nului cornului, al cărui grăunte 
“e atit de rotunzit că se con- 
fundă cu întrarea tubului, ceia 
ce concură a da cornului tim- 
brul cel mai dulce din toate 
instr.-ele cu I. 
Instr.-ele cu I., numite încă, 

deşi impropriu, instr.-e de ala- 
mă, pot fi naturale sau cro- 
mmatice. În instr.-ele naturale 
“făcute dinti'un tub, de corn, 
de lemn sau de metal, scara 
instr.-ului ie formată din scara 
armonică a sunetului dat 'cînd |. 
tubul vibrează nedivizat în toa- 
tă lungimea (v.) lui. Extensiu- 
nea acestei scări variază cu 
forma tubului şi chiar cu abi- 
litatea instr.-istului, care, în 
instr.-ele cu tubul lung, poate 
ajunge pănă la armonica 16 
şi chiar mai departe. le de 
observat aici ca tuburile conice 
şi largi produc mai uşor fun: 
damentala şi armonicele grave, 
pe cind cele cilindrice şi îngus- 
te nu pot produce fundamen- 

tala, dau greu armonicele grave | 
şi relativ cu uşurinţă pe cele | 
acute. | 
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Instr.-ele cu Î. cu tubul rela- 
tiv scurt, formate din coarne 
de animale, din lemn sau chiar 
dintr'un tub de metal, ca goarna 
(v.), cari nu dispun decit de 
un mic număr de armonice gra- 
ve, şi aceste îndepartate une- 
le de altele, suind cel mult 
pănă la armonica 8, au tost 
întrebuințate în toate timpurile 
numaă pentru semnale, la vină- 
toare, la resboi ş. a. Singur 
acele cari pot trece peste a- 
monica 8 pot fi şi au fost 
utilizate de compozitori; aces- 
tea sînt cornul (v.) şi trompeta 
(v.) cari, întrebuințate din adin- 
că antichitate, de mai bine de 
un secol au luat în orchestră 
un loc aşa de important. 
Cum însă aceste instr.-e na- 

turale nu pot da decit o serie 
de sunete anumite, pentru a 
putea fi utilizate în toate to- 
nurile, s'a imaginat a li se da 
tuburi de schimb, tuburi su- 
plementare, cari, adaptindu-se 
instr.-ului, îă schimbă lungimea 
şi prin urmare fundamentala 
şi seria armonică (v. Tub de 
schimb.) 
Aplicarea tubului de schimb 

însă cerind timp, factorii au 
căutat şi au găsit mijloace pen- 
tru a modifica instantaneu sca- 
va armonică şi a transforma 
astfel instr.-ele naturale în in- 
str.-e cu o scară cromatică, în 
instr.-e cromatice. Aceste nij- 
loace au variat şi variază încă. 
Astfel cel mai vechiu, chiar 

maă vechiu decît tuburile de 
schimb, ieste culisa (v.) care
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aplicată din Evul mediu trom- 
bonului, a fost aplicată, deşi 
fără succes şi trompetei. Apoi 
bortele laterale: şi cheile, apli- 
cate la instr.-e de specia goar- 
nei în acelaşi mod cum sint 
aplicate clarnetelor, flautelor 
şi celorlalte instr.-e de lemn; 
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rezultatele însă nefiind satisfă. : 
cătoare, aceste iustr.-e au dis- 
părut (v. Bugle, Cornet). In! 
fine mecanismul pistonilor (ș.). 
care aplicat maă întăi cornului 
a fost uplicat neintirziat şi 
trompetei şi trombonului şi 
care a reuşit chiar din goarnă. 
să producă o întreagă familie ! 
de instr.-e care formează buza 
bandelor de armonie şi fanfare 
moderne (v. Sazhorn). 

Imeneu se numea la Greci (îu£-; 
vat5$) un cîntec de nuntă înto- 
nat de cortegiul ce ducea pe 
mireasă la locuinţa mirelui. (v. 
Epitalam). Hesiod zice ca L.-l 
iera cintat de băeţi şi de fete 
împărțiți în două coruri, Yar 
Omer spune ca „la lumina tor- 
telor, ierau conduşi mirii prin 
oraş şi pe strade resuna Îl“. 

Imeos se numea la Greci (ipatoe 

cîntecul celor ce scoteau apă, 
din fintini. 

Imitațiune (germ.: Nachahmunc), | 
D ) 

artificiu de compoziţiuze zare 
constă în reproducerea de că- 
tre o partidă a unui motiv pro- 

  
pus deja de o altă partidă. Tre. | 
buie a deosebi I.-a de ceia ce 
se numeşte marşe melodice său 
rozaliă, cari sint reproducerea 
unui motiv pe grade deosebite 
dar la o aceiaşi partidă. Parti- 
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da care propune motivul iea nu- 
mele de anfecedent, acea care îl 
reproduce, consequeni. Se poate 
ca mai multe partide să repro- 
ducă, succesiv un motiv dat, ş 
atunci avem mai mulţi conse-: 
quenţi. Se înţelege că propu- 
nerea şi reproducerea trebuie 
să fie destul de apropiate pen- 
tru ca urechia, să poată aprecia 
acest artificiu, şi pentru a face 
mai marcantă întrarea conse- 
quentului ie bine ao preceda 
totdeauna de o pauză mai mare 
sau mai mică. 
L.-a se poate face în unison 

sau la ori ce interval. Jea se 
zice prin mișcare /lirectă sau 
asemenea cînd întervalelor sui- 
toare ale antecedentului le co- 
vespund intervale suitoare în 
consequent, şi vice versa ; prin 
mişcare conlrară sau resturna- 
tă, cînd intervalelor suitoare ale 
antecedentului le corespund in- 
tervale pogoritoare în conse- 
quent şi vice versa. Î.-a se 
poate face încă prin creștere. 
sau agravare (v.) sau prin di- 
mânuțiune (7). şi îucă aceste 
diferite moduri se pot combina 
între iele astfel că putem avea 
I. directă prin agravave, 1. 
contrară prin agravare ş. a. 
Vechii contra-punttişti deose- 
beau, încă un mare număr de 
imitaţiuni a căror caracteris- 
tice sint lesne de înţeles: /. în- 
treruptă sau alla zoppa (în 

"consequent între fie care note 
se intercalează pauze); J. în 
conlra-limp sau sincopală; ]. 
concertibilă (v.); 1. periodică,
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reproduceri numai de mici -mo-| 
tive; Î. canonică, continuă, per | 
peluă, nesfirșită, circulară, to-! 
tală, legută, cînd reproducerea ! 

ă se face asupra unor fraze întregi, ! 
de o întindere mai mare sau: 

„mai mică. Dintre toate cea mai, 
curioază era desigur acea re-! 
trogradă (v. Cancricans) cînd! 

- consequentul repetă pe ante-! 
cedent luindu-l de la ultimaj 

„notă către început ; se înțelege 
că acest gen de LI. nu există 
de cit pentru ochi şi ascultăto-, 
rul mu poate să-şi dea samă, 
de iea. i 
Dintr'un alt punot de vedere! 

L-a poate fi riguroasă, severă! 
sau constrînsă, cind intervalele | 

„- corespunzătoare sînt de aceiași! 
- specie în consequent ca şi în! 
antecedent, cu alte cuvinte cînd! 
unei secnnde majore din ante-! 
cădent îi . corespunde în con-! 

„ sequent o secundă tot majoiă! 
“ şi aşa mai departe. L-a rigu-! 

- roase nu se poate face decit! 
în. unison sau octavă, şi pănă 
la un punct în quintă sau quar-! 

"tă (evitindu-se în antecedeuti 
„întrebuinţarea unor grade); i 
“alte intervale Yea aduce to! Imitativ, 
deauna, modulaţiuni. Cind însă 

„nu se ţine samă de specia in-! 
„_ tervalelor, respunzindu- -se lao. 

- secundă niajoriă printr”'o secun. | 
"dă minoră, la o terță minoră! 
prin una majoră, ş. a. L.-a ie 
mai mult sau mai puţin liberă, 
mai "mult sau mai puţin. nere.. 
gulată. Libertatea poate merge. 
pănă acolo că neţinindu-se sa- 
mă de desenul melodic al an-! 
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tecedentului, consequentul nu 
reproduce decit desenul ritmic, 
ceia ce ne dă o simplă /. ri/mică. 
In perioda, de înflorire a con- 

trapunctului vocal arta. imita- 
ţiunilor a luat o dezvoltare de 
necrezut, pănă la aşa punct că 
pare că muzicanţii nu. aveau 
altă ţintă în scrierile lor decit 
de a “face imitaţiuni. Astfel că 
această periodă ne-a transmis 
unele compozitiuni cari trebuie 
să le considerăm. maY'de grabă 
ca jocuri scolastice pentru a 
încerca răbdarea decit ca lu- 
crări de artă. Ca o consecinţă 
rtistică însă a artei imitaţiu- 
ilor ie canonul (v.), care nu 
altă ceva decit o LI. conti- 

nuă şi cite o dată chiar per- 
petuă, Fuga (v.) şi stilul fagat, 
cari. nu se bazează decit pe I. 
În muzica modernă L.-ile j joa- 

că 'un rol foarte important şi 
țin mare loc, dar iele sint mai 
mult considerate. ca un mijloc 
de figuraţiune, ca un mijloc 
de a face mai interesant mer- 
sul armonic, decit ca însuşi 
țiuta şi intenţiunea compozi- 
torului, 

epitet, dat stilului unui 
gen de muzică descriptivă (v.) 
bazat pe, reproducerea, într'un 
mod mai mult sau mai puţin 
artistic, a deosebite fenomene 
naturale sau alte efecte de un 
caracter mai mult sau mai pu- 

| ţin pitoresc. Vijiitul vintului, 
murmurul pîrăului, tictacul mo- 
rei, cîntecul păserilor, galopul 
calului şi atitea altele sint e- 
fecte pe care compozitorii. au
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căutat a le reproduce şi le-au 
reprodus cu mai mult sau maj 
puţin succes. | 
Deja în sec. 9 vedem pe Noi. 

ker Balbulus (840—912) spu- | 
nînd că s'a inspirat în unele 
din imnele sale de astfel de | 
fenomene naturale, ca; tictacul | 
morei (in „Sanctus Spirilus | 
adsit nobis gratia“) şi a. Imi-! 
taţiunea cintecului păserilor ie! 
de o dată şi mai vechie, căci! 
o găsim deju Ja liricii greci. 
Dar lăsînd la o parte aceste! 
periode nebuloase şi ocupindu- i 
ne de perioda modernă a mu-! 
ziceă, deja la contrapunctiştii 
din sec. 16 găsim muzica de-! 
scriptivă într'o stare destul de | 
desvoltată şi cu efecte imita- | 
tive: cintecul paserilor, dife- | 
rite strigăte, grozăviile resboa. ! 
“elor ş. a. şi unul din cei mai! 
de valoară muzicanți ai acestei 
periode, Cl. Jannequin serie o! 
întreagă serie de citece în 4; 
sau 5 voci imitind cîntecul pa- | 
serilor, descriind vipătonă, res- | 
boie ş.a. (v. Franfa). Mai, 
tirziu, în sec. 17, compozitorii 
cercară a merge şi mai depar- 
te, întroducind alături cu pă- 
serile sbieretul diferitelor ani. ! 
male ; apoi murmurul codrilor 

  

şi al pirăielor, picuratul ploiei, n 
tunetul, furtuna toate găsiră | 
loc îm -incârcările descriptiţe 
ale compozitorilor, dintre cari | 
unii căzură întrun adevarat! 
exces, pănă ia aceia a no pu-! 
tea spune într'un text cuvin-| 
tul „pogorit“ fără a-l însoţi în! 
muzică de o trăsătură pogo-! 
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ritoare, contrarul pentru cu- 
vîntul „ridicat“ sau altele a- 
naloage. | 
Nu poate fi nici o îndoială, 

aceste exageraţiuni sînt desi- 
gur condemnabile. Dar, atit 
cit efectele întrodu-se nu iesă 
din cadrul artei, cînd nu sînt 
decit imitaţiuni, repoduceri, 
prin mijloace muzicale, ale u- 
nor circumstanţe caracteristice 
de fapt sau convenţionale (v.. 
Culoare locala) şi nici de cum 
însăşi realizarea acestor cir- 
cumstanţe, iele nt. pot desigur 
decit concura la expresiune, şi 
prin întroducerea lor, bucata 
muzicală, fie de muzică drama- 
tică sau pur sinfonică, nu poate 
pierde nimic“ din valoarea iei 
dacă o are, chiar dacă ascul- 
tătorul nu ar fi iniţiat în in- 
tenţiunile imitative ale compo- 
zitorulni. Cadrul nu permite a 
detalia aceasta printr'o serie 
de exemple de eare nu lipsesc 
a ne oferi scrierile maiștrilor, 
dar 'unul pentru toate: sinto- 
nia pastbrală a lui Beethoven 
va fi totdeauna un cap de o- 
peră chiar pentru acel ce nu 
urmăreşte în “ea intenţiunile 
iei descriptive şi imitative, pro- 
gramul iei. 
mn (gr.: 5pvs, lat.: hapmnius) 
denumire generală dată în an- 
tichitate la poemuri cîntate,. 
de diferite dimensiuni, rapor- 
tindu-se la diferite circomstan- 
ţe ale vieţei şi mai cu samă 
la cîntără de laudă în onoarea 
zeilor. Astfel sînt la Evrei Can- 
ticul lui Moise, după trecerea
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Mărei roșă, acel al Deborei, 
psalmii, la Greci imnele lui 
Orfeu, la Roma acele numite 
Assamenia, ş. a. Mai tirziu vin 
imnele lui Omer, cari formează 
o transiţiune între adeșăratele 
imne şi acele propriu literare, 
cari încep cu Pindar a cărui 
imne sau pierdut, dar cari a- 
vu imitatori de la cari au par-: 
venit pănă în timpurile noastre 
diferite imne, cea mai mare! 
parte numai texte, foarte puţin 
cu ntuzică, Aceste imne au avut 
în antichitate deosebite denu-! 
miri, după zeul la care se a-: 
dresa: Pean în onoarea lui 
Apolon, Jifiramb în onoarea 
lui Bachus ş; a. | 
Tot acest sens li se dă în bi-, 

serica creştină, unde se dă în 
general numele de I. cîntărilor 
întonate în serviciul divin, Sf. 
Pavel ( 341) împarte cîntările 
bisericeşti în : psabni, îmne sau 
laude şi ode spirituale. Cultul 
creştin fiind derivat din cultul 
evreu naturalminte psalmii (v.) 
au ținut chiar de la început 
un loc important. Alături cu 
psalmii însă de timpuriu s'au 
admis alte cîntări cu texte lua- 
te din Scriptură; aceste cîn- 
tări au luat în biserica răsă- 
riteană numele de îmne sau 
laude iar în cea apuseană pe 
acel de cantica (v.). Către a- 
cestea în diferite timpuri -şi de 
diferiţi autori sau adăugat alte; 
cîntără, cu texte parte luate 
tot: din, cărțile sacre sau dato- 
„mite numai inspiraţinnei lor. 
Aceste cîntări au tost uumite 
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imne sau ode spirituale. Totuşi 
această clasificaţiune a Sf.-tului 
Pavel nu ie riguroasă şi nu- 
mele de I. se dă în general 
cîntărilor religioase ce fac parte 
din serviciul divin, fie cîntate 
fie numai recitate, şi -chiar în 
textele sacre verbul grec co- 
respunzind curintului imn (9p- 
vâw) ie întrebuințat cînd pentru 
cintarea psalmilor cînd pentru 
cintări de laudă în general. : 
Cei întăi cari pare că au în- 

trodus oficial în serviciul divin 
imne spirituale au fost episco- 
pii Leroteu în Orient şi Hilariu 
în Occident, ambii în sec. 4. 
In acest sec. 4 diferite cauze 
au conlucrat la înmulţirea im- 
nelor; între acestea au fost 
desvoltarea ce a luat liturgia 
prin proclamarea creştinismu- 
lui ca religie de stat, prin îin- 
stituirea regimului monastic, 
şi mai cu samă prin necesita- 
tea de luptă în contra ereti- 
cilor. 
Gnosticii şi Arienii expusese- 

ră preceptele lor în poeme 
cîntate pe melodii ce le făceau 
populare şi cari contribuiau 
astfel enorm la respindirea lor. 
Bardesan (sec. 2) numai a scris 
peste 150 de astfel de imne. 
Bfrem Sirul (320—379) în E- 
dessa şi loan Chrisostomul 
(347 —407) în Constantinopole 

„le opuseră inine contra imune, 
cari cîntate mai întăi în adu. 
nările nocturne şi în procesiuni 
sfirşiră prin a lua loc în ofi- 
ciile regulate ale bisericei. 
Imnografia greacă luă o mai
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„ocaziune pentru frumoase ca- 
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mare desvoltare încă prin Sf. 
Andrei din Creta (4 724), prin 
Sf. loan Damaschinul (700— 
760), prin Cosma Melodistul 
(sec. 8), Teofan din Nikea (sec. | 
9), Teodor Studitul şi fratele 
seu losef (sec. 9), la epoca 
rezistenţei contra iconoclaş- 
tilor. 
Către această epocă au luat 

naştere marile imne numite în 
special canoane, formate de 
ordinar din 9 ode. Aceste ca- 
noane sînt compuse pentru di- 
feritele serbători şi întwo a- 
ceiaşi zi pot să fie mai multe 
chiar, prin potrivirea a mai! 
multor serbători. | 
Imnele bisericei apusene se! 

impart în îmne propiiu zise 
cari sint de factură metrică, 
ŞI proze sau seguentia, cari 
sint formate din versuri fără 
măsură, dar de un număr ho-! 
tărit de silabe şi cu rimă. A- 
ceste din urmă apar cu sfirşi- 
tul sec. 9 şi invenţiunea lor! 
ie atribuită lui Notker Bal- 
bulus (840—912). Cea mai mare 
parte au fost scrise între sec. 
9 şi 13 şi între cele mai prin- 
cipale sint Dies irae, Lauda 
Sion, Slabat Mater, Veni Sancte 
Spiritus cari au procurat com- 
pozitorilor muzicei polifonice 

  

podogere. Cei mai renumiţi 
autori de imne latine au fost 
St. Hilariu (+ 367), Sf. Ambro- 
siu (333—-397), Fortunatus 
399), Gregoriu cel Mare 
(540—604), Alcuin (735-—804), 
Carol cel Mare (742-814),   

IMNOLOGIE 

Sf. Bernard (1091—1153), Sf. 
Toma d'Aquino (1227--1274): 
ş. a. 
Unele imne poartă nume spe- 

ciale; astfel sint: /.-ul ange- 
lic sau evangelic = doxologia 
mare (v.); /.-ul Treimei = tri- 
saghion (0); L.-ul triumfal = 
„Sfint ieste Domnul Sabaoti ; 
I.-ul ambrosian = Te Deum 
ş. a. 
În timpurile moderne s'a dat 

numele de I. la cîntări cu con- 
ținute diverse contind mai mult 
pentru efect pe vigoarea şi mă- 
reţia execuţiunei, destinată ma- 
relor mase corale, cîte o dată 
cu acompaniament de bande de 
armonie ş. a. Astfel sint /.-ele 
naționale, imne adoptate de 
diferite popoare pentru a fi 
cintate în solemnităţile oficiale 
şi în alte ocaziuni, cu textul 
de obicei făcind apologia su- 
veranului şi implorind. spri- 
jinul divin ca: „Trăiască re- 
gele*, „Bojii țari Sahrani*, al 
Rusiei, „Gott erhalte Franz den 
haiser* al Austriei, „God save 
the Kiny (Queen)“ al Angliei 
ş. 3,, sau de un conţinut simplu 
patriotic şi unele chiar revo- 
luţionar, ca „Deşteaptă-te Ro- 
mine“, la Marseillaise, la Bra- 
banconne, „Rule Britania:, 
„ Vankee Doodle* ş. a. 

Imnerofon v. //imnerofon. 
Imnograf, compozitor de imne, 
se zice despre autorii biseri- 
cești şi /.-ie, arta de a scrie 
imune. , 

Imnologie, ştiinţa imnelor, cate 
tratează despre forma lor, o-



rigina lor, cunoaşterea epocelor | 
căror aparţin ş. a. 

Imparibus (lat.) = neegale, vor- 
bindu-se despre /luiere duble(v.). 

Impertect, epitet dat cite o dată, 
intervalelor de terță şi sextă, | 
pentru că pot fi majore sau! 
minore şi tot fiind consonante | 
au raporturi numerice mai com- | 
plicate de cit octava, quinta. | 
şi quarta. Se mai întrebuinţează | 
vorbindu-se despre cadență (v.) 
sau despre un cint (v. Cantus). | 

! In muzica vechie se dădea încă | 
epitetul de Î. împărţirei bina-, 
ve a timpilor, prin opoziţie cu; 
împărţirea ternară numită per- ! 
fectă (v. Znuper/ecţiune). 

Imperfecţiune. (at.: împerfectio) | 
se numea în vechia muzică mă- 
surată reducerea valorei unei 
note cu o treime. Aceasta avea 
loc atit cînd măsura (9) era 
binară (imperfectă) cit şi une | 
ori în măsura ternară (per- 
fectă), şi duume o notă deve- 
nea imperfectă adică perdea] 
o treime din voloarea ei cînd 
ii urma o altă notă de va- 
loarea imediat inferioară, sau 
mai mult de 3 note egale de 
această” valoare imediat infe- 
rioară şi apoi iar una maj 
mare sau un punctum divisio- 
nis (v. Notafiunea măsurată). 

Imperioso (it.) = poruncitor, ca, | 
termin de expr. 

Impeluoso, impetuosamente sau 
con împelo (it.) = impetuos, cu 
violență, ca termini de expr. 

Impins (fe. : pousse), în minuirea. 
arcusului (v.) se înseamnă prin 
semnul || sau A. 
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Imponente -Gt.) = împunător, cu 
îndrăsneală, ca termin de expr. 
îndicînd mai cusamă un atac 
viguros a acordurilor. 

Impiessario (it.) = antreprenor, 
de concerte sau de teatre. 

Imprimarea muzicei nu . întir- 
zie a urma invenţiunei tipo- 

„grafiei. Primii tipografi, în căr-. 
țile liturgice ș. a. ce imprimau, 
lăsau loc liber pentru muzică, 
şi se îndeplinea, aceste lacune 
cu mîna. În curind a început 
a se tipări (cu roş) liniile por- 
tativului pe care numai se 
scrieau notele sau chiar se 
imprimau cu caractere mari 
direct cu mina. Cel întăi pro- 
gres a tost intercalarea, întextul 
cărţilor, de exemple muzicale 
gravate întrun bloc de lemn, 
ca fimurele. Pare că cel mai 
vechiu op parvenit pănă la noi 
cu astfel de exemple ie Ju- 
sices Opusculum de Nic Bur- 
tius (1450-—1520) tipărit de 
Ugone de Rugeriis la Bologna 
1487. Tot astfel sint Flores | 
music omnis cantu gregoriană 
de H. von Reitlinger (1285— 
1359) tipărit la Strasburg în 
1488, Practica Music de Ga- 
tori (1451—1522) la Milan în 
1496, Lilium musice plane de 
M. Keinspek tipărit la 1498 de 
I. Froschauerdin Augsburg ş.a.. 
Aceste blocuri de lemn jerau - 

grosolan gravate, ceia ce făcea 
că ierau departe de a se bu- 
cura de favoare, chiar. la in- 
venţiunea procedeului, care nu 
Xera întrebuințat decit pentru 
oputi cari cereau o repede res- 

s
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pindire. Se prefera a se scrie | 
- colecţiunile de cînturi cu mina, 

pe pergament sau pe hirtie: 
frumoasă, cu o notaţiune mare, ! 
ochioasă, căci la execuțiune ! 
cintăreţii citeau toţi pe par-! 
titură aşezată pe un mare pu-! 
pitru. Aceste colecțiuni, prin | 
desemnurile şi inițialele ar-! 
“mate ce aveau, şi prin grija : 
cu cari ierau scrise, Yerau a.! 
devărate obiecte de artă. 

” Adevărată imprimare a mu- 
zicei nu datează decit de la | 
aplicarea caracterelor mobile. ! 
Cel întăi care întrebuinţă ca-! 
ractere de metal turnat a fost! 
Ottaviano Petrucci (1466 — 
1523) din Fossombrone. In pre-. 
fața primului op fipărit de “el! 
(armonice musica Odheca- 
pn, 1501, care ie 0 colecţiune | 
de compoziţiună a maiştrilor fla= ! 
manzi) spune că în încercările 
lui a avut a se folosi de sfa- 
turile lui: Bart. Budrius din | 
Capodistria. Modul lui de. im-! 
primare: cerea un dublu tiraj: 
portativul mai întăi, şi nu-! 
mai în urmă notele, textul şi | 
celelalte semne. Opurile im- 
primate de Petrucci sînt mo- | 
dele in ceia'ce priveşte tiparul, 
prin frumuseţa, claritatea şi | 

| 

3 

corectitudinea lui. | 
In Germania asemenea san! 

făcut încercări în această di-| 
recţiune deja, din sfirşitul sec. 
16 ; un Misal tipărit la Wiiz-i 
burg în 1484 pare că ar aveai 
notele de cint plan pe un por- 
tativ de 4 linii imprimate ast- 
fel şi unii opinează că 1/- 

lium. musice plane de care 
am vorbit mai susar fi astfel 
imprimat. Totuşi ceia ce ie 
constatat ie că deja în 1507 
în Germania se caută a se a- 
duce o perfecţionare procedeu- 
luă, şi anume Erh. Oeglin din 
Augsbutg imprimă simultaneu 
notele şi portativul în odele 
lui P. Tritonius, cu caractere 
de lemn. În 1512 îel reveni la 
caracterele de metal cu dublu 
tiraj. Tot acest sistem a fost 
întrebuințat şi de Pet. Schăf. 
fer din Mainz în-1513. 
Imprimarea cu caractere mo- 

bile. avu o influenţă şi asupra 
modului de a scrie notele, şi 
„anume aceleasi caractere bre- 
buind a servi cu cozile în jos 
şi în sus, s'a lăsat la o parte 
deosebirea de direcţiunea cozei - 
în. privinţa valorei notelor. 
În curind noua artă avu mulţă 

reprezintanţi atit în Italia şi 
Germania cit şi în Franţa şi 

ările de jos. 
Astfel au fost pe lingă. cei 

deja citați: I.-A. Junto la Ro- 
ma, Gardane şi fiiă sei precum 
şi Ric. Amadino la, Veneţia ş. 
a. În Germania: Hieronim Form- 
Schneider zis Graphius (71556), 
]. Petrejus (+ 1550) la Nurem.- 
berg, Ad. Berg (4 1550) Ia 
Miinchen, G. Rhan (+ 1548), 
la Wuttemberg, ş. a. În: Ţările 
de jos: 'Tylman Susato (1564), 
P. Phalesius (1579) ş. a. In 
fine în Franţa, cel mai vechiu. 
tipograf muzical a fost P. At- 
tagnant, către 1525; apoi A- 
drien Le Roy, G. Le B6, care
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către 1544 reluă metoda du- 
blului tiraj ; N. Duchemin, care 
în 1550 publică minunata co- 
lectiune de mese a compozito- 
rilor şcoalei franceze ; Granjou 
la Avignon ; Rob. Ballara fon- 
datorui (în 1533) faimoasei 
case care mai tirziu deveni u- 
nica tipografie privilegiată şi 
tipări mai toată muzica din 
epoca lui Ludovic XIV. 
Totuşi acest gen de imprimare 

prezinta mari inconveniente. 
Intre altele pe acela că prin 
modul de turnare a caractere- 

"lor, o singură notă cu coada 
iei ocupa toată inălţimea por- 
tativului. Astfel primul, avint 
ce luă stilul polifonic al orgăi 
trebuia desigur să aducă un 
nou gen de. imprimare, care 
să permită a se imprima, pe 
același portativ mai multe note 
suprapuse. * Aceasta era de 
prevăzut şi prin faptul că în 
urma resboiului de 30 ani, 
în Germania mai cu samă, arta 
tipografiei decăzuse; opurile 
tipărite în a doua jumătate a 
sec, 17 sint grosolane, pe hir- 
tie proastă şi pline de greşeli. 
Astfel s'a căutat a se întoarce 
către vechiul sistem, la blocu- 
rile de ienm cari nu fusese nică 
o dată cu totul părăsite. Nu- 
mai în locul gravurei groso- 
lane pe blocuri de lemn, a 
adoptat mai întăi gravura mult 

„mai fină pe place de aramă. 
Cel întăi care întrebuinţă a- 
cest procedeu a fost Simone 
Verovio către 1586, la Roma. 
Dar numai către stirşitul sec. 
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17 iel a fost introdus şi per- 
fecţionat în Germania prin W. 
M. Endter din Niiremberg şi 
în Franţa prin Ballard. Către 
această epocă placele de ara- 
mă au fost înlocuite prin place 
de cositor mai întăi şi apoi de 
zinc, metale cari permit cu 
mult mai mare uşurinţă co- 
rectura. 
La inceput muzica pe aceste 

place iera gravată ca un de- 
semn, cu mina liberă şi cum 
nu se putea avea ca lucrători 
buni desinatori cari să înde- 
plinească şi condiţiunea de a 
fi buni muzicanți, lucrul lăsa 
de dorit şi în privinţa corec- 
titudinei şi a frumuseţei pen- 
tra ochi. Probabil acestea sint 
motivele cari au făcut pe. J. 
3. Bach a-şi grava însuşi maj 
multe din compoziţiunile sale. 
La 1730 englezul Cluer in- 

ventă pentru gravarea notelor, 
lterilor, cheilor, ş. a. semne, 
stampilele de oţel de cari şi 
azi se servesc gravorii, remi- 
nind pentru mina liberă numai 
liniile de dispărţire a tactelor, 
cozile notelor, legăturele ş. a. 
mică liniuţi, portativul liniin- 
du-se cu ajutorul unei specii 
de trăgător cu 5 dinţi (furcu- 
liţă). Acest procedeu care dă 
o mult mai mare uniformitate 
sucrirei a fost întrodus pe. con- 
tinent de J. Andree din Offen- 
bach numai către sfirşitnl sec. 
18 (1774). 
Cit timp imprimarea muzicei 

sa făcut cu caractere mobile, 
se conservase notelor forma,
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vombică sau patrată ce aveau 
şi în manuscriptele din sec. 
14 şi 15; încercarea făcută la 
Avignon de tipograful J. de 
Channay de a le da o tormă 
rotundă (intr'o colecţie de mese 
Şi imne a compozitorului Car- 
pentras, în 1532) a remas i- 
zolată, şi numai către sfirşitul 
sec. 17, cînd s'a început a se 
grava pe place de metal s'a 
văzut că forma rotundă ie mult 
mai avantajoasă şi această for- 
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  mă a fost preferată şi în urmă 
adoptată chiar şi de tipografi. ! 
Tot către această epocă, sfir-! 
şitul sec. 17, a început a sei 
trage liniile verticale de dis-| 
părţire a tactelor. 
Către sfurşitul sec. 18 com-| 

pozitorul F. Gleissner se aso- 
cie cu Palter din Miinchen şi 
aplică muzicei litografia care 
pănă atunci nu servisă decit 
pentru titluri. Cel întăi op 
muzical litografiat a fost un 
caiet de lieder de Gleissner 
(1798). Acest procedeu de im- 
primare serveşte astăzi aproa-! 
pe exclusiv pentru opuri de 
muzică pur instr.-ală, ediţiuniă 
de lux, şi rezultatele sint cu 
adevărat excelente. Pentru e- 
dițiunile ordinare, partiţiuni şi 
partide separate, muzică de cint 
cu acompaniament instr.-al., 
se preferă gravura pe place de 
metal (aliaj de zinc şi plumb), 
cari trec direct sub presă. Nu- 
mai la ediţiunile mari, sub a 
căror tiraj placele de metal 
sar uza prea tare, se combină   zincografia cu litografia, adică 
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de pe placele de metal se trece 
mai întăi cu cerneală chimică 
pe piatră şi apoi de pe aceasta, 
se face tirajul pe hirtie. 
Pentru cărţile de şcoală însă 

şi opurile cu text mult, ie pre- 
ferabil sistemul tipografic, cu 
atit mai mult că pe la 1755 
acest sistem a primit o perfec- 
ţionare care-i permite a fi a- 
plicat la oră ce gen de muzică. 
Această perfecţionare, datorită 
lui Got. Em. Breitkopf din 
Leipzig, constă în. aceia că o 
notă ie formată din mai multe 
fragmente: capul, g, coada | 
şi cirligul /. Acest mod de zaţ 
e mult mai migăios şi mai 
costisitor decit vechiul proce- 
deu, dar şi rezultatele sint mult 
mai elegante, şi în. privinţa 
preţului face concurenţă gra- 
vurei. 

Imprompliu (fr), propriu ie si- 
nonim cu improvisatie (lat.: 
în promplu = la dispoziţie, sub 
mină) şi se da mai întăi ca 
nume unor mici compoziţiuni 
fără formă hotărită, presupuse 
ca improvizate. In timpii mo- 
derni s'a dat acest nume unor 
compoziţiuni, ca formă con- 
stînd din două părţi cu repe- 
tarea celei dintăi, sau chiar 
din trei părţă, ca menuetul, dar 
fără ritm special. Mai cu samă 
în muzica de piano se întilnese 
de aceste compoziţiuni, formă 
pusă în modă prin Chopin, 
Schubert, Heller ş..a. 

Improperia (lat. — mustrări), an- 
tifoane şi respunsuri ce se 
cîntă în biserica tomană vineri
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dimineaţa în septămina pati-| 
“melor. “Textul ie o lamenta- | 
ţiune a lui Isus pe cruce Jar | 
muzica melodie gregoriană. În | 
1560 Palestrina a prelucrat a- 
ceste melodii în mai multe 
voci, în acorduri simple, notă | 
contra notă ; această prelucrare | 
se execută şi azi în capela! 
şixtină. 

Improprietas v. Proprietas. 
Improvizaţie, execuţiune fără pre- 
paraţie şi fără anotaţiuni pre- 
alabile, ci simplu ez împroviso 
(lat.) — pe negindite, fără veste. 
Totuşi Î. urmează o formă a-| 
numită oare care, şi cere prin! 
urmare o intensă concentraţiu- 
ne a imaginaţiunei, ceia ce o| 
deosebeşte de fantazie (v.), care | 
ie de o libertate coniplectă de | 
formă, ne ascultînd decit de! 
gustul şi capriciul compozito= | 
rului, o specie de caleidoscop | 
de figuri şi desvoltări muzicale. 
Un gen intermediar între I. ŞI! 
fantazie ie tema cn variaţiuni, 
serie de infăţişeri ale aceluiaşi 
obiect, lucrare accesibilă ori! 
cărui muzicant. Din contra a- 
devărata I. cere de la cel ce! 
o practică pe lingă facultatea 
de a crea motive nuoi (v. Jdeie), i 
arta de a le deşvolta şi pre- | 

l 

i 

| 
| 
! 
| 
| 

zenţa. de spirit pentru a putea, |. 
trage instantaneu foloase din, 
aceste motive prin artificiile ce-i! 
pune la dispoziţie ştiinţa sa,i 
condițiuni ce implică lungă! 
studii asupra compoziţiunei. | 
Astfel cei mai mari maiștri! 
Sau glorificat cu titlul de im- 
provizatori; J.-S Bach, Hin-! 

del, Beethoven s'au comportat 
în aceasta într'un mod cu a- 
devărat uimitor. la timpurile 
mai nuoi Hummel, F. Hiller, 
Taubert, C. Reinecke, Saint- 
Sans ș. a.'au fost calificaţi 
de improvizatori incomparabili. 
Piano şi orga sînt instr.-ele 
proprii L.-ilor şi mult timp una 
din probele de maiestrie a unui 
muzicant iera acea de a im- 
proviza o fugă pe o temă dată. 
Dar mai cu samă în studiul 
orgăi, care prin mulţimea tim- 
brelor şi facultatea emisiunei 
simultanee a unui mare număr 
de sunete permite artistului a-şi 
desvolta resursele ştiinţei şi i- 
maginaţiunei sale, se consacră 
un timp special exerciţiilor de 
improvivare, astfel că în general 
organiştii sînt cei mai de va. 
loare improvizatori. De multe 
ori însă se văd mai cu samă 
printre piavişti de acei cari 
fără a fi primit o educaţiune 
muzicală complectă, aşa zis im- 
provizează cu multă ușurință, 
înlocuind condiţiunile euume- 
rate mai sus prin practica in- 
str.-ului şi o bună doză de 
îndrăsneală. Mai cu samă co- 
pii gînt adese dotați de o uşu- . 
rinţă de improvizâre uimitoare, 
care însă adese dispare de în- 
dată ce au abordat studiile se- 
rioaze. Acest gen de: muzică 
produce mai totdeauna etect 
asupra ascultătorilor, dar, o 
dată notată, pierde mai totdea- 
una tot farmecul iei şi în a- 
ceste compoziţiuni joacă mai . 
mare rol memoria decît inven-
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țiunea,: fraze banale, formule | 
melodice şi ' armonice cari au, 
defilat sub degetele a nenuma: ! 
rață aşa zişi improrizatori. Ast. | 
fel slabele rezultate ce au ob- ! Impramul, ținut inventatorii de melografe ! (9.), de improtizalori mecanică | 
sau mai bine zis de înregislra- 
fori de improvizaţiuni, nu sînt de loc desiluzii prea amare| 
pentru artă. | 

  

toate acordurile cu note alte- | rate sînt acorduri de Împru- mut. Scopul întroducerei lori ie uşor de înţeles: varietatea în armonie, În general se îm- prumută de la tonurile rela- tive. Modul major împrumută “foarte adese ori acorduri (în! special acele de pe gradele 2, 4 sau 6) de la omonimul mi- nor. Reciproca dă cele may de multe ori rezultate puţin sa-| tisfăcătoare. | 

  

  

Inăduşit, epitet dat unui sunet | a cărui sonoritate ie micşurată, ! 
fie printr'un defect de emisiu- | ne, fie printr'un mijloc oare! care, pentru efect. —Surdinele ; (7.) aplicate unor instr.-e, au! 
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Numele de I. se dă încă une- 
oră unor mici compoziţiuni mai 
cu samă pentru piano, în ace- 
laşi. sens cu împromptu. 

se zice, în studiul 
armoniei, despre acordurile cari 
tot fiind străine tonalităței fua- 
zei din cari fac parte, nu de- 
termină însă o modulatiune. 
Astfel în fraza 

  
  

ce tasta ie părăsită, înăduşi- 
toarea cade pe coardă şi-i su- 
primă, instantaneu sonoritatea. 
Pedala mare suprimă acţiunea 
înăduşitoarelor astfel că coarda, 
nu numai vibrează în libertate, 
dar toate inăduşitoarele find 
rădicate, coardele corespunzind 
armonicelor coardei lovite vi- 
brează prin simpatie.— In par- 
tițiuni se întilneşte cuvântul |. 
(fr.: €fou fe, germ. : yedâmp[t) 
pe portativele instr.-elor de 
percusiune: cimbale, tam-tam, 
dărăbăni, şi însemnind ca în- 
dată ce s'a atacat sunetul să 
fie suprimat, la cimbale apro- 
piindu-le de piept, la dărăbăni 
atinzindu-le cu mîna ş. a. acest scop. La piano înăduși- | Inălţime, una din calităţile su- ioavele au alt efect. Acestea constau din mici bucățele de! lemn învălite eu postav cari! se vazemă pe coardă. Cind de-! getul apasă pe tastă, înăduşi- toarea ie ridicată şi coarda vi- | brează în libertate ; dar imediat; 

netului şi anume rangul ce-l 
ocupă un sunet în scara ge- 
nerală. Astfel un sunet se zice 
mai înalt decit un altul când 
Xel ocupă în scara generală un 
rang mai îndepărtat de punetul 
de plecare decit celalt, acest.
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punct de plecare fiind sunetul 
produs de cel mai mic număr 
de vibraţiuni pe secundă (v. 
Limilă). Astfel înălţimele su- 
netelor sînt in raport direct cu 
numărul vibraţiunilor lor;. o 
urechie cît de puţin muzicală 
apreciază foarte uşor diferenţa 
de înălţime a sunetelor ; ştiin- 
țific această diferenţă se de- 
termină prin ajutorul apara- 
tului numit Sirenă (v.). Pentru 
determinarea locului -ce ocupă 
un sunet în scara generală, â 
înălţimei lui, această scară ie 
împărţită în octave (v. A//abel, 
Claviatuiă, Indiciu) astfel că 
Ye de ajuns a spune numele 
sunetului şi octava din care 
face parte; din nefericire însă 
autorii întrebuinţează diferite 
sisteme pentru determinarea di- 
teritelor octave (v.). 
Deşi înălțimea e o proprie- 

tate relativă, şi un sunet cali- 
ficat de înalt cînd ie chestiune 
de o voce sau un instr. poate 
fi grav cînd îl raportăm la altă 
voce sau alt instr. (v. Grav), 
totuşi ie obiceiul a se da în 

„general numele de sunete fnalle 
sunetelor. din octava do,—do;, 
acele din octavele do;—dog şi 
do;—do., numindu-se supra-i- 
nalte (v. Regiuni). De aici epi- 
tetul de înalt se aplică şi vo- 
cilo sau instr.-elor -a căror 
registru de putere ie în aceste 
regiuni ale şistemului muzical, 
şi chiar în extensiunea fiecărei 
voci sau instr. se deosebeşte 
un registru (v.) înalt şi chiar 

unul supra-înalf, cari cuprind 

ş 
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sunetele cele mai înalte ale 
acestei extensiuni. 

Incalzando (it. = urmărind), ter- 
min de expr. echivalind cu 
stringendo = grăbind. 

Incarnatus (lat.), nume dat în 
mesele muzicale la prima parte 
din Credo (v.). 

Incalenare, relaţiune între două 
acorduri, trecere de la un a- 
coră la altul. În studiul armo- 
piei această relaţiune ie con- 
siderată ca efectuată între fun- 
damentalele acordurilor, ori 
care ar fi notele cele mai grave. 
Astfel în acest ex. 

între acordurile întăi şi al do- 
ilea avem o I. prin quintă su- 
itoare, fundamentalele fiind do 
şi sol, între al doile şi al treile 
o Î. prin quintă pegoritoare, 
fundamentalele fiind sol şi do. 
In consideraţiunea calităţei 

L.ilor srebuie a ţinea în samă 
maă întăi intervalul prin care 
se face această Î. şi apoi ca- 
litatea gradului căruia apar- 
ţine acordul al doilea. Asttel 
Î.-ile sint calificate de ordinea 
întăi, excelenlă, cind sînt efec- 
tuate prin terță pogoritoare, 
quartă sau guintă suitoare sau 
pogoritoare, ori care ar fi ca- 
litatea gradelor puse în pre- 
zență. Cind I. se face prin 
terță suitoare sau secundă su- 
itoare sau pogoritoare, iea ie 
calificată de ordinea a doua, 
bună, dacă se trece la un grad 
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bun, şi de ordinea a treia, rea, [, 
dacă se trece la un grad reu.! 
Timpul din măsură pe care se: 
prezintă noul acord, starea în 
care se prezintă, influenţează 
a face. tolerate aceste încate- 
nără de ordinea a treia, şi în: 
L.-ile modulante trebuie a ţinea : 
mai' cu samă: cont de calitatea ! 
radului căruia aparţine acor-: 
dul al doilea. Astfel de ex. în ; 
«0 major incatenarea acordu-, 
rilor de pe do şi mi ar fi-ca- 

„lificată de ordinea a treia, prin! 
terță suitoare, mi fiind uo grad 
rea, şi p'ar fi corect tolerată 
decit dacă acordul de pe ni. 
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rezolvă repede pe nota. ce ur-! 
mează ; își Xeau valoarea de la, 
nota precedentă și se între- 
buinţează foarte adese la sfir. - 
şitul trilurilor. Astfel 

  

  

  

  

s'ar prezinta pasajer, pe un ; Închis, epitet dat tuburilor cari timp elab, sau în resturnarea : 
întăi. Dacă însă aceasta ar fii 
în m minor, acordul al doilea | 
ar fi acordul tonic şi |. cali- 
ficată de ordinea a doua. A-; 
semenea. dacă pe mi în loc de: 
& pune un acord minor (mi-! 
sol-si) am pune un acord ma. 
Jor (7mi-s0l7-si) am. avea o în, 
catenare de' ordinea a doua, ! 
acest acord astfel prezintat 
War putea decit se provoace | 
o modulaţiune, impunindu-se i 
ca unul din cele trei grade: 
bune (în la, în si sau în si). 
Explicaţiuni mai amănunțite 
sint de domeniul armoniei. : 

încheiere, la cadenţe, ie rezo-, 
luţiunea ultimului acord al for-: 
mălei pe acordul tonic sau pa: 
âlt acord, după care se clasează | 
cadenţele (v.). Ca figură de; 
ornament ieste un grup de; 
două note mici, brodăria in-! 
ferioară şi nota reală care se | Titus Cerne: Dicţiona» de muzică, 11 

3 

au un capăt astupat, ca tubu- 
vile “najului de ex., prin opo- 
ziție cu acele cari au ambele 
capete libere, ca trişcă, cavalul 
şi mai toate intr-ele de su- : 
Bare. Cea mai simplă idee de 
un tub Î. ne-o dă cheia bor- 
tită. Sunetul unui tub 1. fe oc= 
tava gravă a tubului deschis 
de aceiaşi lungime, sau pentru 
a avea sunetul dat de un tub 
I. am avea nevoie de un tub. 
deschis de dâuă ori mai lung. 
Astfel de ex. un do, ar fi dat. 
de un tub închis lung de 1m. 
315 mm., pe cind tubul deschis 
ce ar da acest swmet ar fi de: 
2 m. 63 em. le cea ce faca 
ca tuburile I.-e sint preferate 
în orgă mai cu samă, pentru 
jocurile grave, pentru econo- 
mie, căci un joc de 32 p. ie 
reprezintat în realitate prin tu- 
buri închise de 16 p. În fac- 
tura instr.-ală li se dă în spe- 
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cial acestor tuburi de orgă nu- 
mele. de burdon, din cauza tim- 
brului lor mai mult sau mai 
puţin întunecat, biziilor. 
O particularitate a tuburilor 

închise ie că iele nu dau decit; 
armonicele de rang 'nepăreche, | 
din cauză că la capătul astupat 
nu se poate forma decît un nod 
de vibraţiune, ceia ce nu per- 
mite diviziunea tubului decit 
în părți de număr nepăreche : 
3, 5, 7 ş.a. (v. Tub). Aceasta 
ie catza pentru care naiul guin- 
leuză, adică sare la duode- 
cimă şi nu octaviază ca fluierul 
şi celelalte instr.-e. Singur clar- 
neta dintre instr.-ele orchestrei 
moderne se comportă în această 
privinţă ca un tub închis; ie, 
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au a executa aceiaşi melodie 
(o. Canon). 

Încisă (fr. : Imcise) nume dat 
de unii autori fragmenţelor de 
fraze formate din două tacte. 

Incomposila (lat.) = fără ordine, 
epitet dat de tevricianii vechi 
„unei fugi a căreia temă nu 
merge prii grade unite, prin 
opoziţie cu coniposila, a căreia, 
temă merge prin grade unite, 

Incrucişare” se numeşte în stu- 
diul armoniei întervertirea mo- 
mentană a ordinului natural 
al diferitelor voci. Astfel dacă 
se dă basului note mai înalte 
decit tenorului sau acestuia mai 
înalte decit altistului sau în fine 
acestuia mai înalte decit sopra- 
nului avem I. În armonia simplă 
în general o I. ie defectuoasă, 

„ŞI ca astfel interzisă începăto- 
rilor. Mai tirziu, după ce se 
capătă o oare care abilitate în 
conducerea vocilor şi în dife- 
vitele artificii contrapunctice, 
“încrucişările, sînt permise, mai 
cu samă între părţile medii, 
în interesul melodic al acestor 
părți. 

cauza pentru care lea are su-! 
nete aşa” de grave relatir cui 
lungimea iei : 7e2, sunetul cel! 
mai grav al unei clarnete în! 
si î ar cere o lungime de tub | 
teoretică de 1 m. "17 em. pe) 
cind clarneta „m'are în realitate 
de cit 0 m. 585 mm. Dar tot 
aceasta ie şi cauza pentru care 
-necesitează un aşa mare număr | 
de chei, ceia ce implică un de-i ludeciso (t.)=nehotărit, ca ter- 
gitat aşa de complicat: între min de expr.. 
fundamentală şi. prima armo- Îndeparlai, epitet dat tonurilox 
nică (Auodecima) find 18 se-i ce nu întră în condiţiunea to- 
mitonuri ie necesitate de 18; nurilor relative (v.) şi : modu- 
borte laterale, dintre cari 5 a-, laţiunilor între astfel de tonuri. 
coperite direct de degete şi 13; Pentru modulaţiunile între to- 
cu ajutorul cheilor: „urile I.-e folosese -acordurile 
Epitâtul de I. se dă încă ca-i enatmonice, 

noanelor scrise pe un singur. În dependent, calificativ dat. 1a o 
„portativ, avînd: numai semne, specie de-pistoni (7). aplicaţi 
indicind momentul întrărei ce- iustr.-elor de alamă şi iventaţă 
lorlalte-. voci, cari naturalminte | de factorul Ad. Sax din: Paris.
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Index (lat.), = indiciu, întrebuin- | 
ţat în acelaşi sens cu cus/os (v.). | 

India. S'a atribuit civilizaţiunei | 
ariene o antichitate anterioară : 
celorlalte civilizaţiuni ; s'a a-| 
tribuit arienilor cunoaşterea şi | 
practicarea artelor şi ştiinţelor 
într'o epocă în care nu poate | 
fi chestiune de aşa ceva, la ce- | 
lelalte rase. Şi totuși Indienii | 
consideră muzica, de origină ce- | 
rească, o invenţiune a zeilor! 
cu mult anterioară acestei ci- 
vilizaţiuni. Zeiţei Sarasvati, so- 

onoarea invențiunei muzicei şi 
primul instr. muzical, te atri- 
buit lui Nareda, fiul iei. 
Primul nume de muzicant ce 

se citează în istoria ' Indiei ie 
acel al inţeleptului Berat, crea- 
torul aşa numitelor Naftak, dra- 
me amestecate cu cintece şi! 
dansuri, şi autor al unuia din 
vechile sisteme ale muzicei in- 
diens, sistem ce a purtat nu-l! 
mele seu. Pare că vechia mu-! 
zică indiană avea 4- de aceste | 
sisteme, numite mafa, cari avi 
fi descrise în cărţile sacre, cărţi | 
cari însă n'au fost nici o dată - 

. - i traduse în întregime. Mai mulţă | 
savanți au intreprins această | 
txaducere, dar sau oprit în | 
lucrările lor, impiedecaţi de! 
obscuritatea textelor, Principa- | 
lele resurse asupra antice mu-!. 
zică indiene sint scrierile “sa-| 

iei lui Brahma i se cil 

Vantului Soma : Ragaviboda(-== | 
știința modurilor şi a instr.-|/ 
elor muzicale), Ragasnava (= | 
oceanul modurilor) ş. a. 

| 

Sistemul indian caşi toate ce- | 
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lelalte sisteme muzicale ie ba- zat pe scara diatonică în li- mitele a 3 octave, sau mai bine zis a 3 eptacârde (sap- laka) : grav (gana), mediu (ma- dia) şi acut (nâfria). Cele 7 grade ale eptacordului au fost: personificate în 7? nimfe, Svara 
dindu-se în solfiare fie cărui grad prima silabă din numele 
acestor nimfe: 
Sa, ri, ga, ma, pa, da, ni. 
Scara întreagă a fost per'so- 

nificată în zeita Stara rama, 
nume, care precedat de cu- 
vintul maha (= mare) ne dă 
numele intregului sistem mu- zical. e 
Autorii nu sint de acord a- 

supra corespondenţei exacte a 
acestei serii, unii considerind-o 
ca minoră (scara naturală a ui 
la), alţii ca majoră, trans- 
criind-o însă unii prin scara, lui la (cu 3 diezi) tar alţii prin 
scara naturală a lui do. Către 
aceşti din urmă se alipesc şi 
muzicanţii moderni din Ben-: 
gal, cari fac să corespundă sa 
din eptacordul mediu cu do, al 
nostru. Împărţirea octavei în sruli şi regula antică de di-. viziune a coardei pentru a ob- ţinea această scară, dovedesc . 
că iea Ye majoră ; cit pentru 
faptul că sa ar corespunde lui la sau: lui do; nu se poate pre- ciza, indienii n'au avut nicio dată un regulator pentru fixa- rea iălţimei abșulute a sune- 
telor. - 
Teozicianii împart octava în 

22 de intervale minime numite
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sruli, fiecare avind numele seu | 
propriu ; după evaluaţiunea lor, 
care de altmintrelea ie arbi- 
travă, semitonul s'ar compune 
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din 2 de aceste srufi, iar tonul 
cind din 4 (ton major) cînd din 
3 (ton minor). Aceste szuti sint 
astfel repartizate în octavă: 

vw 192345 6 7 8 9101119213 1415 16 17181920 21 2 
" [ton major [ton minorjjum. ton| ton major | ton major [ton minor jum. tonj 

Regula antică prin care se, de clasare, ie de observat că în 

determina exact, prin diviziunile | transcrierea lor unii autori au 

coardei, diferitele grade ale a-! după cum am spus ca bază ga- 

cestei octave, dădea ca formulă; ma majoră a lui la, pe cînd 

numerică a acestei scări ur-| -alții pe acea a lui do; astte! 

mătoarea : N 

1% 5/4 43 3 Pho Ps 2 
Sa ri ga ma pa da ni sa 
în care, abstracţie făcind de 

gradul 6 (da) care ie acel al! 
scărei pitagorice, această scară! 

corespunde'exact scărei noastre | 
majore, sau mai bine zis scărei 

' fizicianilor, care are aceiaşi for- | 
mulă afară de gradul 6 repre- 
zintat prin raportul 5/3. | 

Vechia muzică indiană între- | 
buinţa un mare număr de mo-! 
duri, clasificate în 3 categorii. | 
Intăi, cea mai vechie, conţinea | 
modurile formate din scara na- 
turală, ca şi în muzica vechi-| 
lor Greci (v.), cu alte cuvinte! 
game bazate pe fie care grad! 
al acestei scări. A doua con-; 
ținea game bazate pe scări cu. 
note alterate, astfel că repar- | 
tizarea tonurilor şi a semito-: 
nurilor nu corespundea cu nici: 
un mod din cele 7 primitive.! 
În sfirşit; o a treia, cuprindea! 
tonalități buzate pe game în; 
care lipseau unul sau două gra-! 
de. Lăsînd la o parte faptul că! 
aceste moduri sînt confundate ! 
de autori şi că în diferite pro- 
vincii ierau diferite procedeuri 

| 

f 

- 

de ex. modul Carnati ie re- 
prezintat: prin una din scările : 

sol 7, la, si, do %, re, mi, fa 3, sol & 
sau 
si, do, re, mi, fa, sol, la, si, 
cari în fond sînt acelaşi lucru: 
gama cu cele? semitonuri între 
gradele 1—2 şi 4—5, Cit pentru 
faptul lipsei unor grade, a- 
ceasta nu poate constitui cu 
adevărat un nou mod; şi în 
muzica europeană sînt melodii 
cărora le lipseşte unul, 2 sau 
chiar mai multe grade, fără ca 
aceasta să constituie un nou 
mod. Pare însă că teoricianii 
indiană nu ierau de această pă- 
rere, şi considerind apoi taptul 
că fie care notă putea fi luată 
drept ansa (tonică), de la care 
se putea, forma o gamă după 
unul din modurile de mai sus, 
ne putem face o ideie despre 
cantitatea enormă de moduri şi 
game ce avea muzica indiană. 
Şi în adevăr abstracţie făcînd 
de numărul fabules de 16 mii 
de pe timpul lui Crişna, Soma, în 
unul din tratatele lui, numără 
960 de varietăţi posibile, cari to- 
tuş sint reduse la 36 principale 
dintre cari iel alege 23 practica-
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bile! Aceste 36 de moduri prin- i 
cipale sînt „personificate în 6; 
genii, fii ai lui Brahma şi a! 
Sarasrati, numite raga, fie care| 
avind cite 5 muze, numite ra- 
gină ; din această familie de raga 
şi ragiui iesă melodiile, copii! 
numeroşi ca valurile mărei. |! 
Aceste cuvinte, raga şi rugină, 

traduse în limba muzicală prin 
cuvintul mod, însemnează pro-! 
prin o pasiune, o afecţiune a 
spiritului, şi fie care ie desti-i 
nată, după definiţiunea lui Be-; 
vat, a trezi o anumită sensa-, 
ţiune în ascultător. Trebuie de; 
observat că aceste „cuvinte nu. 
exprimă însuşi gamele pe care! 
se bazează aceste difevite to-! 
nalităţă, ci teme, formule melo- 
dice ce determină aceste game, 
pe cari muzicanţii brodeuză, 
stabilese nouă cîntece, rariin- 
du-le ritmele, adăugindu-le:; 
melisme, amplifcind cu alte: 
cuvinte. Iele erau afectate res-! 
pectiv la diferitele anotimpuri, ! 
la anumite ceasuri de zi sau: 
de noapte, a provoca anumite! 
fenomene atmosferice ş. a., şi! 
chiar azi un indian ar consi-! 

„dera ca pe un ignorent pe mu-! 
zicantul ce ar cînta întrun se”: 

“Zon un raga „apropriat unei! 
alte epocă a anului. Anecdotele ! 
şi fabulele abundă asupra mi-: 
raculoasei, puteri expresive ale: 
acestor melodii. În cele mai! 
multe însă ie o frapantă ana- 
logie cu acele ale (ărecilor, cari: 
pare că le-au semanat în toate | 
părțile sau le-au cules din toate i 
părțile. | - , 
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Ca muzică vechie indiană nu 
există notate de cit două arii, 
tăesimile reproduse după tra- 
tatul lui Soma, trataţ dispă- 
vut în urmă. Savantul india- 
nist W. Jones dă o traduc- 
ţiune ; Fetis dă o altă, pe ca- 
ve alţii propun a o modifica! 
Ori. cînd se văd astfel de oa- 
meni în desagord, o conclusiu- 
ne naturală ie că şi în privința 
acestei muzici sintem în fond 
în același caz ca şi la celelalte 
popoare ale antichităţei. Nu ie 
tot aşa însă în ceia ce pri- 
vește muzica modernă. Muzica 

europeană a străbătut în In- 
dia şi trupe de operă au dat 
şi dau reprezintaţiuni în prin- 
cipalele oraşe. Dar şi muzica 
indigenă, descendentă directă a 
anticei muzică indiene, are par- 
tizanii iei credincioşi în cla- 
sele culte. şi nu numai în po- 
por sau în pagode o găsim. La 
Calcuta, există o şcoală de mu- 
zică indigenă înfiinţată la 1571 
şi organizată după modelul con- 
servaţoarelor europene de către 
rajahul Surindto Mohun Tagore, 
care a contribuit mult in a face 
cunoscute în Europa noțiunile . 
de muzică indiană şi instr.-ele 
muzicale întrebuințate în În- 
dia, de care a oferit minunate: 

colecțiuni muzeelor instr.-ale 
din Paris şi Bruxelles. 

- Ca şi muzica antică, muzica 
modernă indiană se. bazează pe 
o scară de 3 eptacorde. lea 
admite notaţiunea “bazată pe 
inițialele numelor notelor, ast- 
fel că, dacă înlocuim literile
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alfabetului indian prin acele 
latine, scara indiană ar fi se- 

--prezintată prin seria. | 

SRGMPDN SRGMPDN SRGMPUN 
corespunzînd scărei noaştre na= 
turale începînd cu do, şi te- 

minind cu si, Dacă excepţio- 
„mal aceste limite sînt trecute, 
> mai. cu samă în ransciipţiuni 

de muzică europeană, sunetele | 
se reprezintă prin aceleaşi ]i-! 
tere, numai avind două puncte 

  

Sari ga ma pa da ni 

    „Sub literă pentru eptacordul! 
contra-gruv şi deasupra literei ! 

„- pentru cel supra-acut. Sen:nele | 
„„de alteraţiune sînt komala A, | 

care joacă. rolul bemolul nos-! 
tiu şi se poate pune notelor ni, | 

ga, da, ri, şi tivra, N; diezul | 
nostru, care nu se pune de cit | 

„pe ma. Cite o dată aceste sem-! 
ne sinttomplectate cu un mic! 
cere, care le» măreşte efectuli 
făcindu-le să suie sau să po-! 

“oare” mai mult' de un semi-! 
„ton ; sint şi aică rezultatul spe- | 
culațiunilor teoretice bazate pe! 
defecte sau  afoctaţie în. înto- 
maţiune (7. Șfert de ton). Ast-, 
fel muzica indiană dispune :pe: 
lingă scara măturală şi de ga- 
mele ce sar putea forma 'cu. 

„un diez, cu 1, 2, 3 sau 4he-! 

  

moli şi de scară cromatică (Vi- - 
Rrila-svara-grama).. 

In “privinţa scărei naturale! 
+, însă ie de pbservat că practică, ! 
"a înlocuit. regula antică de di: 

- viziune a coardei ptintr'o alta, ! 
„ maă -expeditivă, dar în acelaşi ! 

“timp şi Qind rezultate ma pu 
„tin exacte; această nouă re-! 

i. 
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gulă, bazată pe divizitinea prin 
sruli, dă ca formulă numerică 
seria: . Sa -. 
1% %oz 4/e 5/5 %m 13. 2 

sa 
în cari numai gradele 1, 2 şi 
4 corespund vyechei scări in- 
diene și scărăi fiziciânilor. 
lu general muzica a fost şi 

ieste foarte culiivată în L..Dacă 
tradiţiunea încnnjură; zeii de 
cete de muzicanți (Zadra, A- 
polon al Indienilor, are pe lingă 

semenea o orchestră de A'inara), 
rajahii i-au imitat şi întreţin 
în palaturile lor trupe de mu- 
zicanţi. şi: muzicante, şi unii 
chiar cite un poet-compozitor, 
vetalika. În -pagode muzica şi 
dansul sint întreţinute ca in- 
“stituţiuni sacre şi în general 
fiecare pagodă întreţine cîntă- 
reţi şi instr.-iştă şi o trupă de 
devadasis,. specii de vestale in: 
stiuite în. dans şi muzică şi 
dedate oficiilor liturgice... 
Ca şi celelalte popoare Îndie- 

nik au deosebite genuri de cin- 
tece: de resboi (durpad sau 
furka), de leagăn (palma), ero- 
tice: (dudra sau nukta), de a- 
mor (heal), în onoarea 'lui 
Crişna (hoti sau hori), de seară 

„ (Dișnupud) ş. a. Şi nai mult 
încă iei au chiar drame mu- 
zicale, acţiuni teatrale însoţite 
-de soluri. şi coruri, baletură ş. 
a., în a căror antichitate însă 

-iel 7 gandarba şi- 7 aspera; 
Kuvera, Pluton al lor, are a- 

savanții indianişti nu vor a 
crede. Sa îi 

rc. y Pg ee : - 
„Muzică populară, ariile tradi- 
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ţionale, cari pare că se deo- 
sehesc în rehlah, tupal, sau 
terana, după cum sint de ori- 
gină persană, mongolă sau a- 
rabă, sînt foarte în favoare și; 
unele nu lipsite de farmec. Vo- 
ajorii: au adus multe laude: 
acestui gen de muzică în serie- 
rile lor şi au cercat chiar a 
transcrie din aceste melodii, 
Numărul instr.-elor muzicale 

ie foarte mare; catalogul mu- 
zeului instr.-al din Bruxelles 
numără peste 0 sută de varie- 
tăți, dintre. cari unele sint de 
o 'reală antichitate, pe cînd 
altele sînt vădite imitaţiuni de 
instr.-e europene. . 
Iustr.-ele de pergusiune, au- 

tofone sau de meinbrane, s'au 
bucurat totdeauna de. o mure 
favoare, ca în tot Orientul; 

da e 

  
dansul, cjutul, 

sint totdeauna însoţite de <di- 
ferite feluri de castanete (man- 
dira), talgere (haratala),. clo- 
poței (panta, 

cultul veligios'! 

gangara) inele , 
metalice (nupura), şi mai cu 
samă dărăbăni de toate for-: 
mele şi inărimele (dac, dagara, 
dam(a, dol,: dara, bania; han! 
jani, pănaba, taia, nagâra,. 
patru, mvidanga, huval, mas 
dală, ucukai ş. a.). In temple ! 

h 

mai cu samă sint întrebuințate i 
gongurile de tot felul. (kansi, | 
bkansava, gari), cari în acelaşi 
timp sint şi „instr.-e! oficiale, :- 
sonoritatea” lor puternică a-: 
mintind poporulii cultul luş.: 
Brahnia. şi inspirind astfel res- | 
pectul autorităţei. O. serie. de. 
instr--e foarte în favoare sînt | 
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acele formate din lame de lemn. * 
sau de metal. sau din discuri 
metalice diferit acordate, lovite 
cu ciocanaşe (ganibany, kineri, 
gendir ş. a.). 
Instr.-ele de suflare asemenea 

sint. numeroase. Sint fluiere 
de diferite mărimi (bilancoiel, 
algoja, niurali, vansi, otu, car- 

_R4, matalan ş. a); oboie (ka- 
lama, sanai,. noska) între cari 
cel mai original i ie aşa numitul 
niastaranga, instr. clasic a. că- 
ruia îmbueătură, în loc de a fi 
aplicată pe buze, ie apăsată pe 
git, în dreptul coardalor vocale, 
cari vibrind”, provoacă vibra- 
ţioni în ancie, pria simpatie ;. 
fubri. „magondi. tiktiri, sint de- 
numiri ale unei specii dă cim-. 
poi, al” cărui. timbru are un e-. 
fect miraculos asupra şerpilor : 
la, auzil. acestui instr. iei nu. 
numai devin absolut inofensivi, 
dar vin oră .de unde ar-fi. Ca 

ţează diferite conci marine. 
(sanka; go-mul:a, barataca) şi 
coarne ds animal (sringa) ;: 
rana-stinga Xe un mare corn 
întrebuințat în vechime în cult . 
“şi la reshoi, în muzicele mili- 
tare, înlocuit în urmă printr”'o . 
imitaţiano a trompetei euro=- 
pene (Verd, combu sau tur i) şi - 
întrebuințat astăzi, numai în 
cerenioniile “6ligioase. 
“În instr.-ele de coarde însă, 
varietatea. ie şi: mai. mare. lei - 
au instr.-e: de coarde: piscate | 
şi de coarde frecate cu arcuş. 
Coardele simpatice cari în Hu-.: 
ropă nu au: primit. o aplica-: 

- î. 
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"inştr.-6” de apel se întrebuin- 
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„țiune dectt către sec. 17, par| 
a fi tost întrebuințate în ţerile! 
indiene din „timpi imemoriali : 
şi sint şi azi foarte în favoare 
(faraf). Cel mai original dintre, 
nstr.-ele de coarde ie fără în- 
doială acel numit vina (v.), a! 
cărui invenţiune ie atribuită, 
lui Neruda, şi care a servit ca! 
tip la o mulţime altele mai! 
mult sau maă „puţin modificate, | 
de forme mai mult .sau mâi| 
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lanului Ravana, care domnea 
acum vr'o 50 de secoli! Acest 
instr. a dat naştere celor cu- 
noscute: sub numele. de ai, 0- 
merti, saroh, surangi, estar. 

serinda, şikavra ş. a. dintre cari 
unele sint instr „-e” perfecţio- 
ate cu lăzile bogat ornamen- 
tate, de forme capricioase, Xar 
altele îşi păstrează forma ru- 
dimentară -ce le-au dat „iven- 
tatorii lor. 

puţin capricioase, dintre: cari! ladicaţiuni mebice v. Măsură. 
cele mai multe însă amintind | 
forma chitarelor şi ceterelor | 

1. metronomice v. „Mișcare şi 
Metronom. 

europene, adică instr.-e cu lada : Indiciu, mică cifră pusă jos lingă 
de resonanţă lată sau bombată, ! 
variind prin: numărul coarde-| 

lor şi acordul lor, prin prezența 
sau absenţa diviziunilor pe tas-i 
tă ş. a. Unii au atribuit lu-! 
dienilor invenţiunea arcuşului | 
pe care iei îl numesc: arila, 
) onoare ce le ie contestatii 
însă de alți autori. Ori cum! 
însă iei posedă instr.-e de ar-. 
cuş, în stare rudimentară, că- | 
vora le atribuie o adincă an- | 
tichitate, Astfel ie acel numit! 
ravanasiron, care şi-ar fi tră-: 

"gind “uumele de la regele Cei-, 

Octava, Octara; . 

   
       pp 

. 

& 

Cele 2 octave mai grave de-. 
cît octava, sint indicate prin ! 
indicii negativi, iar cele 2 mai | 

4 

„ceasta întreg sistemul 

numele unei note, pentru a 
indica din ce anume octavă a 
sistemului muzical: face parte, 
“eu alte cuvinte a-i determina 
înălţimea absolută. Pentru a- 

ie îm- 
părţit în S octave, dintre care 
cele £ mijlocii siat accesibile 
ati; vocilor cit şi instr.-elor, 
pe cînd cela două contragrave 
şi cele 2 supra-acute nu sînt 
accesibile decit instr--elor. Cele 
4 octave medii sint indicate . 
prin imâiciile 1, 2,3 şi 4 şi 
anume : 

i - 

"Octavaz Octava, 

  

înalte de ootava,. sînt indicate 
prin indicille 5 şi 6.



  
  

    

Octava-, 

z = 
8" baș. . .... loco. 

Sistemul ie complectat prin- 
tr'un do.. 
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Octara, 

bătesc, contraltul întrun cor 
femeiesc. 

Trebuie a deosebi îndiciul, : Intibulalio (lat.) = castraţiune (v. 
care-se pune jos şi ie intre-' (asfral), 
buinţat mai cu samă de teo-'Inflatilia (lat.) denumire gene-.. 
ricianii francezi, belgiană şi ita- 
lieni, de exponent (7.), care se 

rică dată de vechii scriitori 
instr.-elor de suflare. 

pune sus şi ie întrebuințat în : Inflexiune ie proprietatea ce au 
notaţiunile alfabetice, maă cu! 
samă de teoricianii germani şi | 
englezi. Astfel ct şi do, re-: 
prezintă acelaşi sunet : ran sii 
EG 
  

   
  
“a 

Indireci v. Auficipatie. 
Inegal. epitet dat contrapune-! 

undele sonore de a încunjura 
obstacolele ce întilnesc în ca- 
lea lor, pierzind totuşi prin 
reflexiune o parte din intensi= 
tatea lor, ceia ce produce ca 
un fel de umbră a sunetelor. 
Fără I.-a sunetelor o persoană 
aşezată de o paste a unui zid 
nu ar putea .auzi ceia ce se- 
petrece de cealaltă parte. 

tului înflorit, prin opoziţie cu ! Înilorit, epitet dat contrapune= 
egel, dat contrapunctului notă 
contra notă. 

Inel v. Cheie şi flaut. 

tului care conţine note de de- 
osebite valori. 

“Infioritură v. Ornamente. 
Inc-kin, instr. chinez, cu coarde : Infrabas, joc de orgă de 1Gsau pişcate şi cu lâda de resonanţă 
rotundă, de unde numele, ase- 
manind-o cu o lună. Coardele: 
sînt în număr de 4: 
faz-laz. Englezii 
Moon-guilar. | 

Inferioară, epitet dat vocei celei! 
mai grave dintr'o compoziţiune ! 
în mai multe voci. Astfel ieste! 
basul într'un cor mixt sau băr- | 

32 p. numit încă Subbus; fe 
de obicei pus în pedalieră' şi 
constă din tuburi inchise, 

„dodo; | Îngarino (it.) = amăgire.. Caden- 
îl numesc: sa per /. v. Cadenţă ruptă. 

Inglese (it) = englez (v.). J 
Ingomba, specie de darabană u- 
zitată în Guinea; ie formată 
d'intr'un trunchi de arbore sco- 
bit şi d'intr'un sistem de frin= 

7
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ghii pentru tensiunea mem- 
branei. 

Ingressa v. Introitus. 
Inimă, la instr.-ele de coarde, 

v. Pop. 
„Ăn- ku, specie de darabană chi- 

neză, 
- In levare (it.) = în ridicare, pre- 

supus cuvintul „minei“, denu- 
„mire dată timpului slab al mă- 

surej. 
„ Anlocuiră sau substituţiune se nu- 

meşte - în jocul instr.-elor” de 
' claviatură trecerea unui deget 

"„* îm locul altuia pe o tastă (v. 
Degilal). 

 duno (it) = înn (v.). 
Iunocemeule (it.) — inocent, ca 
“terniin de expr. | 

“ Inquiele (ît.) — îngrijat, cu me-! 
* Siguranţă, ca termin de expr. 

“ Înreziştrator v. Jfelograf. 
Inrustit v. Relaliv. 
“Înşelătoare,-se zice despre. ca- 

- dență (.) în acelaşi sens cu! : 
uzi tă. 

Inseusibilmente i = = pe nesitu- | 
- ție, liniștit, “ca termin de expr. 

Ansiraf una din părţile ce for: 
“imează nuba (v.) arabă. 

-- Înspiraţie se zice une ori în a- 
pi „celaşi sens cu aspirafie (v. a 
2 OSpira), 

- Abskitul de France.(fr.) — Insti- 
„tutul Franţiei, ie numele ma- 
zei corporațiuni. franceze de 

  

- + val multe secţiuni numiţe iele |. 

  

muzicală i Ye formată din 6) mem- 
"bri “ardinari, un secretar 

- denţi. Membrii actuali sint : 

  

- însuşi academti (v:) Secţiunea. 

ş| 
mâă „mulţi membri corespon- | 
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E. Reyer (n. la 1823),1. Mas- 
senet (n: la 1842), C. Saint 
Sasns (n. la 1835), E. Pala- 
dilhe (n. la 1844) T, Dubois 
(n. la 1837) şi Ch. Lenepveu 

(n. la 1840). Ca membri eo- 
respondenţi sînt: Verdi şi 
Sgambati în Italia, Gevaert în 

“Bruxelles, C. Cui în Peters- 
burg, P. Benoit în Anvers, 
Defits în Toulouse, Grieg în 
Copenhaga. - - 
Sub nuniele de pr emiul: însti- 

tutului se înţelege o sumă de 
douăzeci mii lei acordată ca 
încurajare unui artist de va- 
loare. Acest preiniu fondat la 
1859 de Napoleon se dă ia fie 
care doi ani; cum îusă mer- 

"ge 'succesiv la diferitele sec- 
iuni, fe care din acestea nu 
poate. dispune de iel de cit la 
zece ani (fiind cinci secţiuni). 
"Un alt premiu de: care dispu- Ă 
ne secţiunea muzicală ie. aşă 
numiti premiul -Bomei care 
se acordă în- fie care an şi în 

„virtutea căruia titularul: Ye sti-. 
pendiat, de către stat timp. de 

- patru ani, pe. care trebuie să-i 
„treacă parte la Roma şi în Ita- 

lia, „parte în Germania, şi în 
“timpul “cărora trebuie a pre- 
zinta mâă multe „partiţiuni Şi 
alte lucrări. Cer mai mari com- 
pozitori. francezi din secolul | 
nostru au trecut. prin . această 
filieră, premiul Romei fiind 
decernat anul de la 1803. 
Afară de aceste premii, aca- 

demia muzicală dispune încă de 
inai multe altele, de mai mică 
importanță, pe care -le disbri- 
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buie pentru încurajarea şi sus= | 
ținerea artei muzicale, în _vir- 
tutea unor legate ; astfel sînt 
premiile nunrite J. Cartier, Ros- 
sini, Niccolo ş. a... | 

lustrument muzical sa numit 
ori ce aparat, care prin sine 
însuși sau provocind vibraţiuni ! 
în aer, produce sunete apre-! 
ciabile, :sunete muzicale, Pe! 
lingă acestea, prin extensiune, | 
sa mai dat iucă numele de L.-e 
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găsim peste 30 de specii de -- 
fluiere deosebite, între cari flu- . 
ăerul dublu şi fluierul lui Pan, 

"instr.-e cari dacă n'au primit 
perfecționări, în starea lor pri- 

"INSTRUMENT! . 
. 

mitivă le găsim şi azi în minele - 
poporului. Tot la iei găsim lira, 
regele -instr.-elor muzicale ale 
antichităţei, instr.-ul grec prin 
exceienţă, contra căruia în. za-. 
dar luptă fuierul indian: Ci- 
Vilizaţiunea romană nu aduse 

  

  - muzicale unor aparate, cari deşi! 
nu produc sunete muzicale, to-| 

„tuşi vuietul produs de iele, ie | 
admis în muzică în oare, cari 
anumite circumstanţe, 

nimic nou în privinţa instr.- 
elor muzicale, decît doar ma - 
rea importanţă ce se dădu trom- - 

+ petelor în sacrificii şi resboaie, 
|! Dar în' meâaliile şi monurihen- ! Marea majoritate a instr.-elor : 

muzicale întrebuințate astăzi ! 
îşi pierd originele în cea mai: 
adincă antichitate. Ceie mai 
vechi sculpturi şi pictură cari. 

„contribuie a ve da.o idaie des- i 
pre primele civilizațiuni ome-! 

. neştă, ne prezintă cu profusiune 
instr.-e muzicale, harpe şi Lăute, | 
fluiere .şi trompete, talgere şi! 
dărăbăni. Nu se poate precisa | 
cărei clase de instr.-e aparţine ! 

, tele romane găsim cele întăi 
reprezintaţiuni ale , inste.-ului 
celui mai complicat ce mintea 
omenească a imaginat şi care. 
conţine. în iel o astfel de aglo-.: 
meraţiune de sunete că poate 

orchestre, Cele: întăi secole ale | 

fi cu adevărat comparat -unei . 

Creştinismului ne dau cele în-'. .- 
tăi menţiuni despre orgă, care 
-deja în priiniă secoli ai Bvului “mediu ajunge aaveapeste400 de si 

- dreptul de primogenitură, căci tuburi şi care joacă un vol atit 
în aceste antici reprezintaţiuni 1 de important că dă numele seu...       

„ăele apar simultaneu, La Egip-! 
teni, la Asirieni găsim de toate 
speciele, de instr.-e şi în mare! 
abundență. Evreii nu ne-au . 
transmis .reptezintaţiuni gra- 
fice, dar textele lor constată : 
„marea favoare de care se bu- 
curau instr.-ele muzicale şi în : 
special harpa cu varietățile iei. 
Chinezii și Indienii asemenea 
vorbese de antichităţi fabuloase 
ale instr.-elor: lor. La Greci 

+ (e. Organui:). 

„a aceştei. clase jucară în isto- 

embrionului armoniei. moderne. 

Dar mai cu samă 'iustr-ele _ 
de coarde ieau în Evul mediu. , 
o mare desroltare, şi două tipuri * 

: ria-muzicel un rol capital. Vio-,. -. 
la, -tipul instr.-elor de coarde - 

| ŞI arcuş, a căreia uime în Bu- - : 
! ropa se urcă la sec. 9; căreka . 
„unii îă atribuie o origină in-- 
i diană (v. Arguș), deja în sec. - 
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16.ne dă violina şi întreaga 
familie suverană a orchestrei 

"moderne, aproape în starea de! 
perfecţiune în care o găsim 
astăzi. Al doilea tip ie lut, | 
care întrodusă în Huropa prin : 
cruciați, dădu naştere fanuliei 
numeroase de instr. de coarde: 
pişcate a căror favoare nu în- 
cepe a scădea decit cu secolul: 
trecut. Tot prin cruciați au! 
“fost introduse în kuropa fim-: 
panele, singurele instr.-e de; 
percusiune, cu adevarat muzi-! 

-cale. Un alt. instr. remarcabil : 
prin favoarea de care se bu-: 
cură în bvul mediu şi prin 
multele reprezintaţiuni ce gă-: 
sim în manuscriptele din acel 
timp ie aşa numitul psalferion, 
care, avindu-şi originele în an- 
ticele harpe orizontale, pe de 
o parte, cu slabe modificaţiuni 
se menţinu pină în zilele noas- 
tre în plebeiana fimbală, Year 
pe de altă parte dădu naştere 
aristooraticului piano. 
“ Înstr.-ele de suflare se men- 
ţin astfel după cum Xesă din 
antichitate, mutt timp în Evul 
mediu: fiaiere şi oboie primi- 
tive, corni şi trompete natu- 

"vale dind un singur sunet sau 
cu o scară foarte săracă. Cu 

- sec. 13 vedem apărind cele în- 
tăi instr.-e grave cu ancie, in- 
str.-e greu “de maniat, cari nu 
dispar “decit numai după apa- 

-vițiunea fagotului şi primele 
lui perfecţionări. Ca instr.-e 

cu îmbucătură Evul mediu a 
cunoscut încă un mare număr 
de cornete de. toate felurile şi   
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cu sec. 14 găsim cele întăi 
"urme ale trombonului, care în 
curînd se perfecţionează astfel 
că iea aproape forma actuală 
(cu culisă). 
Marea desvoltare ce iea con- 

trapunctul vocal. în secolii ur- 
mători, care necesită clasifi- 
carea vocilor, şi obiceiul de a 
urmări partidele vocale prin 
instr.-e, făcu că in sec. 15 şi 
16 găsim toate instr.-ele de 
suflare grupate în familii nu- 
meroase, construite pe acelaşi 
principiu şi variind prin di- 
mensiuni, de la sopran acut 
pînă la contrabas. Dar pe cînd 
în începutul sec. 16 deja gă- 
sim instr.-ele de coarde într'o 
stare vecină de perfecţiune, a- 
bia sec: 18 transformă instr.-ele 
de suflare astfel ca să poată 
lupta alăturea cu iele. În 1691 
Denner creă clarneta (v.) şi 
nu mult după aceasta vedem 
trompa de vinătoare. trausfor- 
mîndu-se în cornul de armo- 
nie (v. Corn); perfecţionările 
succesive aplicate acestuia şi 
trompetei făcură să se nască. 
nonă familii de instr.-e cu îm- 
bucătură, în faţa cărora dispă- 
ruiă vechile familii de cornete 
ce străluceau încă în sec. 17. 
Sec. 19 prin invenţiunea luă 

Bohm a sistemului de pătrun-- 
dere şi diviziune raţională a. 
tubului (o, Flau) tr ansformă 
cu totul factura instr.-elor cu 
gură şi a celor cu ancie, ast- 
fel că astăzi instr.-ele de su- 
flare nu au nimic a invidia ce- 
lor de coarde,
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După natura corpului vibrant, | 
toate aparatele sonore cunos- | 
cute pănă astăzi pot fi impăr-| 
țite în 4 mari class: | 

I [.-e autofone, în cari sunetul | 
ie produs prin xibraţiunea în-! 
suşi a unor corpuri solide des-. 
tul de elastice pentru a putea 
întreținea mişcarea necesară! 
producţiunei sunetului, ! 

IL /.-e cu membrană, în cari! 
sunetul ie produs prin vibra-! 
ţiunea unor membrane deve-; 
nite elastice prin tensiunea lor . 
pe cadre de forme şi mărimi | 
variate. 
HI /.-e de suflare, în cari! 

sunetul ie produs prin mişca-! 
rea vibratoare a aerului, miş-! 

: 
i care provocată . prin ajutorul ! 

unui curent lucrind asupra u-! 
nor organe speciale. 
IV J.-e de coarde, în cari! 

sunetul ie produs prin vibra= 
țiunea coardelor, cari, ca ŞI | 
membranele, nu devin elastice; 
şi prin urmare vibrante, decit | 
prin tensiune. 
Unii autori unifică primele | 

două clase sub denumirea de /.-e 
de percusiune sau de lovire, uni- 
ficare improprie căci în aceste 
clase nu ie lovirea singurul mi): i 
loc de punere în vibraţiune, şi; 
pe dealtă parteîn clasa IV avem ! 
instr.-e de coarde puse în vi-! 
braţiune prin lovire. Astfel ni | 
se pare mai nimerit a stabili! 
aceste mari clase după ata 

ţ 

corpului sonor. 
După modul de punere în vi- | 

braţiune sau după prezenţa! 
unui organ special pentru a | 

205 „INSTRUMENT 

e 

ceasta, aceste clase se subim- 
part în ramuri, cari ne dau 
la vindul lor diviziuni maă mică, 
secții. deosebite prin natura; su- 
netului produs, prin forma a-.. 
paratului șpecial care provoacă 
mişcarea vibratoare; în fine 
unele secţii cuprind la rindul 
lor un număr mai mare sau 
mai mic de subsecfii în cari 
se grupează instr.-e cari nu 
diferă între iele decit prin de- 
talii de construcţiune, în formă, 
dimensiuni sau maniare. Ter- 
minul familie ie întrebuințat 

“în clasificaţiunea instr.-elor 
pentru a denumi un grup de 
instr.-e construite după acelaşi - 
tip şi nediferind decit prin di- 
mensiuni. 

I J.-ele aulofone îşi au ori- “ 
 gevele în Orient şi au fost în- 

troduse în Europa la epoci 
greu de determinat. Unele din 
ele, chiar în sarea lor pri- 
mitivă, sau după slabe perfec- 
ţionări, au reuşit a se întroduce. 
în orchestră. După modul de 
punere în vibrațiune această 
clasă de instr.-e ne dă trei 
ramuri: lovile, pișcate şi fre- 
cate. 
A. L.-e aulofone lovite. Acestea 

la rindul lor se împart, după 
natura sunetului produs, în a) 
sgomoloase, numite astfel find 
că sunetul produs nu are un - 
caracter muzical determinat şi 
nu ie întrebuințat de cit nu- 
mai “ritmic, şi b) cu sunete. 
determinate. - | 
În instr.-ele din secţia a, su- 

netul ie produs prin lovirea
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fie cu o bagheta sau cu un| 
ciocan, fie unul de altul, cînd 
sînt întrebuințate împărechiete. 
„Aceste instr.-e se fabrică din 
lemn, din metal ş. a. mate- 
riale şi cîmbalele, gongul, tri- 
unghiul, - castanelele, vechile 
„crolale sint atitea instr.-e cari 
ne pot; da o idee de această 
secţie, la cari se alipesc încă 
sislrul şi diferitele instr.-e for- 
mate cu zurgalăi. 

- Instr.-ele.din secţia b, deşi n6 
dau sunete muzicale, sint to- 
tuşi mai puţin întrebuințate. 
Această secţie se subimparte 
după modul cum ie realizată 
lovirea în trei subsecţii: - 
aa) direct cu ciocanaşe sau cu'i- 
baghete, instr.-e formate din 
vergi, lame, discuri, timbre ş. 
a. forme, din materiale foarte 
deosebite: lemn (4i/0/0n), pie- 
tre (ing), sticlă (armonica) 

„metal (carillon) ş. a. 
Aplicarea unei claviaturi la 

instr.-e din această subsectie 
ne procură o nouă sub secţie 

„bb, (fipofon, partițiune Mustel |. 
Ş, a.) şi acea a mişcărei au-i. 
tomatice o atreia, cc, din care. 

- fac parte carillon-ele automate 
din turnurile cu ciasornice ş. a. |: 
B. I.-e autofone pișcate. Nu- 

„mai lame foarte. fine, 'de me- 
tal pot fi puse în vibraţiune 
prin acest procedeu, care nu 

„ne dă decit instr.-e fără im- 
„portanță muzicală. al Chi- 
nezilor, drîmba şi unele auto- 

“mate (cu pieptene) aparţin a- 
cestei ramuri. - | 
"C- I.-e aulo/one /recale. Ca şi 
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cele precedente, instr.-ele din 
această ramură sint puţin nu- 
meroase şi de slabă importanţă 
muzicală. Sint unele frecate 
direct de deget sau de arcuş, 
ca armonica lui Franklin, 
Nagelharmenica ; altele frecate 
de un cilindru mişcat de o pe- 
dală şi sunînd prin intermedi- 
arul unei claviaturi. Mișcarea 
automatică n'a fost aplicată. 

II J.-e cu membrană. Ca şi 
cele autofone aceste instr.-e 
işi au originele în: Orient. Din 
cea mai adîncă antichitate gă- 
sim de aceste instr.-e la A- 
sirieni, la Egipteni, la Evrei, 
la Chineză, la Îndieni. Primele 
civilizaţiuni europene, . Greci 
şi Romanii nu le-au avut în 
favoare, dar prin Arabi şi prin 
cruciați ele au străbătut în 
imima Europei şi deja în sec. 
XIII găsim o bună aglomera- 
țiune de instr.-e cu membrane 
de tot; felul cari s'au menţinut 
pănă în :zilele noasire fără 
multe transformără, Singurul 
mod de punere în vibraţiune 
ie lovirea, fie cu mîna, fie cu 
baghste sau cu o specie de maju. 
Numai excepţional se întrebu- 
inţează frecarea sau mai. bine 
zis lunecarea degetului pe mem- 
brană (v. Dairea). Astfei a- 
ceastă clasă nu cuprinde decit 

_0 singură ramură, cu membra 
ne lovite, 
După natura sunetului produs 

avem două secţii: . 
a) sgomoloase,' întrebuințate 

numai ritmic şi cari la rindul 
„lor ne dau trei subsecţii :



  
  

INSTRUMENT 

  

aa) o singură membrană în- 
tinsă pe un cadru; tip dairea. 
bb) o singură membrană în- 

tinsă pe gura unui recipient; 
tip darabukeh.”, 
cc) două membrane întinse la 

cele două extremităţi ale unui 
recipient, cele mai de multe ori 
de o formă cilindrică; tip: da- 
rabana. Înălţimea cilindrului 
nu are nici o influenţă asupra 
sonorităţei, care nu depinde de- 
cit de la mărimea membranei. 
În timpurile mai nouă sau con- 
struit dobe formate dintr”o sin- 
gură menibrană întinsă simplu 
pe un cadru circular, de forma 
dairelei, şi nelasind nimic de 
dorit în privinţa sonorităţei. 
b). Cu sunete determinate, for- 

mate dintr'o singură membrană 
întinsă pe un recipient emis- 
feric sau simplu pe un cadru. 
Timpanele sint singurul repre= 
zintanţ al acestei secţii în mu- 
zica modernă, 
UI /.-e de suflare. Nu ie dea- 

"juns a sufla într'un tub pentru 
ca colona de aier cuprinsă în 
iel să între în vibraţiune pro- 
ducînd un sunet. Pentru a ob- 
ținea acest rezultat ie necesar 
a provoca la extremitatea prin 
care se suflă a tubului o suc- 
cesiune repede şi regulată de 
condensaţiuni şi dilataţiuni ale 
aierului, cari propagindu-se în 
interior provoacă vibraţiunea 
“colonel de aier. Vechia clasi- 
ficaţiune "a acestor instr.-e în 
1.-e de lemn şi I.-e de alamă 
azi nu mai ar€ rațiune dea 

"fi în urma 'experienţilor făcute 
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şi -a cunoaşterei factorilor ce . 
determină timbrul. Astăzi ie 
constatat că toate instr.-ele de ” * 
suflare pot ft fabricate indife- 
rent în metal, lemn. gutapercă -. 
sau alt material, fără nici o 
alteraţiune în caracterele tim- 
brului lor, numai materialul 
întrebuințat să fie suficient de 

 resistent, să nu prezinte nera- 
gulatităţă, soluțiuni de omo- - 
geneitate, cari nu ar putea fi 
de cit în dauna sotiorităţei. 
Mai toate instr.-ele de suflare 

constau în general sau din aglo- 
meraţiunea mai multor tubură, 
cel puţin unul pentru fie care ” -. 
sunet sau dintr'un singur tub 
din care “prin diferite proce- 
deuri se reuşeşte a se obținea 
o scară mai mult sau mai pu- 
țin întinsă (v. Tub). | 
După modul de provocare a 

vibraţiunei aerului instr.-ele 
din această, clasă se impart-în 
mai multe ramuri. 
A. le cu uncie (7), cari 

“după forma acesteia ne dau 
mai multe secţii. 

a) Ancia liberă n'a fost: în- 
trebuinţată pănă astăzi cu suc- 
ces decit în instr.-e cu rgzer- 
voriu de aier, cari formează o 
ramură a parte. ÎInstr.-ele cu. 
ancii libere primind suflul din 
gura executantului sint de slabă 
importanţă muzicală şi consi- - 
derate mai mult ca jucării de 

„ copii. Astfel sînt tipotonul, eo- 
lina, armonicorul Jaulin ş. a. 
b) Ancia simplă lovindă poate 

fi asociată la două specii de 
tuburi ceia ce ne dă două
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subsecţii: aa) tub cilindric, ! 
quintoind, tip clarnela şi bb)! 
tub conic, octaviind, tip: sa- | 
0fonul. 

c) Ancia dublă asemenea a 
- tost asociată la două specii de: 

tuburi: aa) tub conic, tipuri ; 
oboiul şi fagolul; bb) tub ci-, 
lindric, subsecţie care azi nu: 
axe reprezintanţă decit în ţerile ! 
orientale (Frahieh, Salamuri,! 
Kvaulze ş. a.); în secolii tre-: 
cuță această subsecţie iera re- ; 
prezintată prin familia cromor- 
nilor. t 
B. /-e cu gură (v.) cari după | 

forma acesteia se subimpart în | 
trei secţii : 

a) Cu gura cioplită, tip flu- 
ierul propriu zis. 
„b) Cu gura laterală, tip [lautul. 

c) Cu gura dreaptă sau îrans-| 
versală, care ne dă două sub.! 
secţiună aa) cu tuburi închise, 
unul pentru fie care sunet, tip, 
naiul; bb) tub deschis, cui 
borte laterale, tip” cavalul. 

C. d-e cu rezervoriu. Aceste: 
instr.-e sint de origină foarta; 
vechie. Cengul chinez ie cu-! 
noscut din timpuri imemoriale 
şi mulţimea regiunilor în cari: 
ie respîndit cimpoiul dovedesc; 
aceasta. Mai mult încă, săpă-! 
turele făcute în Asia au des-! 
coperit reprezintaţiuni de astfel | 
de instr.-e a căror vristă trece | 

„peste două mii de ani. Dife-: 
ritele secţii ale acestei ramuri: 
sint: | 

a) Î.-e fară luburi, constind! 
dintr'o serie de ancii libere! 
dispuse pe una din feţele in-! 
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terioare 'ale „unei cutii alimen- 
tate cu aăer prin ajutorul unor 
foi. La fie care âncie cores- 
punde o deschizătură cese poate 
-acoperi sau descoperi după voie 
prin ajutorul unui bumb pro- 
ducînd sau interceptind astfel 
curentul ce poate pune ancia 
în vibraţiune. Acordeonul, Con- 
certina ş. a. sint instr.-e din 
această secţie. 

b) Le fără tuburi cu clavia- 
lură. Acelaşi principiu în con- 
strucţiune, numai mai desvol- 
tat: foile sint puse în acţiune 
prin intermediarul unor pedale 
şi cheile sint înlocuite printr'o 
claviatură. Armoniul şi diferi- 
tele lui varietăţi aparţin acestei 
secţii. 

c) Ie fără tuburi. cu mișcare 
automalică: antifonel, armo- 
nista. 

d) J-e cu tuburi. Ceng-ul chi- 
nez şi cimpoiul cu diferitele 
lui varietăţi aparţin acestei 
secţii. 'Puburile sint cu ancie 
şi rezervoriul ie alimentat fie 
de un foiu, fie direct din gura 
executantului, 

e) J.-ecu tuburi si claialură : 
orga. 
f) le cu tuburi şi miscare 
automatică: orga de barbarie 
şi diferitele iei augmentative 
sau diminutive. 
D) Je cu îmbucălură (v.) 

Aică buzele instr.-istului apli- 
cate pe această parte a instr.- 
ului vibrează sub acţiunea su- 
fiului şi joacă rolul de ancii 
provocînd vibraţiuni în colona 
de aier. Aceste instr.-e se cla-:
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_xemple in instr.-ele cornef d 

„bru pătrunzător, strălucitor; 
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sează în trei secţii: şi anume! 
a) Je simple sau narurale,. 

cele mai vechi şi de cari ne 
dau o ideie un simplu corn (v.)| 
de animal sau o concă (v.) ma- i 
vină cu virful retezat. In imi-: 
taţiunea acestora s'au făcut: 
înstr.-e formate din tuburi mai! 
lungi, ceia ce permite a se ob-: 
ţinea un număr mai mare de! 
armonice ; totuşi sărăcia scărei | 
acestor instr.-e naturale a iscat | 
perfecţionări succesive cari ne- | 
au dat: | 

b) Ie cromatice cu bovle: 
laterale, secţie care la rindul 
Xei se subimparte în: aa) cu | 
borte  lalerale libere, cu sau! 
tără chei, de care avem e-! 

i 
| 

bouguin, sexpent ş. a., şi bb) | 
cu borte laterale acoperite «d | 
chei, sistem aplicat la bugle,! 
la trompetă s. a. - 
c) Î-e cromatice cu lungime | 

variabilă de cari avem asemenea. ! 
două secţii : aa) cu culisă (ș.)! 
care a fost aplicată (rombonului ! 
şi (rompetei şi bb) cu pistoni | 
(v.) cari au fost aplicaţi la toate 
speciile de instr.-e cu "imbucă- | 
tură, | 
Tipurile principale ale inst. ! 

elor cu îmbucătură,. pe care le: 
regăsim sub diferite stări sint: ! 

1) Cornul, eu tub conic, lung | 
şi relativ strimt, basen conic:! 
timbru dulce, moale; exten-! 
siune între armonicele 2 şi 16.| 

2) Trompeta, cu tub cilindric | 
în cea mai mare parte, lung şi | 
strint; basen emiferic: tim-] 

  

i 
Titus Cerne; Dicţionar de muzică. II 

extensiune între armonicele! 
2 şi 12, 
3) Goarna, cu tub conic, larg 

în raport cu lungimea, şi basen 
conic dar mai puţin adinc ca 
acel al cornului :'timbru în- 
tunecat, fără expresiune; ex- 
tensiune între fundamentală și 
armonica 8. 
4) Cornelul, cu tub conic mai 

puţin larg_decit acel al goar- 
nej, şi basen apropiindu-se de 
acel al trompete: timbru pă- 
trunzător, dar vulgar; exten- 
siune între armonicela 2 și 8, 
La aceste patru tipuri prin-. 

cipale se alipesc toate varie- 
tăţile de instr.-e cu îmbucă- 
tura de care factura modernă 
pe prezintă un aşa mare nus 
măr de specimene, dar cari în 
tonă nu diferă decit prin nume 
şi mici detalii de. construcţie 
sau mecanism, aa 
IV e de coarde. 'Timbrul 

acestor instr.-e nu depinde nu- 
mai dela materialul din caresint 
făcute coardele, dar şi de la 
modul cum sint puse în vibra=- 
țiune şi de la forma lăzei so- 
nore: fiind trei moduri de a 
se pune în vibraţiune o coardă, 
această ciasă se subimparte în 
trei ramuri deosebite: I.-e de 
coarde frecate, pișcale sau lo- 
vile. . 
A. Ie de coarde frecare. Sint 

două mijloace de a fieca o 
coardă : arcușul şi roata ; ast- 
tel avem două secţii: aj cu 
arcuș şi b) cu roată. 
a) Aceste instr.-6, care ţin 

primul rang în orchestra mo- 
14
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dernă nu par a fi întrebuințate ! 
“în Europa înainte de sec. 8.; 
lele au coarde de aceiaşi lun-: 

- gime, nevariind decit Ri 
grosime,aşi material (v. Coar. 
dă). Suntăile care nu-s produse | 
de o coardă liberă sint obţi-; 
nute prin scurtarea facultativă! 
a părţei vibrante, scurtare: 
obţinută prin apăsarea ce exe-: 
entantul exerciteuză asupra! 
coardei pe tastă. Violina şi! 
diferitele iei augmentative sint; 
cele mai perfecționate instr.-e! 
din această secţie. Privind a-! 
ceastă familie de instr.-e vedem ! 
uşor că iea ie departe de a fi 
perfectă : viola are o sohori- 
tate prea slabă; între iea şi! 
violoncel ie un ” interval de o! 
octavă, cela ce indică lipsa! 
unui membru din familie ; vio- 
loncelul, -instr. bas, reuşeşte! 
mai mult îu regiunile tenoru-! 
lui şia contraltului, şi contra- | 
basului chiar i s'ar putea cere, 
mai multă sonoritate. Dar în-| 
cercările de perfecţionării n'au 
adus nici un rezultat satisfă- 
cător pănă acum, şi pentru a-; 
ceasta: poate nu ie străin fap- 
tul că această familie astfel! 
constituită, a fost consacrată | 
prin capodoperile marilori 
maiştri ai muzicei clasice. 

b) Frecarea coardelor cu o: 
roată a dat instr.-e cari Sau! 
bucurat de favoare într'un timp. ! 
Astfel a fost vechiul organis- | 
truti, din care a derivat ligura | 
cu diferitele iei varietăţi. Tot! 
din această secţie fac parte di- 
eritele clavire cu arcuş. 
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B. J.-e de coarde piscate. A- 
ceste iusti.-e par a îi fost cu- 
noscute din adincă antichitate 
şi la toate popoarele. Sint unele 
cu coardele pişcate de degetele 
executantului direct sau prin 
ajutorul unui plectru, secţia a, 
şi altele cu coardele pişcate prin 
intermediarul unei claviaturi, 
secţia b.. 
Secţia 2) ne prezinta două 

subsecţii: 
aa) lnstr.- -e fără git. În primul 

vang ie harpa, a căreiă coarde, 
una pentu fie care sunet, sint 
de diferite lungimi. Lira, chi- 
tara antică şi fitera modernă 
încă aparţin la această sub- 
secţie, deşi cu coarde egale. 
bb) L.-e cu git, ficoare « coardă 

dînd mai multe sunete. Panta- 
„zia facţorilor a dat o mare va- 
rietate dâ astfel de instr.-e, di- 
ferind prin forma lăzei, prin lun- 
gimea gitului, prin prezenta sau 
absenţa diviziunilor pe tasta, 
şi alte detalii; în fond însă a- 
ceste instr.-e pot; fi clasate în 
două tipuri: /ăutu, cu lada de 
vesonanţă bombată, formată din 
doage, şi chilava, cu lada, de re- 
sonanţă lată, formată din două 
table de armonie reunite prin 
faşcii laterale. 
Secţia b) ne prezinta ca tip 

clavecinul, instr. cu coarde pis 
cate prin intermediarul unei 
claviaturi, 

C. J.-e cu coarde lovile. A- 
'ceastă râmură ne dă două sec- 
ţii: a) coarde lovite direct cu 
două ciocanaşe sau b) prin în- 
termediarul unei claviaturi.
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A, Iwvite. 

B. pişeate. 

O. frecate, 

A. lovita, 

B. cu gură. 
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tară, 

C. lovite   B. pişcate, : 

A. cu antic. [: lovinâă. 

C. cu rezerva. 
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| szomotoase. 

|, cu sunete determinate ; 

a. cu sunete determinate. 

a. cu sunete deterimuate | 

fe. sgomotoase., . 

l. cu snucte determinate. 

a. liheră, 

e. dublă, 

fa. cioplită; 

b' laterală, 

c- dreaptă , 

a. fără tuburi, 

c. fără tuburi automat. 
d, cu tuburi. Ă 
e. cu tuburi. cu claviatură. 
î. en tuburi automat. 

a. simple sau naturale. 
b, cromatice cu borte latera, 

riabilă, | 

b. cn foată. 
€. automat, 

A. frecate. - hi cu arcaz, 

. 

fa. direct. 

lb. cu claviatură, : - 

a. direct, 

b. eu claviatură, 
e. eu arcuș. 

na. direct, 
„+ bb. cn claviatură, . 

lee. automat, 

faa. pe un-cadru. 
3 bb. pe un. recipient. 

“ le, dublă membrană 

, af 
faa. îub cilindrice - 
(bbutub conic. 

- Jaa, tub tilindeie- 
* ib. tub evnic. 

Ss 
A 

4 

aa tub închis 
bb tub desohis- 

b. fără tuburi cu claviatură. 

- jaa. liber. 
letpb, acoperite. 

” . i a c. eroniatice cu lungime ya. Jaâ. cu culisă. 1bb. cu piston. 

7
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Santirul persan ne prezintă ti- 
- pul primitiv al acestei ramuri. 
Transformat acest tip ne-a dat 
succesiv o serie de instr.-e pănă 

„a ajuns la modernul piano. 
O a patra ramură ar putea fi 

considerată ca formată din in- 
str.-ele de coarde puse în vi- 
braţiune printe un ciirent ae- 
rian, a căror tip primitiv ie 
harpa toliană (v.). Dar aceste 
instri-e ţin în muzică un loc. 
atit de secundar că pot fi cla-: 
sate între instr.-ele de coarde 
pişcate, cu care prezintă ana- 
logii. 

Insirumenta (a) ie a determina: 
fie cărui instr. dintr'o bandă | 
insti.-ală partea ce are a ţi-! 
nea în execuţiunea unei com- 
poziţiuni. În acelaşi sens. se; 
întrebuinţează şi terminul a; 
orchestra, cari însă ar trebui 
rezervat ca raportindu-se ex-! 
clusiv la orchestră, pe cînd a| 
înstrumenta se rapoartă lu ori| 
ce el de grupare de insty.-e. 
Această lucrare presupune că 
compozitorul şi-a schiţat nu-| 
mai compoziţiunea sa, Gonce- 
pind-o mai mult din : „punctul; 
de vedere melodie şi armonic și! 
numai în urmă ocupindu-se a! 
detalia efectele pur instr.-ale : 
provenite din varietațea tim- 
brelor şi â combinaţiunilor de. 
grupări posibile în masa instr.- 
ală, căreia ie definitiv destinaţă. | 
Tot în acest sens se întrebu-: 
inţează verbul a înstrumenfa! 
cînd ie chestiune despre. aran-. 
jaxea pentru orchestră, bandă 
de armonie sau fanfară a unei! 
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compoziţiuni destinate primi- 
tiv unui singur instr. polifon: 
a instrumenta o sonată de 
piano ş. a. 
Cea mai mare parte din com- 

poziţiunile orchestrale anteri- 
oare sec. 18, pentuu a fi exe- 
cutate, au nevoie de a fi din nou 
“instrumentate, căci multe din 
instr.-ele uzitate pe acel timp 
nu mai găsesc adepţi astăzi. 
Astfel sint teorha, viola di 
gamba, ş. a. Numai arare ori 

„vedem concerte istorice sau re- 
prezintaţiuni model dind com- 
poziţiunile secolilor trecuţi ast- 
tel după cum au fost instru- 
mentate de autorii lor. Această 
prelucrare ie posibilă şi chiar 
fâră daune pentru compozi- 
țiunile acelor timpuri, căci 
instr.-ele nu aveau în orchestră . 
altă misiune de cit a duplica 
partidele vocale din coruri sau 
a forma un “acompaniament 
umil şi servil vocei în soluri. 
Cind însă timpurile moderne 
“transtorinară orchestra, aducind 
perfecţionările succesive ale di- 
feritelor instr.-e, studiind mai 
aprotundat;. caractarele 'expie-- 
sive ale fie cărui iustr., Limhu- 
giul propriu, care adese viriază 
nu. numai de la un instr. ia 
altul, dar chiar şi în diferitele 
registre ale unui aceluiaşi 
instr., efectele minunate pr6- 
venite din grupările diferitelor 
familii de instr.-e, se înţelege 
că o nouă instrumentare ar 
transforma cu totul compozi- 
iunea, -dindu-i un: nou colorit, 
care âr putea fi superior poate
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celui primitiv, dar desigur deo-| muzica vocală -propriu zisă, dar 
sebit de acel vroit şi dat de, 
autorul iei. le clar asemenea; 
că schiţa unei conipoziţiuni; 
moderne destinate orchestrei, i 
va avea un cu totul alt aspect! 
decit acel al unei reduceri pen-" 
tru piano; iea va. fi unu rezu-i 
mat al partiţiunei, în care vor 
fi prescurtat notate nu numai 
partidele armonice ce tormează 
acea compoziţiune, dar şi: în-| 
trările diferitelor instr.-e și cel! 
puţin principalele efecte pur! 
instr.-ale pe care compozitorul j 
trebuie să le aibă în vedere! 
raportindu-şi chiar de la în-! 
ceput ideile sale lu intregul a-. 
parat instr.-al de care dispune. 
Partea studiului. muzical care! 

ne învaţă a instrumenta se, 
numeşte /ns(rumentaţie (*.) 

Instrumental, adiectiv ce poate! 
fi aplicat la tot ceia ce se ran 
poartă la instr.-e ; astfel sei! 
zice : compozitiune instr-ală, | 
bucata de muzică destinată a 
fi executată de instr.-e;  con- 
cert înst.-al, audiţiune muzi- 
cală la care au parte numai 
executanţi instr.-iştă; factură 
înstr.-ală, fabricaţiunea inst.- 
elor muzicale ş. a. 
Expresiunea Muzică înstr.- 

ală se aplică muzicei destinată 
a fi executată de instr.-e; prin 
opoziţie cu Muzica vocală, des-: 
tinată a, fi executată de voci.! 
latre aceste două: avem genul 
mixt, acel al muzicei vocale 
acompaniată de instr.-e, care 
naturalminte, vocea ţinind pri- 
mul rang, se alipeşte 'către| 

  

care, în ceia ce priveşte acom- 
paniamentui instr.-al, merge în 
faţa, istoriei mină în mină cu 
muzica instr.-ală propriu zisă. 
Desvoltarea muzicei instr.-ale 

a tost dependentă naturalminte 
de desvoltarea polifoniei şi de 
progresele facturei instr.-elor 
muzicale, Fie care pas spre 
progres realizat în aceste direc- 
țiubi deschidea nouă orizonte 
muzicei instr.-ale. 
Nu se poate precisa dacă 

primul pas în istoria artei in- 
str ale îl are muzica instr.-ală 
propriu zisă sau muzica instr.- 
ală acompaniatoare. În ceia ce 
priveşte insă întrebuinţarea 
instr.-elor, se poate spune că 
instr.-ele de suflare au fost mai 
întăi practicate izolat, fără 
cint, şi că cele întăi instr.-e 
acompaniatoare ale vocei au 
fost de coarde; această 'afir- 
maţiune are ca bază faptul că 
un acelaşi individ: poate cînta 
acompaniindu-se în acelaşi: 
timp cu un instr. de coarde, 
lucru ce i-e imposibil cu un 
instr. de suflare, şi pe de alță 
parte cintarea împreună, a 
mai multora, fiind deja un pas 
spre progres. 
Lăsind la o parte antichită- 

țile fabuloase ale popoarelor 
extremului Orient, precum şi 
legendele, asupra personajelor 
mai mult sau mai puţin mito- 
logice, cele întăi urme de o 
muzică instr.-ală le găsim la 
Greci în sec. 9 înainte de era 
noastră: Hrisotemis din Creta
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stabileşte: regulele 

: pe acele ale aulodiei. Atit una. 
cit şi alţa însă se rapoartă la! 
instr.-e ca, acompaiiatoare ale: 
-vocei ; iele nu sint privite ca, 
arte adevărate decit în sec.-6:! 

“în 585 Sakadas din Argos oh-! 
ţinu un premiu la jocuşile! 
pitice executind un solo :de! 
„aulos şi auleticu era consa= 
„erati; în 559 kitarislica tă! 
“urmă, desvoltată prin Ageluos 
din 'Tege ea. 
Muzica instr.ală acompania-: 
foure a celor vechi nu era altă... 
ceva decit urmărirea, maj mult. 

„sau mai puţia neintrerupiă, în 
unison sau în octava a unei! 
aceleiaşi melodii. le cauza care! 
a făcut a se prefera toţdeauna 
-pentru acest scop instr.-ele de 
o sonoritate moderată, dulce: 
harpa, lira, lăută ş. a. ca, in-! 

„str.-e de coarde, diferitele specii | 
„de fluiere ca instr.-e de suflare. | 
„Anterior Evului mediu instr.- 
ele de forma cornului şi a trom-! 
petei 'au fost iutrebuinţate în | 
muzica propriu zise; ele i jerau 
mărginite la semnale, în vină- 
tbare sau în resboi, la sacrificii, | 
la pompe religioase sau pro-! 
fane, unde ceia ce se dorea iera | 

„sonoritatea puternică a maselor. | 
Numai festivitățile Evului me- | 

diu, căsătoriile princiare, apoi | 
execuțiunile misterelor, ne pro: 

„cură cele întăi începuturi de a-| 
devărată muzică instr.-ală. Dar! 
de la aceste măreţe manifesta-! 
țiuni, muzica instr.-ală nu în-| 
tivzie a întra în favoarea gene-| 

* 
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artei bita-! rată. 

„rodiei şi Ardalos din Trezeaa . 

vespindesc pretutindene, 

„puternic rege, 
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Dacă, marii seniori feodali 
aveau bande numeroase de mu- 
zicanţi, cei mai mică baroni nu 
se putedu lipsi de a avea pe 
lingă iei cel puţin cite doi sau 
trei muzicanți, cari să-i facăa 
suporta mai uşor lungimea zi- 
leloi de linişte şi de pace for. 
țate. 

Apariţiunea instr.-elor de a- 
cuş marchează un important 
pas spre progres al muzicei 
instr.-ale. Priinel6 urme ale a- 
cestor instr.-e apar în ţerile 
occidentale către sec. 9, dar 
în curind aceşti străbuni ai 
violei (fidula, giga ş. a.) se 

atit 
ca insir.-e solo, cit şi ca in- 
str.-e acompaniatoare a vocei 
şi ca executante a muzicei de 
dans. Numărul muzicanţilor in- 
str.-işti se - îumulţeşte colosal 
şi în 1921 vedem în Franţa 
tondindu- -se corporaţiunea nu- 
meroasă a imenestrelilor (v. 
Menestrandie) guvernată de un 

corpotațiune 
consacrată în 1401 prin -scri- 
sori patente de la regele Ca- 
vol VI, 
Reper torul de muzică instr.= 

ală se compunea pe atunci din 
“dansurile şi cîntecele de modă, 
executate din memorie sau din 
bucăţi vocale pentru mai multe 
„voci dispuse pentru instr.-e. - 
Pe “timpul reformei seniorii 
hughenoți iubeau a asculta co- - 
rale executate de instr.-e în 
timpul prinzurilor şi serbări- 
lor lor. . 
Înstr.-ele de coarde şi arcuş
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făcură repezi progrese, şi deja! 
la inceputul sec. 16 vedem un; 
mare nyinăr de aceste instr.-e, 
fabricate în dimensiuni diferite . . 
întărind şi susţinind vocile în: 
conducerea complicată a com. 
binaţiunile contrapunetiee ale 
acelui secol. . 

După Burney cel mată vechiă 
compozitor care a scris pentru 
vocă cu un adevarat acompa-. 
niament instr.-al ar fi un oare: 

“la sfirşitul sec. 
16. În ună sau descoperit; 
lucrări anterioare acestuia. 

care huefel, 

Astfel Judenkiuiz a publicat 
în 1523 o colecţiune de mici 
sinfonii, lieder şi dansuri: Hoff. ! 
heimer o alta în 1539. Acestea 
pentru Germania. În Franţa; 
editorul Attaignant publică a-: 
semenea o colecţiune în 1536:! 
Dizhuil basses-lanses ete. Din. 
acestea vedem că în atară de: 
cîntecele dispuse pentru iu-: 
str.-e, cele mai „vechi bucăţi 
scrise expres ca muzică instr.-! 
ală în mai multe partide sint. 
dansuri. Nici acestea însă nu! 
au un stil pronuntat iustr.-al.! 
Un astfel de stil nu apare” 

„decit prin bucăţile de solo: 
„pentru instr.-e de coarde și. 
claviatură (clavire) sau pentru! 
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chiar şi la instr.-ele de suflare, 
cari nu simțeau de loc nevoia. : - 
Vechia muzică instr.-ală se 

manifestă sub trei stiluri deo- 
Sebite: acel de orgă, de lăute 
“si de acompaniameni. Direct 
din “stilul muzicei vocale se 
desvoltă acel -de orgă, care îşi: 
atinse apogeul prin fugele lui 
Bach. Alăturea se desvoltă 
stilul de lăute, perfecţionat, 
prin claveciniştii franceză (Ra- - 
meau, „Couperin, Chambonniăre) 
şi italieni (D. Scarlatti ş. a.), 
care stil, prin Bach şi mai cu 
samă prin fiii sei se contopi 
cu acel al orgii. Cele întăi 
torme ale acestui stil sint: în- 
vențiuni, vicercari, sonate, lo- 
cate, fugi; claveciniştiă aifec- 
ţionau mai cu- samă formele 
bucăţilor de: dans, cari carac- 
terizindu-se din ce în ce inai 
mult, concurară lu formarea 
suitei, sonuta de cameră, şi în 
fine sonate de biserică, 
Muzica de orchestră, acom- 

“paniatoare în teatru, care la. 
început nu avea decit a înlocui 
în întroducerile şi riturnelele 
primelor opere, cele 4 voci ale 
scheletului armonic prin în- 
str.-e, profită succesit de pro-, 
gresele diferitelor stiluri şi şi 

lăută. Aceste instr.-e ne putind: le apropie. Solurile de cînt a- 
imita vocea în susţinerea su-i 
netelor de o : durată lungă, 
căutau a suplini acestui dafsct 
repetarea toarte repede a notei. 
Acest -mod de aţac, caracteris-: 

companiat, practicate în teatru 
şi în biserică, serviră ca tip 

căilor pentru un instr,. me- * 
lodic- sau: mai multe instr.-e 
concerianite, „acompaniațe ; de   tic coardelor pişcate, nu întirzie! altele secundara şi de un bas 

însă 'a trece la celelalte iustr. -e! continuu (v.) cu indicăţiunea 
de coarde şi arcuş, la orgă şi armonică,
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Cu sec. 18 se născu o nouă! 
- formă care jucă un rol capital: 
în desvoltarea muzicei instr.-ale 
propriu zisă. Virtuozii violo-! 
niştă italieni, cari nu: găseau! 
un cîmp suficient pentru a-și! 
desfăşura artificiile talentului! 
lor în nici una. din formele! 
precedente, creară concertul: 
(v.), care desroltindu-se chiar! 
de la început sub două forme! 
principale, prin una, concerto: 
(/r0850, conduse direct la sin-: 

 fonia modernă, punetui culmi.” 
nant al muzicei instr.-ale pro-i 
priu zisă, 
Dacă acum arancăm o privire! 

asup:a constituţiunei artei mu-! 
zicale în diferitele epocă, vedem | 

“că Antichitatea nu cunoştea, 
decit melodia: o aceiaşi me-.- 
lodie cîntată de una sau mai! 
multe voci pe care le acom-. 
pania în unison sau octavă u.-i 
nul sau un număr-cit de mare! 
de instr.-e.. Evul mediu pre-! 
coniză o polifonie complicată, 
aproape lipsită de melodie; 
contrapunctiştii creară compo-! 
ziţiuni pentru un mare număr | 
de partide, destinate „vocilor, | 

„cari adese, ferâu susţinute în! 
unison respectiv de diferite i in-| 
str.-e. Timpurile moderne sta- | 
biliră principiul predomnirei ; 
melodiei în politonie şi această | 
stabilire duse muzica instr. -ală | 

„Gu paşi gigantică pe calea pro- 
gresului. Prin acest principiu | 
rolul muzicei, aconpaniatoare 
era modificat; acest rol nu: 
mai ie acel dea menținea vo-! 
cea urmind-o melodie, ci acel; 
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de a susţinea conţinutul ax- 
monic- al melodiei principale. 
Unirea muzicei instr.-ale cu 

drama, unire care datenză de 
aproape trei secoli, a dat în- 
cetul cu încetul naştere unui 
stil particular, aşa zis expresie. 
De la inceput chiar pe lingă 
scopul de a susţinea vocile, 
muzica instr.-ală acompania- 
toare avea ca temă a susţinea 
expr. ' dramatică a textului, 4 

„diferitelor situaţiuni scenice. 
Formaţiunea acestui stil, aju- 
tat de perfecţionările aduse di- 
feritelor timbre ale paletei 
orchestrale moderne, dădu un 
puternic avind artei iustrumen- 
taţiunei (v.). De la orchestra de 
acompaniament, acest stil trecu 
la muzica instr.-ală pură, care 
ne prezintă specimene de com- 
poziţiuni, adevărate tablouri 
în cari se desfâşură un eveni- 
ment dramatic, în cari instr.-ele 
joacă adevărate roluri, expri- 
mind anumite caractere şi si- 
tuaţiuni. le cel maă înalt grad 
“al muzicei desoriptive, care în 
secolul: nostru mai cu samă 
a numărat atiţea campioni de 
prima forţă. 
Muzica instr.-ală se manifes- 

tează în diferite moduri, cu 
stilurile iei deosebite. Astfel o 
vedem sub forma de soluri fie 
pentru instr.-e polifone (orga, 
piano. armoniu) fie pentru in- 
sir.-e monodice acompaniate 
(violină, faut, clarnetă; violon- 

cel ş. a., acompaniate de piano 
sau de alte instr.-e) sau în 
grupări mică, de la duet pănă



  

    

      

Instrumentaţie este atit Inera- 

- pozițţiuni (7. a. 
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la nonet concertant, formînd 
ceia ce se numeşte muzică de 
cameră (v.). In grupări mari 
asemenea iea se prezintă sub 
diferite forme, după natura in- : 
str.-elor intrebuințate. Astfel 
avem gruparea exclusivă de! 
instr.-e de îmbucătură, ceia ce | 
ne dă o fanfară: adăugirea 
instr.-elor cu gură şi uncie: 
transformă fanfară în armonie. | 
Aceste două specii de grupări, | 
sint practicate mai | 
pentru bandele militare (v.)! 
de unde li se mai dă încă nu-! 
mele de muzici sau orchestre, 
militare. In fine adaugirea, pel 
lingă inst.-ele unei armonii. a | 
instr.-elor de coarde, consti- | 
tuie ceia ce se numeşte 0 01- 
chestră sinfonică sau 0 orches- | 
tră pr opriu zisă. Aceste diferi- | 
te grupări au torme speciale | 
preferate, şi detalii asupra lor ! 
se pot încă vedea la articolele . 
respective. 

         

rea compozitorului care deter- ! 
mină “diferitelor instr.-e dintro 
orchestră sau altă gruparein- 
str.-ală rolul ce fiecare are a. 
ţinea în execuţiunea unei com- | 

înstrumenta) . 
“cit şi ramura studiului muzical ; 
care ne învaţă a face această . 

“ lucrare. 
Î. ca: ştiinţă cuprinde două |. 

părţi: 1) Studiarea fiecărui | 
instr. luat în sine: extensiune, ; 

„registra. caracterele timbrului, 
modul de minuire; 2) Studia- ! 
rea instr.-elor în combinaţiu- 
nile Jor, caraciârele expresive | 
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instr.-ală, 
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ale diferitelor combinaţiuni de 
instr.-e şi ale diferitelor familii 
instr.-ale, 

Tratatele de [., caşi acele ra- 
portindu-se la melodie sau la 
armonie, expun principiile ge- * 
nerale şi studiază procedeurile 
tecnice ale marilor maiștri. 
Dar ca şi melodia şi armonia,: 
nai mult chiar poate decit vele, 
I. depinde de gustul mai mult 
sau mai puţin desvoltat al com- 
pozitorului, de imaginaţiunea, 
de geniul lui. Numai în aceste 
surse poate iel găsi efecte nouă * 
şi chiar aplicarea oportună a . 
procedeurilor -cunoscute, S'a. 
comparat |. muzicală cu arta 
coloritului în pictură şi în a- 
devăr nimic ca |. nu poate da 
desemnului sonor ce ne repre- 
zintă 0 compoziţiune, acel su- 
fu puternice de viaţă care o 
face să atingă maximul de 
intensitâte . în expresiune, fie 
că ie chestiune de muzică pur 

fie că ie chestiune 
de voce acompaniată. 
Deşi instr.-e au existat din cea 

mai adincă antichitate, şi a- 
giomeraţiuni instr.-ale vedem 
participind în toate timpurile 
la serbări şi la tot felul de 
pompe, arta şi știința Î.-ei ie 
cu totul modernă. In adevăr, 

;- Xe clar de înţeles ca Î., cea 
mai supremă expresiune a po- 
lifoniei, nu putea lua: naştere 
decit în urnia desvoltărei şi 
stabilirei principiilor acesteia, 
Asemensa nu ne putem ima- 
gina această artă, bazată ex- 
clusiv pe nuanțele rafinate ale:



- zisă, 
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timbrelor diferitelor instr. -e, a-! 
tit cit marea majoritate ale. 

timbrelor ce formează orches-. 
tra lipseau, sau cel puţin in-! 
str.-ele din cari au derivat. 

“ aceste timbre moderne ierau! 
într'o stare atit de primitivă 

„că chiar în privința intonaţiu-, 
nei era adese de ajuns apro- 
xiumativul,. | 
Astfel istoria L.-ei propriu; 

a. artei combinaţiunilor! 
instr.-ale, nu poate: avea nino; 
comun na numai cu. Autichi-! 
tatea, dar nici chiar cu Bvul! 
mediu, cu tot nămolul de in-! 
str.-e. din acele timpuri, ce au! 
parvenit, pănă la noi. În ade-; 

-Yăr cela ce se. cerea de lu! 
- „“imstr.-e în acele epoci îndepăr-! 

„4ate Xera sau o discretă susţi-. 
pere a voci în cîntare, sau 
sonoritatea sgomotoasă a ma-! 
-selor de. muzicanți în pompe 
şi serbări. 
Primii secoli ai polifoniel nu ! 

aduce nici o schimbare artei | 
imstr.-ale în această privinţă. ! 

„Dar cu cit muzica vocală în-| 
„ timpină maă multe greutăţi în | 
“interpretarea .artificiilor com- 
plicate ale arkgi contrapunectice, | 

„cu atit:se:simţea nevoia a sus- | 
ținea vogilă diui coruri prin - 
înstr.-e. Astfel..vedem deja în 
sec. 16 instr.-ele grupate în; 
familii, după modelul vocilor, 

. formate din- instr.-e construite, 
pe acelaşi tip, dar prin di-: 
-meusiuni corespunzind exten-! 
siunilor de sopran, alt, tenor 
şi bas. In astfel de familii ve-| 
"dem .constituindu-se trompe- | 

= as. —: 

„corurile bisericeştă, 
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tele, trombonii, fluierele şi fiau- 
tele; oboiele, chitarele, vio- 
lele ş. a. 

Modul de I. a acelui timp iera 
foarte simplu şi foarte natu- 
ral: sau o familie complectă de 
iustr.-e susţinea diferitele voci 
ale corului urmărindu-le cu mai 
„multă sau mai puţină stric- 
teţă partidele, sau grupul instr.- 
al acompamator iera format 
din indivizi luaţi din diferite 
familii de instri-e, dar cores- 
punzind vocilor ce aveau a 
susținea; Acest procedeu de I. 
era practicat. chiar şi pentru 
muzica pur instr.-ală, a căreia 
stil nu iera decit o imitaţiune 
a stilului vocal. 
Caracterul particular al i-eă 

pănă la începutul sec. 17 :ă 
aglomărarea. agenţilor sonori 
şi. a timbrelor. variate. între- 
buinţate după genul vacilor ce 
„ateau a acompania şi mai tirziu 
chiar, -după caracterul perso- 
najului acompaniat. Apariţi= 
unea basului continuu (v.) dădu 
orchestrei soliditatea ce-i lip- 
sea, fără ca prin aceasta însă 
modul de.L. să primească mo- 
dificaţiuni simţite. 
Reforma, realizată însă la în- 

ceputul sec. :17 de către mai- 
ştrii florentini (v.) în favoarea 

“stilului monodic, necesită na- 
turalminte o schimbare a pro- 
cedeului de Î. uzitat pănă a- 
tunci, procedeu care totuşi -se 
menţinu, măi cu samă în Ger- 
mania, pentru muzica destinată 

serbărilor şi pompelor şi pentru 
In teatru
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însă orchestra căutind a se re. 
trage din ce în ce mai mult 
în faţa solistului, care devine! 
totul, se văzu redusă în curind: 
la basul continuu, executat de | 
clavecin, şi la duartetul de 
coarde. 

le adevăratul debut al 1: 
debut -caracterizat 

printr”'o excesivă modestie. ; 
Acest, sistem. de Orchestră re-! 

dusă la cea mai simplă ex-! 
presiune, je în favoare. mai]. 
cu samă în Italia, pănă la sfir- 
şitul sec. 15, în care timp or-i 
chestra de. teatru nu constă ! 
decit din quartetul de courde; 
către, care se adaugă ocazional i 
unele, insti.-e de suflare, “ade-|. 
văratul loc al acestora fiind ini 
pompele mărețe şi serbările: 
sgomotoase. 
Mai mult încă, şcoala italiană. 

a sec. 17 stabilise în locul ve-. 
forme. contrapunctice, 

tormule de acompaniament, for- 
mate din citeva acorduri, cele 
mai simple posibil, numai. să 
poată susţinea vocea. le uşor: 
de înţeles că în aceste condi-: 
ţiuni, L. ie redusă simplu la; 
chestiunea de realizare a âr-' 
moniei indicate de cifrele: ba- 
sului continua. | 
Favoatea de care sa bucură; 4 

stilul italian trecind munţii, 
făcu pe compozitorii franceză. 
şi germani a adopta formele de 
acompaniamenţ şi. modul de |. 
al acestui ştil.. Potuşi pe cind! 
în Glermania vedem. în biserică 
menţinîndu-se vechile „proce-. 
deuri de Î., cu un mare număr, 
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de inste.-e, şi chiar cu formele 
contrapunctice ale secolului 
trecut, în. Franţa vedem pe 
compozitorii de muzică dra-. 
matică imbogăţindu- -şi succesiv | 
orchestra cu noi: agenţi sonoră. 
cară, o dată întrodişi, se men- 
țin şi face prin aceasta ca I. să 
realizeze paşi imporianţi spre. 
progres. Astfel vedem succesiv 
admişi în orchestră flautul a- 
lăturea de fluier pe care anu... 
întirzie a-l suplanta, trompa de 
vinătoare care se transformă în 
cornul de armonie, clamneta, - 
“trombonul, harpa ş. a. 
„Încetul cu încetul orchestra 
îşi alipi astfel toate -instr.-ele 
cari prin mina factorilor pri- 
meau o perfecţionare şi la sfir- 
şitul sec. 18 ie complect consti- 
tuită, le periodul în care arta: 
L.-ei capătă un nou avint, în." 
afară de teatru, prin maăştrii 
clasici âi muzicei -sinfonice, p 
“Haydn, Mozăst. şi. Beethoven, 
dar care avint nu întirzie, a. 
avea; influenţele sale în arta 
L.-i teatrale, influenţe cari ca- 
racterizează tocmai evoluţiunea 
modernă a acesici arte. Gluck 
şi Mozart sint numele cari se“ 
impun _în fruntea acestei evo- 
luţiuni, şi mai cu samă Mozart, 
a căruia Î. dramatică ie. poate 
cea mui apropriată efectelor 
scenice şi servi mult timp .de 
model maiştrilor franceză şi. 
germani. Mai tirziu, cu We-. 
ber, |. face un nou pas: îna- 
inte; cu iel orchestra nu se 
mai mulţumeşte a face un a- 
companiament inaă “mult, sau
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maj puţin interesant vocilor, 
căutind a întări expresiunea. 
dramatică a textului ; iea tinde! 
a lua un rol cu totul speciali. 
în artă şi |. lui Weber, acă-! 
reia influenţă ie colosală în! 
timpul secolului nostru, tinde. 
a prezinta spectatorului în tea- 
tru ca un decor sonor pe care 

- se desfaşură diferitele peripeții 
ale acţiunei scenice. În tot se- 
colul influenţa L.-ei iui Weber 
e simțită la cei “mai mari 
maiștri, de la Herold pănă la 
R. Wagner. 
În această periodă modernă,; 

în care |. sinfonică şi cea dra- 
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matică sint contopite într'o a- 
ceiaşi artă, se observă o spe- 
cie de reîntoarcere către vechiul 
procedeundin sec. 16, de familii 
instr.-ale; astfel vedem .recon- 
stituindu-se familii: flaute, o- 
boie, clarnete, saxofoni, saru- 
sofoni, saxhorni, trompete, 
tromboni ş. a. formînd grupe! 
similare de indivizi de lu so-: 
pran pănă la bas, procurind) 
succesiv compozitorului mică! 
orchestre variate şi omegene,! 
prin cari poate obținea efecte | 
nenumerate şi pe care întrunin- | 

„du-le ajunge la sonorități inac- | 
cesibile celor mai mari aglo-! 
meraţiuni iustr.-ale ale timpilor. | 
trecuţi. In schimb cu toată 
mulțimea şi: varietatea timbre- 
lor de care dispune paleta mo-! 
dernă, nicăiri nu se. găsesc e-! 
fecte de o sonoritate mai dulce 
şi maă moderată ca, în scrierile 
maiștrilor moderni, ne excep-! 
tind nici chiar 1. meschină aj 

kă 
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majştrilor italieni din sec. 17. 
Astfel paradoxa emisă şi pre- 
conizată cum că, îndrumată de 
I, modernă, muzica va sfirşi prin 
ceia ce aînceput,adicăprin vuet, 
e mai mult produsul dorinţei 
de a face spirit pe seama unei 
arte incomplect, cunoscute de- 
cit; acel al obser vaţiunei rigu- 
roase a realităţei: ie tot o specie 
de reintoarcere sau de conti- 
nvare a secolilor trecuţi a 
căror savanți iubeau-a scrie 
şi vorbi de omni re scibili, 
De la Organographia (1618) 

şi Theatrum înstrunentovruni 
(1620) ale lui M. Prastorius, 
de la Jusurgia (1636) lui 
Mersenne. cele întăi lucrări 
de valoare asupra iustr.-elor 
“muzicale, s'au scris şipu- 
blicat un mare număr de 
tratate de L., unele, cele mai 
vechi, mărginindu-se natural- 
minte la partea întăi a acestei 
ştiinți, aitele, abordind între- 
gul iei. Marele opuri asupra 
compoziţiunei ale lui Mar x 
Lobe ş. a. conţin în iele şi 
tratate de Î. Alţi autori au 
dedicat I.-ei opuri. speciale; 
între acestea tratutul lui Ber- 
lioz ie clasie şi s'a bucurat de 
onoareu traducţiunei în toate 
lmbele lumei muzicale. Intre 
autorii mai noi Gevaert a scris 
un tratat de ]. foarte desvol- 
tat şi ca lucrări mai modeste, 
dar de o valoare incontestabilă 
se pot cita între altele opurile 
lui: Guiraud, Riemann ş. a. 

Iustrumentist ie _muzicantul e- 
xecutant pe un instr.



  

      

INTAVOLARE . 

Iutavolare Gt) =a pune în ta-! 
blatură (v.), expr. întrebuințată | 

în secolii trecuţi pentru a ex-! 
prima lucrarea transerierei u-; 
nei compoziţiunt din vechia! 
notațiune măsurată, în una din! 
tablaturele uzitate, pentru orgă, 
lăută ş. a. 

Intavolatura (t.)=1ablatura (.).! 
Inleger valor nofarum (lat)! 
expr. întrebuințată în termi-! 
nologia vechei notaţiună mă- 
surate pentru a denumi valoa- 
rea exactă a tigurelor de notă, 
acea obicinuită, prin opoziţie: 
cu acele modificate, pe care le 
lua sub influența diminuţiunei | 
4.) proporţiilor (v) ş. a. “Sem-! 

| să fie auzite la distanţe mai - 
Xerau cercul şi semicereul prin ! 
opoziţie cu acele ale diminu-! 

nel&: cari “restabileau aceasta, 

ţiunei (aceleaşi truversate de! 
o linie verticală) sau cu frac-! 
țiunile proporţiilor. Astăză va- 
loarea absolută a figurelor de! 
notă depinde de la terminul 
de mişcare sau :de la cifrele 

„smetronomice. Anterior sec. 1? 
„mau existat asemenea 

varia, îufluenţată de caracterul 
textului în muzica vocală sau 
de ritmul dansului în cea in-! 
str.-ală, se înţelege că şi va- 
„loarea absolută varia. Dar lă- 
sind la o parte această modi- 
ficare a valoarei sub influenţa 
mişcărei, chiar în 

moderâtă această valoare a 
variat cu timpul. Astfel breva,: 
nota principală a vechei no-! 

" țiunei proporţionale, 
sec. 13 aproximativ acelaşi va-; 

indica= ! 
-ţiuni, dar cum mişcarea totuşi: : 

mişcarea i. 

avea în: 

| în sec. 16 şi semiminima 
de la sec. 1? în coace. M. 

+, Praetorius (în Oyanoyraphia, 
! 1618) fixează în mişcarea mo- 

derată valoarea absolută a bre- 
vei la !/,y de minut, ceia ce 
dă 80 de semiminime pe mi- 
vut sau M. M.g=80, aproape * 
aceiaşi valoare. ce are şi azi. 

lutegrant, epitet dat de unii au- 

stiiutuvă dintr'un acord: ie în- 
| trebuinţat deci in acelaşi 'sens 

cu epitetul real .). 
| Intens ilale ie energia cu care 
! se -produce un sunet. lea fe 
' proprietatea ce face ca sun stele 

mată san mai mici, să impre- 
sioneze mai tare sau mai slab 
urechea. În condițiuni încun- 
jurătoare egule, propagaţiunea 

i sunetului făcîndu- -se în sfere 
i concentrice, şi suprafeţele a- 

cestor sfere fiind în raport di- 

| 

e 
mează că |., 

puncte ale acestor suprafeţe, 
va fi în raport invers cu aceste 
patrate cu alte cuvinte în ra- 
port invers cu patratul distan- 
ței dintre corpul sonor: şi or- 
-ganul auditiv. Astfel de ex. ub 

- observator pus la 2 m. distanță 
de un diapason va auzi sune- 
tul cu o Î. de 4 ori mai mică 

|. decit acel ce. pune diapasonul 
în vibraţiune, presupunind, că 

Xei. au aceiaşi putere auditivă; 
pus la 4 m. |. va fi de 16 

“ori mai mică, 

  

INTENSITATE 

loare pe care o are minima 

tori notelor ce fac parte con-. 

vect cu: patratul - razelor, ur-. 
care se distribuie - 

întrun mod egal. pe diferitele : NE 

£
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Principalul factor al I.-ei ie! 
" amplitudinea vibraţiunilor; ast-” 

tel iea depinde în primul rang: 
“de puterea de atac care pro- 

voacă vibraţiunea. Hapor tul: 
" dintre amplitudine şi L. ie ră-. 

dit în vibraţiunea coardelor: 
făcînd să vibreză o coardă, 
vedem că cu cît specia-de um- 
fiătură ce se observă către: 
mijlocul iei scade, cu atit şi 

- Î. scade. | 
In afară de amplitudine însă 

alte cauze exterioare influen-; 
tează mai mult sau mai puţin 
asupra Î.-ei. Astfej ieste. na=: 
tura :şi densitate mediului, 
propagator. Sub Clopotul de-. 
şert al unei maşini pneumatice. 
vibraţiunile ne putîndu-se pro-: 
paga, L. va fî nulă. i 

tește Î. sunetului emis. Pe a- 
ceastă circumstanţă ie bazată 

„teoria lăzilor de resonanţă, cari 
joacă un rol atit de important | 
în. construcţiunea 

_ 953 — 
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cît prezenţa lăzilor sonore. le 
ceia ce explică faptul cum că 
un inst. de suflare are tot- 
deauna o sonoritate mai. pă- 
trunzătoate “de cit un instr. 

"de coarde. 

Localul în care se produce 
sunetul influenţează asemenea, 
asupra Î.-ei. În aer liber |. va 
fi cu mult mai mică decit în- 
tr'o sală, a căreia păreţi, prin 
reflecţiune . (v.) concentrează 
undele sonore şi întăresc astfel 
sunetul produs. 
În fine puterea de percepţiune 

a organului auditiv al audito: 
rului, fără a influenţa direct 
asupra Î.-ei însăşi, joacă totuşi 
un rol: ori cit de intens ar 
fi un sunet în sine, nu există 

+. decit pentru atei ce.au această 
_ Presenţa altor corpuri capa-. 
bile a vibra print simpatie mă- | 

facultate, dovadă zicere ..bate 
doba la urechea surdului“ zi- 
cere care din nefericire nimene 
mai bine decit artiştii şi în 
“special muzicanți nu-i cunoaşte 
marea aplicâţiune ce are în 
viața practică. 

de coarde. Înstr.-ele de suflare: “Interiudium (lat.) denumire dată 
„lipsite de aceşti agenţi ai 30- | unei mici bucăţi.de orgă ce 

norităţei uu altă circumstanţă se execută între un coral şi 
care le. măreşte I. sunetelor 
emise; prin natura. lor (tuburi j Intermediare 
sonore) iele concentiează un-! 
dele aruntindu-le într'o aceiaşi | 

__direcţiune. Aparatele destinate 
-a duce vocea. la distanță (vi! 
Propagaţiune) sînt bazate pe| 
acelaşi priucipiu : a impiedeca,! 
pe cît posibil propagaţiunea | 
Sferică a. sunetului, circum-i| 
stanţă care are chiar o mai 
mare influență asupra I.-ei de- | 

altul. ă 
se zice în studiul 

armoniei despre vocile sau par- 
tidele. mijlocii prin opoziţie cu 
cele extreme. Voci i. sint în- 
tun cor mixt altistul şi te- 
norul, întrun cor bărbățesc * 
baritonul şi tenorul II. Roiul 
lor de 'obicei fiind de â com- 
plecta armonia schiţată de- par- 
tida melodică şi de bas, au 
mai totdeauna partidele cele
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mai puţin interesante melodie. ! 
Stilul concertant însă'caută ai 
da acestor voci tot acelaşi in-! 
teres pe care-l prezinta şi cele. 
extreme. - i : 

Intermediu (fr.: Intermede, it: 
Interme330, germ.: Zuwisehen-. 
spiel) nume dat în secolii tre-! 
cuţi unor -bucăţi corale, sau| 
mai cu samă unor mică acţiuni! 
coregrafice sau dramatice-mu.- | 
zicale intercalate între actele 
unti opere, a unei drame: sau 
chiar a unei comedii. l-ul nu: 
je o 'invenţiune modernă şi! 
deja în teatrul grec găsim a- 
dese corul ne avind altă mi-. 
siune decit, făcînd reflecțiună : 
asupra acţiunei dramatice, să 
îndeplinească spaţiul prea mare : 
dintre un act şi altul și chiar 
să lumineză spectatorul asupra 
punctelor ce i-au remas poate 
obscure din ceia ce s'a petre-: 
cut în faţa. lui. În Evul mediu! 
asemenea vedem între diferi- 
tele părţi ale dramelor reli- | 
gioase întonindu-se imne şi! 
psalmi. Mai tirziv, în unele! 
tragedii moderne vedem incă 
'intermedii corale tot legindu- | 
se de acţiune şi mărindu-i e- 
fectul; dar cu timpul s'a inceput | 

_& se scrie mică piese avind | 
destinaţiunea de a îndeplini 
golul dintre acte şi trătind 
subiecte cu totul străine ac- 
țiunei principale ; atit teatrul 
trancez cit şi cel italian şi cel 
spaniol ne prezintă specimene 
de asemenea intermedii: mici 
baleturi, farse, sau chiar mici | 
opere comice interpretate de | 

„ INTERMEDIU 
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două sau cel mult trei persoane, 
ca Serva padrona de Pergo- 
lese, le Devin du Village de 
Rousseau ş. a. | Să 
Foarte in favoare în sec. 17 

şi 18 acest gen a decăzut cu 
totul în sec. 19 sau mai bine 
zis a luat în spectacol un loc 
mult mai convenabil, pierzind 
în acelaşi timp şi dreptul la. 
denumirea de ]. Dacă și azi. 
se mai scriu mici opere, bale- 
tură sau alte piese întrun act 
sau se mai reprezintă de acele” 
cari altă dată se numeau |. 
locul lor propriu ie la înce- 
putul spectacolului (fr: lever 
de rideau) sau cite o dată chiar 
mai multe impreună îndepli- 
nesc întreg spectacolul, şi' în- 

“tr'un caz şi în altul neaducînd 
nici o daună unei alte lucrări 

„de o mai mare importanţă. 
Numai la teatrul operei mari 
din Paris se obicinuieşte încă, . 
a se intercala, între actele o-: 
perilor lipsite de momente co-. 
regrafice, cite un balet'străin 
acţiunei; ie un obiceiu însă . 
care je deparie de a adăugi 
ceva la prestigiul acestui tea- . 
tru (v. Bale/). 
Prin analogie s'a dat încă 

denumirea de I. bucăţilor mu- 
zicale ce se execută între ac- 
tele unei opere sau precedînd 
imediat ridicarea cortinei pen- 
tru a se juca un nou act şi 
chiar bucăţilor de muzică siu- 
fonică executate a mesza voce 
d6 către orchestră în unele 
drame şi tragedii în timp ce 
pe scenă se desfășură unul din 

- Li
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momentele principale ale ac- 
ţiunei dramatice (v. Melo. 
dramă). 
În muzica mai 

numele de L[., 
terminul italian /nterme330, la 
mică bucăţi sinfonice. analoage ! 
pănă la un punct în formă şi 
caracter cu clasicul 'sc/ierzo, 
cu alte cuvinte la compozi-: 
ţiuni bazate pe idei uşoare, 
delicate, cu dezvoltări ale că- 
vor calităţi sint gingăşia, gra- 
ţia, eleganța. Bizet, Massenet, 
Delibes, Mascagni ş. a. ne 
prezintă modele în acest gen 

In fine unii compozitori au 
dat incă acest nume unor mică 

nouă se dă 

bucătă destinate pianului, fară |. 
o ) 

a 'avea însă pentru aceasta alt 
motiv decit doar convingerea 
că iele nu vor servi nici o 

„dată alifel decit ca linie de 
„trecere de la o bucată la alta. 
Interval se - numeşte relaţiunea 
dintre două şunete în privinţa | 

înălţimei lor. Din Antichitate 
şi pănă în timpurile moderne! 
apreciarea |. -elor şi clasifitarea !. 
lor s'au făcut atît după legile ; 
acustice cît şi după judecata | 
“urechei. Dar în toate timpurile; 
„au fost divirgințe de opinii şi: 

„ doctrine foarte deosebite. Ast. | 
fel deja la Greci (v.) găsim! 

“două şeoli cu principii opuse, 
diferind nu numai în privința 

“clasificărei I.-elor, dar şia na. 
fburei lor. Canonicii, va CĂTOr, 
şef iera Pitagora, bazeâu doc-: 
trina lor pe calculele matema-! 
tice, pe diviziunea monocordu: 

  

lui; armonicii, a căror şef era | 
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de preterentă | 
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Avistoxene, considerau urechea 
ca judecător suprem. Se vor- . 
beşte despre un op, datorit lui 
Didim, care ar fi rezumat di- 
virginţele doctrinelor acestor 
şcoli, ap cari însă nu a par- 
venit pănă la noi. Cel mai prin- 
cipal reprezintant al teoriei ca- 
nonicilor ie ynatematicul Eu- 
clid, care în opul seu trătind 
despre diviziunea canonului ex- 
pune natura şi formațiunea Î.- 
elor constitutive ale scărei dia- 
tonice. Alţi autori Theo din 
Smirna, Claudiu Ptolomeu ş. 
a.) au reprodus calculele ].-elor 
după principalii preconizatori 
ale doctrinelor acestei şcoli: 
Pitagora, Filolaos; Arhitas, E- 
ratostene, 'Trasilas, Didim, Pto- 
lomeu), şi Bellermann, în opul 

„seu Anonimi Scriptio de JMu- 
sica dă un tablou sinoptic al 
I.-elor, cu valorile lor acustice 
caloulate de aceşti diferiţi au- 
tori. Cit pentru doctrinele ar- 
moniților le găsim expuse de 
însuşi şeful acestora în opul 
“seu Blemente armonice. 

Lăsind la.o parte teoria L.-elor 
minime (v. Coma) car deşi ne- 
glijate totdeauna în practica 
muzicei, în Antichitate, în. E 
vul mediu ca şi în timpurile 
moderne, n'au dat totuşi mai 
puţin de lucru teoricianilor 
din toate timpurile, de la ca- 
nonicii greci pănă la precori- 
zatoriă moder nă ai intonaţiunei 

pure, precum şi L.-ele imaginare 
ale. muzicei bisericeşti orien- 
tale (v. Psallichie) rezultate 
ale intonaţiunilor defectuoase
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erijate în principii, teoria şi! 
clasificarea I.-elor muzicale se 
poate rezuma în modul următor. | 
L.-ele îşi ieau numele de la! 

numărul gradelor unite ce cv. 
prind. Astfel două sunete pe! 
acelaşi grad formează unison | 
(1): cînd sunetele sint grade! 
alăturate, formează o secundă ! 

l 2-3 4 

Sf SS & 

Am putea merge mai departe | 
şi am avea l-e de 9 grade, | 
nona (9); de 10 grade, decima | 

9 - 10 

   
& Ac 

Cum însă în aceste I.-e mai 
anară decit octava, nota a doua 
nu Xe decit îndepărtarea cu o 
octavă a notei superioare a 
unui alt ÎI. mai mic decit oc 
tava, s'a convenit a se numi 
cele mai mici decit octava L.-e 
simple, Xax celor mai mari decit 
octava a li-se da aceiaşi de- 
numire ce ar avea L.-ul for- 
mat de cele două note luate 
în limitele octavei, complectat 
prin epitetul reduplicaț. Astfel 
doz-sol, te o guintă (5); do,- 
sol, ie o quintă reduplicată 
(12). Unii autori întrebuințează 
chiar şi epitetul triplicat pen: 
tru L.-ele ce trec peste limi- 
tele a două octave. 
Totuşi în studiul compoziţiu- 

-— 225 — 

  neă, în formațiunea acorduri- 
Titus Cerne: Dicţionar de muzică. 11 
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(2); cînd sunetul superior vine 
ca al 3-le grad al celui 'infe- 
rior, formează o terță (3); ca 
al 4-le grad, o guartă (4); ca 
al 5-le grad o uintă (5); ca 
al 6-le grad o sezlă (6); ca 
al 7-le grad o seplimă (7), ca 
al 8-le grad.o octară (8). 

567 8 

                 & & SS 
(10); de 11 grade, undecima 
(11); de 12 grade, duodecima 
(12) şi aşa mai departe. 

11 12 
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lor, în resturnările contrapunc- 
tice, şi în alte cazuri, se preferă 
a se întrebuința termenii de 
nonă, decimă ş. a. 
Iele pot fi melodice sau ar- 

monice. Sint melodice cînd 
sunetele ce le formează sint 

„auzite succesiv; în cazul con- 
trar, cînd sint sunete simul- 
tanee, Î.-ele sint' armonice. 
Inălţimea sunetelor fiind în 

raport direct cu numărul vi- 
braţiunilor, şi în raport invers 
cu lungimea: coardelor sau. a 
undelor sonore, în studiul şti- 
inţific al teoriei muzicale I.-ele 
sint reprezintate prin unul din 
raporturile numerice dintre a- 
ceste cantităţi. În aceste ra- 
porturi, cari: de altmintrelea 
sînt reciproce, numărătorul se 

15
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rapoartă la sunetul cel mai 
grav, iar numitorul la cel mai 
acut: cînd terminii raportului 
exprimat sint relativi la nu- 
mărul Vibraţiunilor, terminul 
cel maă mic reprezintă sunetul 
cel mai grav; cînd sînt rela- 
tivi la lunginăe, termenul cel 
mai mic reprezintă sunetul cel 
maă acut. Astfel de ex. rapor- 
tul ?/, ne spune că lungimea 
coardei care ne-ar da sunetul 
cel mai grav (numărătorul), 
va fi de 2 oră mai mare decit 
lungimea coardei ce ne-ar da 
sunetul cel mai acut (numito- 
rul) ; reciprocul seu, a ne 
spune că sunetul cel mai acut 
(numitorul) va fi produs de un 

— 926 — 
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număr de 2 ori mai mare de 
vibraţiuni decît cel mai grav 
(numărătorul). 
-In studiul elementar al teo- 
viei muzicale, se iea ca uni- 
tate de măsură pentru aprecia- 
rea, şi clasificarea Î.-elor fonuf 
şi jumătatea lui, semilonui, 
cari nu sînt altă ceva decit 
valorile deosebite ale I.-ului 
de secundă. 
Se numesc L.-e naturale, a- 

cele pe care le găsim în scara 
naturală a sunetelor. Seria ar- 
monică ne procură uşor mij- 
locul de a le aprecia şi a găsi 
raportul numeric ce le repre- 
zintă. 

      

  

    
  

    
  

123 45 86 1 8 9 10 

o: 2 ze e 
CZ 7 = DTS I 

a ă 
— SG 44 12 138 14 15 16 
Lai : 

L.-ele se clasifică în consonante 
şi disonante. 

I) Consonante sint acele ce 
pot întra în constituţiunea u- 
nui acord de repaus, major 

“sau minor,'de unde încă denu- 
mmirea. de L.-e de repaus ce h 
se 'mâi dă. Aceste Î.-e, cari-ne 
prâzintă' relaţiunile cele mai 
simjile, sînt: 

1) Unisonul, reproducerea: a- 
celuiaşi sunet, cu raportul 1/,, 
atît, în privinţa numărului vi 
braţiunilor. cit şi a lungimei. 
coardelor. 

2) ' Octava, relaţiune dintre! 
fundamentală şi armonica 2. 

  

sau dintre ori care armonică 
şi armonica de un rang dublu 
9 şi 4, 3ş 6,5 şi 10 ş. a), 
cu raport numeric 2, cuprinde 
6 tonuri. Reduplicările i iei au 
ca raporturi una din potenţele 
lui 2 pe unitate; astfel dubla 
octavă (do,-do3) i ie veprezintată 
prin 4), tripla octavă (do;-do,) 
prin $, ş.a. 

3) Quinta, relațiune dintre 
armonicele 2 şi 3, (sau d Şi 
6, 6 şi 9, 8 şi 12, 10 şi 15) 
cu raport numeric 3, cuprinde- 
3 tonuri 11. Reduplicarea iei, 
duodecima, relaţiune « dintre fan- 
damentală şi armonica 3 (sau 
dintre armonicele 2 şi 6, 3 şi
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9, 4 şi 12, 5 şi 15) are ra- 
portul numeric 3j,. 
4) Quarta, relaţie dintre ar- 

monicele 3 şi 4 (sau 6 şi 8, 
9 şi 12, 12 şi 16) cu raport 
numeric î|,, cuprinde 2 tonuri 
14. Reduplhicarea iei, undecima, 
relaţiune dintre armonicele 3 
şi 8 (sau 6 şi 16) are rapor- 
tul numeric &i. 

5) Terfa, de care în seria ar- 
monică găsim două specii: a) 
terța majoră, velaţiunile dintre 
armonicele 4 şi 5 (sau 8şi 10, 
12 şi 15) cu raport numeric 
*4, cuprinde 2 tonuri și b) 
lerfa minoră, relaţiune dintre 
armonicele 5 şi 6 (sau 10 şi 
12) cu raport numeric $&, cu- 

|. decima majoră, velaţiune dintre 
armonicele 4 şi 10, cu raport 
52 şi decima minoră, dintre 
„armonicele 5 şi 12 cu raport 
12, 

6) Sezta, de care asemenea 
în seria armonică găsim două 
specii: a) sezia majoră, rela- 
ţiune dintre armonicele 3 şi 5 
(sau 6 şi 10, 9 şi 15), cu ra- 
port numeric 5, cuprinde 4 
tonuri 1, şi )) seta minoră, 
relaţiune dintre armonicele 5 
şi 8 (sau 10 şi 16), cu raport 
nimeric $j,, cuprinde 4 tonuri. 
Reduplicările,. fer/-decima ma- 
Joră, dintre armonicele 3 şi 10, 
cu raport '0!, și fex/-decima mi- 
Noră, dintre armonicele 5 si   prinde 1 ton !!,. Reduplicarile, 
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Aceste Î.-e consonante sînt la ! 
rîndul lor clasificate în per fec- | 

ie sau pure: unisonul, octava, 
quinta şi quarta, cr: reduplică-
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rile lor, şi” în împer/ecle: terţa 
şi sexta, cari pot fi majore sau 
minore. 
10) Disonante sînt L.-ele cari, 
producînd o impresiune mai 

mult sau mai puţin aspră a- 

supra auzului, nu pot întra în 

constituţiunea unui acoră per- 

fect, unui acord de repaus, şi 
cer în urma lor o resoluțiune, 

ceia ce le face a fi încă numite 

.-e de mişcare, Lele au rapor- 
turi numerice mai complicate 

decit cele consonante. I.-e i- 

sonante în seria armonică gă- 

sim (lăsînd la o parte pe acele 

formate prin armonicele 7, 10, 

11, 13 şi 14, cari sint sau prea 

jos sau prea sua pentru a pu- 

tea întra în constituţiunea unei 

game împreună cu celelalte): 
7) Secunda, de care găsim 

două specii: a) Secunda ma- 
joră, relaţiune dintre armoni- 
cele 8 şi 9 sau 9 şi 10, ceia 

ce-i dă două raporturi nume- 

pice, 9, şi 10|, deosebindu-se 
între iele prin raportul neglijât 
Si. (v. Coma) şi b) secunda 
mânoră, relaţiune dintre armo- 
nicele 15 şi 16, cu raport nu- 
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meric 15/,ș.. le considerată ca 
jumătatea celei majore, şi deşi 
această .apreciare nu ie exactă, 
aceste valori sînt luate ca u- 
nitate de măsură în apreciarea 
l.-elor. O reduplicare nu gă- 
sim în seria armonică decit 
pentru secunda majoră, nona 
majoră, relaţiunea dintre ar- 
monicele 4 şi 9, cu raport 
numeric 9/„. Pentru nona mi- 
noră, trebuie să ne suim pănă 
la armonica 32, octava armo- 
nicei 16, care cu armonica 15 
ar forma acest I., cu raportul 
numeric 32|. 

8) Septima, de care asemenea 
găsim două specii: a) septima 
majoră, velaţiupe dintre armo- 
micele 8 şi 15, cu raport nu- 
meric 15], cuprinde 5 tonuri 
1/, şi b) septima minoră, dintre 
armonicele 5 şi Asau 9 şi 16, 
ceia ce-i dă raporturile 9, sau 
16|, diferind între iele aseme- 
nea printr'o coma (51/40). Re- 
duplicări avem guatuor-decima 
majoră, dintre armonicele 4 
şi 15, cu raport 15/, şi guatuor- 
decima minoră cu raporturile 

57, sau î/, 
| 4 „2 
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In afară de aceste Ie pe 
care ni le dă seria armonică, 
în scara naturală se. mai gă- 
sesc două L.-e ne clasate pănă 
aici. Aceste sint: a) quarta 
formată între gradele fa-si, cu 
raport numeric 5, cuprinzind 
3 tonuri şi b) quinta formată 
între gradele si-/fa, cu raport 
numeric 35/25, cuprinzind 3 to- 
nur. Apoi prin ajutorul alte- 
rațiunilor, nu numai I.-ele 
minore pot fi prefăcute în ma- 
jore şi viceversa, dar se ohţine 
încă o lungă serie de alte I.-e. 
Raporturile numerice ale aces- 
tor L.-e sint mult măi compli- 
cate şi chiar variază uşor după 
modul de formaţiune. Iele sînt 
calificate de crescute sau mă- 
vite cînd valoarea lor e mai 
mare cu un semiton decit va 
loarea Î.-ului perfect sau major 
corespunzător, şi de micşurate, 
cînd această valoare ie ma 
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«Toate aceste L.- -e, atit în a-l! 
cusiică, din cauza raporturilor | 
complicate .ce le reprezintă, | 
cit şi în muzica practică din 
cauza ortografiei lor şi a con- 
stituţiunei armonice sau melo- 
dice sub care se prezintă, sint 
clasificate între disonanţe. Sta- 
bilirea sistemului temperat 
însă face că unele din iele nu 
satisfac condiţiunei I.-elor di- 
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mică cu un semiton decit acea 
a Î.-ului perfect sau minor 
corespunzător. 
Astfel quarta fa-si ie crescută, 

şi quinta si-fu micșurală. 
Cele mai uzitate dintre L.-ele 

obţinute prii alterațiuni sint: 
1) Semitonul cromalic (23), 

impropriu numit încă unison 
crescut. 
2) Secunda crescută (:5/s4) de 

en ton 1]. 
tz) 3) Terța micșurală 

de un ton. 
4) Quarla micșurală (2/2) 

de 2 tonuri. 
5) Quinta cresculă Sf) de 

4 tonuri. 
6) Sera cresculă (%/-.) de 

5 tonuri. | 
7); Septima micşurală (1%!) 

de 4 tonuri !/;. 
8) Octava micșurală (2) 

de 5 tonuri î. - 
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sonante, de aimpresiona i întrun 
mod mai mult sau mai puţin 
aspru auzul ; şi în adevăr, aceste 
L.-e calificate de disonante sint; 
echivalente -pentru auz cu alte 
J.-e calificate de consonante. 
Astfel secunda crescută (s0/-la 
7) — terța minoră „(sol-si b), 

„quaxta micşurată (/aZ-si d) = 

          
  

terța majoră (fa a pla, 7), quinta. 
crescută (sol-re 3) — sexta mi- 

4
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noră (s0l-mâ b), septima mic- 
şurată (a 4 mi i b) = sexta ma- 
joră (/a fre Ș). 
Unii aftori refuză quartei de 

2 tonuri !/, epitetul de perfect, 
bazindu-se pe faptul că în stu- 
diul armoniei, iea cere : adese 
precauţiuni cum cer disonan- 
ţele; o numesc totuşi dreaptă. 
Alţii încă, bazaţi pe faptul că 
în scara naturală găsim atit 
quartele cit şi quintele de două 
specii, ca, şi secundele, terţele, 
sextele şi septimele, numesc 
quinta de 3 tonuri !/, (do-sol) 
majoră, şi cea de 3 tonuri (și- 
fa) minoră, iar quarta de 3 
tonuri (/a-si) majoră şi cea de 
2 tonuri 1/2 minoră. Sint sub- 
tilităţi şi divergințe a căror 
discuţiune nu-şi poate găsi lo- 
cul aici, 
Practica ne face a calcula cu 

ușurință valoarea în tonuri a 
unui Î. şi specia lui. Cind însă 
această obicinuinţă ne lipseşte 
determinarea speciei se face 
cu uşurinţă raportind L.-ul dat 
la scara naturală. În adevăr, 
fără a ne mai opri la secunde 
şi terţe cari evident sint atit 
de uşor de calculat, în scara 
naturală sint perfecte toate 
quintele şi quartele (sau drepte) 
afară de acele formate de no- 
tele /a şi si (quinta si-fa mic- 
şurată, quarta fa-si crescută) ; 
iar sextele şi “septimele sînt 
majore dacă cuprind un singur 
semiton, minore dacă cuprind 
două, semitonuri. Asfel fie de 

"ex. L-ul fa p-mi D; în scara 
naturală septima /a-mi cuprin- 
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zind un singur semiton (sî-(0). 

ie majoră; bemolul notei su- 

perioare pogorind-o, scade din 

valoarea L.-yHii și septima /a- 
mâb ie minoră; diezul notei 
inferioare suind-o scade încă 

din valoarea L.-ului și septima, 

[a 7-mi d ie micşurată. Fie 

încă l.-ul si )-[a 3: în scara 
naturală si-/u ie o quintă mic- 
şurată ; diezul notei superioare 

suind-o, adauge la valoarea 

L.-ului şi quinta si-/a 4 ie per- 
fectă ; bemolul notei inferioare 

pogorînd-o, aduuge încă, şi 

quinta si ba £ ie crescută, 
O operaţiune care uşurează 

încă determinarea speciei .- 

elor ie resturnarea (v.) lor, 

care aplicată unui |. mare ne 

dă un Î. mic de o specie o- 

pusă, Astfel fie de ex. L.-ul 

do? î- sib; resturnarea si b- -doz 

fiind o "secundă crescu Z 

si ie o septimă micşurată. 

Sau încă fie L.-ul mi do &; 
resturnarea do fi > Bind o 

terță mieşurată, mi do f i ie 

o sextă crescută, 

Intestinele unor animale şi în 
special acele de miel sint în- 
trebuinţate în factura instr.-ală 
pentru a se fabrica coardele 
întrebuințate mai cu samă în 
instr.-ele de arcuş (v. Coardă). 

Întărziere, artificiu de compozi- 
ţiune care constă în suprima-
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rea momentană a unei note 
dintr'un. acord şi inlocuirea iei 
printr'o notă ce a făcut parte 
din acordul precedent 

  

        

  

Scopul I.-lor ie de a întro- 
duce disonanţe. artificiale în 
armonie. ele se împart în re- 
«ulate şi neregulate. Cele re- 
gulate, numite şi suspensiună 
(v.) trebuie să îndeplinească 
oare cari condițiuni de prepa- | 
vaţie şi rezoluţie, a căror ne | 
îndeplinire ne dau L.-X ner egu-! 
late. Acestea sint proscrise din ! 
stilul sever şi în stilul I.ber!| 
chiar nu se prezintă decit ca; 
note de o valoare scurtă. | 

1 tona (a) v. Intonațiune. 
Il. lună, mic automat. cu mani- | 
veiă şi cu cartoane perforate. | 

Intonaliune ie în general emi- | 
terea cu vocea sau cu un instr. | 
a unui sunet, diniu-i gradul! 
de înălţime cuvenit în sanort! 
cu sunetele încunjurătoare ale 
meloidiei sau ale celorlalte: 
voci sau instr.-e. Conditiunea 
principală a unei bune [. nu! 
constă în frumuseţa timbrului 
sunetului emis, ci în justeţa ! 
raporturilor de înălţime ale, 
diferitelor sunete. |. deosebeş- | 
te sunetele muzicale de cele. 
articulate, cari nu sînt altă | 
ceva decit o serie de sunete 
emise fără a se ţinea cont de| 
raporturile stabilite pentru! 
diferitele trepte ale sistemului 
muzical. Acustica ne determină 
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raporturile exacte în cari tre- 
buie -să fie diferitele sunete 
ce formează sistemul muzical, 
raporturi cari hotărăsc prin 
urmare Î. ideală dorită (v. Ju: 
[onațiune pură) ; urechiea ome- 
nească însă admite în această 
privinţă oare care aproximaţie 
(v. Joleranță) ceia ce permite 
că sistemul practic muzical se 
îndepărtează mai mult sau mai 
puţin de această ]. ideală. To- 
tuşă, trecînd această limită a 
toleranţei urechiei omenești, se 
cade în defectul unei |. falşe, 
întonind prea sus sau prea 
jos. Astfel |. constituie partea 
cea mai principală şi care are 
nevoie de cea mai mare în- 
grijire atit: în studiul artei 
cîntului cit şi în acel al exe- 
cuţiunei instr.-ale. In adevăr, 
dacă la instr.-ele cu claviatură | 
(orgă, armoniu, piano) |. de- 
pinde de la fabricarea instr.- 
ului, şi nică măestria nici ca- - 
ltăţile instr.-istului nu pot co- 
rija întru nimic defectele de; 
]. „provenind din însuşi con- 
strucţiunea instr.-ului sau din- 
trun- rău mod de acordare, la 
instr.-ele de sufiare sau de 
arcuş şi mai cu samă la voce, 
I. depinde în cel mai înalt grad 
de la îndemănarea executantu- 
lui. Gradul de presiune a bu- 
zelor în instr.-ele de sufiare, 
a degetelor minei stingi sau 
a arcuşului în înstr.-ele de 
coarde, influenţează enorm a- 
supra L.-ei. Faptul cum că cea 
mai mare parte a impresiunei 
ce produce muzica asupra au-



INTONAȚIUNE 

zului nostru ie. datorită unei 
juste şi bune Î. ne dă măsura 
îngrijirei ce trebuie a da stu- 
diului L.-ei. Toţi știm cit ie 
de penibil, ori cit ar îi de tru- 
moasă o bucată de muzică, a 

-o auzi executată de un cor în 
care într'o partidă se cîntă mai 
sus sau mai jos (v. a tlistona) 
sau cînd un solist ie în con- 
dițiuni analoage taţă de acom- 
paniament, sau în fine cînd 
într'o bandă instr.-ală diferitele 
instr.-e nu sint construite sau 
acordate după uu acelaşi. dia- 
pazon.. Cind la cîntăreţi sursa 
acestui defect ie în însăși na- 
tura lui, numai exerciţii sir- 
guitoare şi studii bine condu- 
se formează auzul şi” vocea 

: astfel ca să le ferească de iel. 
Cind însă, şi se întimplă ade- 
se, acest defect provine din 
oboseala vocei ocazionată de 
sforțări persistente, studiile 
sint nefolositoare şi în aceste 
condițiuni numai un repaus 
puate reda vocei justa I. 
Sub numele de 7. pură se 

înțelege  intonarea - suneteior 
după raportarile exact matema- 
tice ale intervalelor. In siste- 
mul nostru muzical singur oc- 
tava are Î. pură; toate celelalte 
grade ale scărei cromatice fiind 
temperate se îndepărtează mai 
mult sau mai puţin de această 
]. pură (v. Temperament). Vo- 
cile şi instr.-ele de arcuş, e- 
xecutind singure, au o tendinţă 
pronunţată către această. [. 
Cind sint împreună cu altele 
însă, ele sînt silite a tempera. 
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Realizarea Î.-ei pure pe cla- 
viatură a ocupat în diferite: 
rînduri imaginaţiunea savan- 
ilor şi a constructorilor de 
instr.-e. În acest scop au fost 

"construite în secolii trecuţi 
clavecinele universale (7.) şi in 
secolul nostru, lăsindu-se la o 
parte instr.-ele de coarde şi 
claviatură, s'a căutata se realiza 
aceasta pe instr.-e de genul 
armoniului, care, mai constant 
în acord, prezintă avantaje. 
reale (v. Fnarmoniu). Reali- 
zarea unei astfel de 1. deo puri-— 
tate. ideală, ar trebui desigur 
se ne dea armonii cu adevarat 
cereşti, dacă practica iei, cu 
cele peste 50 de taste în oc- 
tavă, nu ar apărea de o com- 
plicațiune . . . . infernală. 
In muzica biserigei apusene se- 

dă numele de Î. trazelor scurte 
pe care le intonează oficiantul 
şi dapă care corul îşi iea to- 
nul pentru a cinta. antifoane, 
psahni ş. a. 
In factura instr.-ală se nu- 

meşte |. ultima feţuire ce în- 
dreaptă micele inegalităţi sau 
neregularități de constructiune, 
cari dispărind, dau gradul de 
perfecţiune dorit timbrului in-. 
str.-ului. 

Intonireisen (germ), instr. de 
care se servesc factorii de orgi 

„pentru â da ultima feţuire tu- 
burilor, regulindu-le: astfel an- 
ciele sau gurele ca să deie 
imtonaţiunea cuvenită. 

Intrada (sp.) v. Intrare. 
Intrare ie, intro compoziţiune: 
polifonică, momentul în care o:
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unei voci sau instr. concertant, 

  

ri: 

voce sau un instr, se produce, | 
fie pentru primasoară, la în- 
ceputul hbucăţei, fie în cursul 
Sei, după o pauza mai mult 

„sau mai puţin lungă. Se înţe- 
lege de la sine căori ce |. a 

pentru a produce efect. tre- 
bule să se poată face remar- 
cată, fie prin ritm, fie prin in- 
tensitate, timbru ş. a. Efecte 
frumoase şi variate de întrări 
ne procură mai cu samă fuga 
şi compoziţiunile în stil fugat, 
în cari vocile nu încep împre- 
ună, ci succesiv, ca alergind 
unele după altele. În orchestră 
un timbru menajat mai mult 
timp, sau chiar lăsat un timp 
la o parte, produce totdeauna 
efect prin reintrarea lui. De 
la efectul produs de I. unui 
instr. izolat s'a trecut la acel 
produs de I. unei maseinstr.-| 
ale : cine nu-şi aminteşte efectul i 
formidabil al întrărei muzicei | 
militare în /ausi? | 
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Entrala, sp.: Intrada) a tost 
dat încă une oră părţei ante- 
mergătoare a unei compoziţiuni 
de o formă ciclică (mai cu samă 
la Suită, Serenadă ş. a.) parte 
numită generalminte /n/rodue- 
fiune (v.) şi chiar bucăţilor 
sinfonice servind de întroduc- 
țiune baleturilor şi altor spec-: 
tacole din secolii trecuţi, cari 
avind originele într'o modestă 
fanfară de trompete terminată 
printwo cadenţe susvensivă pe 
dominantă şi ne avind pare 
altă misiune decit a atrage prin 
sonoritatea iei utenţiuneu = - 
supra spectacolului, desroltiîn- 
du-se a dat naştere introduc- 
ţiunilor magistrale numite în 
urmă Lvertură (v.). 
Pențru |. în muzica bisericei +: 

apusene, v. Întroilus. 
Înlre-acle v. Fnlr'acte. 
Intrebare (fr.: Demande) nume 
dat cite-odată temei unei fugi 
sau motivului propus de ante- 

; cedent într'o compoziţiune în . 
Se dă numele de Semn de /.| stil fugat. 

unui mie semn întrebuințat în: Intreceio. (it.) = țesătura, intri- 
canoanele scrise pe un singur: gă, nume dat cite o dată unor - 
portativ pentru a indica mo-| mici piese de teatru. 
mentil cînd diferitele partide! Întreg sau complect, epitet dat 

ie unul din     
trebuie să-şi facă intrările lor ; ; 

semnele Ş Ti 
sau chiar o steluță (%) Ş- ; 
Tot semn! de Î. se mâi nu-! 
meşte şi semnul: pe care di-j 
rigintele îl face coristulii sau, 
instr.-istului dintr'o orchestră! 
pentru a-i atrage atenţiunea,| 
asupra întrărei sale după ui 
pauză mai lungă. | 
Titlul de |. (în.: Entre, it.:| 

de unii autori instr.-elor de 
suflare cu îmbucătură cari pot. 
emite sunetul fundamental al 
seriei lor armonice. Înstr.-ele 
cu tub cilindric sau uşor conic, : 
de: tipul (rompelă sau. corn, nu 
pot emite acest sunet și sar 
direct la octavă (armonica 2) 
sau chiar la armonica 3. Pen= 
tru aceasta instr.-ul trebuie să 
consiste întrun tub conic larg
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relativ cu lungimea, condiţiune | 
„ce nu îndeplinesc decit insta.-, 
ele fabricate pe tipul goarnă, 
vechile cornete şi instr.-ele gra-! 
ve din familia saxhornilor me-! 
derni, cari formează puternicii | 
başi al armoniele şi fanfarelor ! 
militare, Unii trombonişti în-. 
demănateci incă reuşesc a scoa- |! 
te din trombon aceasta formi-! 
dabilă notă, atit ca fundamen.-| 
tală primitivă a tubului cit şi! 
acele provenite prin primele ! 
poziţiuni ale culisei. 

Intrepido sau intrepidamente (it.) | 
=— cu îndrăsneală, ca termin! 
de expr. i 

introducyiunc, compoziţiune mu-; 
zicală de dimensiuni variabile, | 
vocală sau instr.-ală, ce se pune! 
la începutul unei compoziţiuni | 
de o întindere mai mare, pentru 
a-i servi oare cum de prefaţă. 
Caracteristica Îsi ie că nu are! 
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ce urmează nemijlocit după 
uvertură. le cele mai de multe 
ori, şi mai tu samă în operile 
mată (eroice sau tragice) o 
mare bucată corală, o scenă 
de acţiune, în care sînt inter- 
calate diferite soluri. La unele 
opere chiar această IL. ie le- 
gată direct de preludiu sau 
de uvertură terminată printr'o 
cadență suspensivă pe domi- 
nantă. Astiel de ex. se pot 
vedea în Armida de Gluck, în 
Don Juan de Mozart, in fo- 
best le Diable de Meyerbeer 
ş. a. Operile comice se scutese 
adese de această prefaţă, în- 
cepind direct cu o arie, un 
duet sau chiar cu dialog vor- 
bit, Jar drama muzicală mo- 
dernă, care a înlăturat pe cit 
posibil formele convenţionale, 
a lăsat la o parte obligaţiunea 
acesței părți. 

o formă hotănită, ci urmează: Întroilus său /ngressa (lat.) = 
absolut inspiaţiunei compozi- | 
torului. Desvoltată din modes-! 
tele fanfare numite în secolii ! 
trecuţi /ntrare (v.) a dat naştere ! 
la rindul iei, luînd forme mai | 
mult sau mai puţin hotărite,! 
Preludiului (s.) şi Uoerturei | 
1v.) moderne. În muzica puri 
sintonică, concertele, sinfoniile | 
Ş. a. încă au mică întroducţiuni ! 
precediud prima parte, A J/egro | 
şi chiar uvertura, care gene- 
ralminte adopţă această formă, 
ie precedată adese de o mică | 
Î. înti'o mişcare înceată. 

întrare, nume dat în muzica 
bisericei apusene primei bu- 
căţi antemergătoare a-liturgiei, 
întonată de cor în iimp ce a- 
cel ce are a oficia merge de 
la, sacristie la altar. Originar 
iera un întreg psalm încheiat 
prin doxologia „liloria patri“ ; 
mai tirziu a fost prescurtat 
reducindu-se la citeva versete 
dintr'un psalm, dar în timpii 
din. urmă pare că a revenit în 
favoare, procurind corului o 
bună ocaziune de a-și arăta, 
măestria,. 

In vechia operă, după ce forma! Iavălit v. Coardă. | 
uverturei a fost stabilită, s'a! Invenliuuc, nunie dat de Bach 
dat numele de I. primei bucăţi | şi contimporanii sei unor mică
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compoziţiuni destinate clave- 
cinului şi constind din tran- 
scrierea unei idei inştantanee 
(inventată). le oare cum ceia 
ce sa numit în urmă îm- 
promplu (v.). Bach a scris ast- 
fel de invenţiuni pentru două 
vocă, dar la alte mici compo- 
ziţiuni analoage, în trei vocă | 
însă, le-a dat numele de sin-! 
[onii. 

Inventionshorn (germ.) nume dat 
către 1760 de cornistul A. |. 
Hampel şi factorul I. Werner, 
din Dresda cornului de vină- 
toare perfecţionat prin apli- 
carea tuburilor de schimb, nu j 
ca mai înainte, la extremitatea 
instr.-ului, ci, prin ajutorul a 
două culise, către mijlocul lui. 
Către 1/80 aceiaşi perfecţio- 
nare a fost aplicată la trom- 
petă, de factorul M. Vogel din 
Rastadt, şi a dat naştere la 
ceia, ce sa numit Inventions- 
trompete. 

Invers, epitet întrebuințat une 
ori în loc de resturnat (v.). 

Iuversiune, reluarea unui motiv 
în altă direcţiune de cum a 

fost mai întâi propus. Astfel 
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putem avea /. simplă, cînd; 
motivul dat ie resturnat ast-| 
fel că intervalelor ascendente | 
le corespund intervale descen-; 
dente şi vice versa. Această; 
specie de I. poate fi riguroasă | 
sau liberă după cum tonurilor | 
le corespund tonuri şi semi- | 
tonurilor semitonuri, sau a-l 
ceastă corespondenţă nu ie ţi-| 
nută în samă. /. retrogradă, 
cînd reproducerea - se face prin ! 

IONIAN 

mişcare retrogradă; ş. a. (e. 
Resturnare). 

Invertibilis (at.) v. Convertibil, 
lo sau /0, nume dat în China 
unui fluier cu gură laterală 
(faut) în antichitate numai cu 
3 borte laterale, în timpurile 
moderne cu 6. 

locosus v. Jocosus. 
lodlen (germ.) verb format prin 
onomatopee pentru a denunii 
un mod-de cîntare particular 
elveţianilor, tirolienilor ş.: a. 
şi constind din trecerea bruscă 
de la registrul de cap la re- 
gistrul de piept şi vice versa, 
tără a cinta un text care care. 
ci numai nişte silabe alcătuite 
astfel ca să uşureze aceste sal- 
tură. Se produce o specie de 
sughiţuri, cari desigur sint a- 
langate dinarta belcanlo-lui, dar 
cari produs al geniului popular 
sint admise în unele coruri 
bărbăteşti şi dau adese efecte 
foarte reuşite de coloure loca- 
lă. Cintecele înseşi în cari se 
introduc astfel de efecte se nu- 
mese jodler. 

loko sau /oco, specie de dairea 
japoneză. 

lombaede, denaturare a cuvin- 
tului Lombarde 4w.). 

long sau Joug, specie de gony 
(v.) indian. 

lonian, ionic, sau iastian, nume 
dat unuia din vechile moduri 
grece. După ordinea tonurilor 
sau semitonurilor corespundea 
octavei lui sol, cu alte cu- 
vinte în această privinţă era a- 
celaşi lucru cu hipofrigianul (v.) 
Intre tonurile cîniului plan



 TONIAN 

|. se numea scara lui do, al cin- 
cilea autenţic, care ne prezintă 
tocmai modul major modern. 

Joisu-dake sau Yolsu-dake, cas- 
tanete japoneze formate din 
două mici discuri de lemn men- 
ţinute printr'o şuşăniţă de 
alamă. 

lou v. Ju. 
„Îpacoi (gr.: imaxoi, — supunere, 

ascultare, nume dat în muzica 
bisericei orientale la o rugă- 
ciune, specie de stihiră în care 
se vorbeşte despre învierea lui 
Hristos. 

Ipo v. 1lipo. 
Iporhema (gr.: 
de dans (v.). 

Iporoi, denaturare a cuvintului. 
gr.: axctâsi, = scurgere, cădere, 
semn din notaţiunea psaltichiei, 
£, indicind o mişcare descen- 
dentă de două grade treptat, 
de ex. de la ga "5 cu pa. 

Ipostas (gr.: imâezas:s) nume dat 
"unor vechi semne întrebuințate 

în vechiea muzică a  bisericei 
orientale şi reprezintind grupe 
de sunete, triluri, ornamente, 
cadenţe atit de indispensabile 
ori cărui cintăreţ oriental, fie 
bisericesc fie- profan. Din we- 
fericire de mult nu se mai gă- 
seşte nimene care să poată in- 
terpreta aceste semne, a căror 
secret autorii Pau păstrat cu 
rigurozitate, şi asupra semni- 
ficaţiunei cărora cîntăreţii! 
ierau aşa de acord că le in-! _ 

Irresoluto (t.) — nehotărit, ca terpretau fie care în modul seu. 
Ipsil (de la gr.: wrăss = înalt) 
semn din notaţiunea muzicei! 
bisericei orientale (7). ie una, 

Yrâp/nua), specie, 
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din vocalele care nu se între- 
buinţează nici o dată singură. 
După poziţiunea ce i se dă, 
în combinaţiune cu oligon sau 
cu petasti, indică o mişcare 
ascedentă de quintă sau de 

“sextă. În combinaţiune încă 
cu kentema poate indica miş= 
cări ascendente de septimă şi 
octavă şi întrebuințat dublu, 
deasupra unui oligon sau pe- 
tasti, chiar o mişcare ascen- 
dentă de nonă. 

Ira (it.) = miînie. Con 1. 
îralo, ca termin de expr. 

Irak, unul din modurile muzicei 
arabe. 

lrato v. /ra. 
Irmologic v.- Frmologic. 
Irmologion, colecţiune de cîn- 
tări bisericeşti numite '/rnios 
(v.). Cel întăiu I. în limba ro- 
mînă a fost tipărit; de Macarie 
(Viena 1827); un altul a fost 
tipărit de A. Pann (Bucureşti 
1848). 

Irmos, nume dat la cîntări bi- 
sericeştă, specii de melodii -mo- 
del pe care secintă oserie demai 
multe diferite tropare. Ceva a- 
nalog ie podobia pentru stihire. 
Cele mai vechi l.-e au fost 
compuse în sec. 14 de Î. Cu- 

"cuzel din muntele Atos. 
Irregularis (lat.) = neregulat, e- 
pitet dat unei fugi, unui ca- 
non, unei imitaţiuni cind uu 
urmează strict regulele stabi- 
lite. 

sau 

termin de expr. 
[s; sufix care în terminologia 
germană se adaugă pe lingă
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literele ce reprezintă note pen- 
tru a arăta că acele note sînt 
diezate. Astfel f reprezintă no- 
ta fa, [is va fi fa diez. Pentru 
dublu diez se întrebuinţează 
sufixul sis; asttel fisis ieste 
fa dublu diez. ” 

Îschak unul din modurile mu- 
zicei arabe. o 

Isfahan sau /spuhan, unul din 
modurile muzicei arabe. 

Isis v. /s, 
]socron — de aceiaşi durată. 
Vibraţiunile corpurilor. pentru 
a produce sunete muzicale, tre- 
buie să îndeplinească această 
condiţiune, cu alţe cuvinte ori 
cît de mică ar fi durata unei 
vibraţiuni, această durată să 
fie egală cu durata celei ce a 
precedat-o şi cu acea 4 celei 
ce urmează ; această condiţiune 
nefiind îndeplinită, rezultatul 
nu je decit un vuet. 

Ison,(gr.: izo»—egal) semn din no- 
taţiunea psaltichici (Sam), în- 
dicînd repetarea sunetului pre- 
cedent. A ţinea I.-ul înseamnă 
a ţinea o specie de pedală pre- 
lungită pe o singură vocală 
(a sau 0) în timp ce psaltul 
cîntă melodia; acest I. poate 
fi tonica, dominanta sau ori 
care alt grad din gama căreia 
aparţine acea melodie şi ie 
ţinut de unul sau mai mulţi 
cintăreţi sau chiar de copii, 
numiţi /sonar:. 

Ispahan v. /sfahan. 
Israiliţi v. Forei. 
Intesso (î6.) = acelaşi. /. tempo 
= acelaşi mişcare. 

Istoria muzicei ie partea din 
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studiile muzicale care se ocupă 
cu natura şi originele muzicei, 
cu starea artei muzicale la di- 
feritele epoci ale civilizaţiunei 
omeneşti, şi cu constatarea 
paşilor. realizaţi în trecerea 
prin aceste diferite faze, pănă 
a ajuns în starea în care o 
vedem astăzi. I. m. ne prezintă 
două mari diviziuni: Prima, 
bazată numai pe ipoteze şi 
deducţiuni, are a studia cum 
şi în ce condițiuni muzica a 
luat naştere, ce experimente a 
încercat spiritul: speculativ al 
omului asupra nenumăratelor 
sunete posibile, pentru a le 
alege, a le ordona, a le regula 
în sisteme şi a stabili legile 
după cari iele pot fi combinate 
împreună. A doua, bazată pe 
documente, obscure şi proble- 
matice în ceia ce priveşte ci- 
vilizaţiunile antichităţii, din ce 
în ce mai vii şi mai netăgă- 
duite cu cit ne apropiem de 
timpurile mai nouă, are a ur- 
mări cum diferitele popoare şi 
diferiţii maiştri au ştiut a se 
folosi de aceste elemente pri- 
mitive şi a forma din iele un 
material Sexibil, care să le 
permită a crea nemuritoarele 
capete de operă cari: înfruntînd 
veacurile se impun admiraţiu- 
neă universale. | | 
Cu toată favoarea de care sa 

bucurat muzica, şi starea de 
splendoare în care o vedem în 
diferite epocă, fapte cari ne 
iscă ideia că trecutul iei tre= 
buie să fi deşteptat un viu în- 
teres în acele timpuri, abia în
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sec. 18 învățații încep a se! 
ocupa de aceste chestiuni. An-! 
terior acestui secol vedem o-! 
„pură cari se ocupă cu diferitele | 
elemente ale artei muzicale, | 
tratind despre elementele ar-! 
moniei, despre notaţiune, des-: 
pre instr.-e ş. a., dar totul 
contimporan, sau abia atingînd i 
epoca imediat anterioară. Nu-! 
mai în a doua jumatate a sec.| 

"18 vedem, aproape simultaneu, | 
în trei diferite ţări, patru mari: 
învăţaţi abordind acest spinos!| 
teren: Padre Martini (Sloria! 
de la Musica, 3 v. 1757—1781).| 
J. Hawkins (General Jistory | 
of the science and praclice of 
music, op tipărit în 5 vol., în 
1776, dar fruct a 16 ani de 
muncă), Ch. Burney (General | 
Ilistory of music, 4 vol. 1776! 
—1789) şi J. N. Forkel (4]- 
semeine (Geschichte der Musik, 
2 vol. 1788-—1801). Din ne- 
fericire dintre aceste preţioase 
opuri numai cele două engleze 
merg pănă în epoca contim-! 
porană lor; acel al lui Mar-! 
tini se ocupă de muzica antică | 
şi încheie eu Grecii înainte de 
a întra în Evul mediu, iar a- 
cel al lui Forkel merge pănă 
pe la mijlocul sec. 16. Ana- 
loage cu aceste sînt două mari 
opuri apărute în sec. 19 de A. 
W. Ambros (Geschichte der 
“Musik, 4 vol. 1862—1878) şi! 
P. J. Fetis (istoire generale! 
de la musique, 5 vol. 1869-—' 
1875), ambele opuri întrerupte 
prin moaitea autorului, cel în- 
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al doilea mergind numai 
pănă în sec. 15. 
Aceste rezultate necomplecte 

se explică uşor, gindindu-ne 
la enormitatea materiei şi la 
timpul necesar pentru a aduna 
şi a lua cunoştinţă de nesfir- 
şita cantitate de documente 
relative. In timpurile mai nouă 
studiile istorice asupra muzi- 
cei au înrolat tot mai mulţi 
adepți, cari, călăuziţă de aceştă 
uriaşă ante-mergători, au reu- 
şit a ne prezinta opuri îmbră- 
țişînd întreg imensul cîmp al 
activităţei muzicale omeneşti. 
Aceşti exploratori, tot mergînd 
pe urmele predecesorilor lor, 
dar ajutaţi de timp, de expe- 
rienţă, de progresele arheolo- 
giei şi ale paleografiei, au 
parvenit a respinge, a nimici 
unele din ipotezele eronate e- 
mise deja, şi a face o lumină 
netăgăduită asupra multor 
puncte relative la Î. m. cari însă 
din nefericire prezintă încă la- 
cune şi enigme nerezolvite. In 

“timpurile mai nouă încă, prin- 
cipiul împărţirei lucrului, a spe- 
cializărei aptitudinelor într'o 
sferă mai restrinsă, a pătruns 
şi în domeniul istoriografiei 
muzicale. Astfel: “au văzut a- 
părizd succesiv opuri expunînd 
într'un mod alfabetic sau cro- 
nologic biografiile oamenilor 
însemnați ai muzicei (Biografii 
generale); altele chiar necon- 
ţinînd decit viaţa unui singur 
muzicânt, cu detaliile cele mat 
minuţioase asupra scrierilor şi 
geniului lui. Alţi autori şi-au
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"ca o invenţiune personală. Şi 
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consacrat studiile unei singure 
forme de manifestaţiuni muzi- 
cale; astfel sint opurile con-: 
sacrate de Arteaga,Castil-Blaze, ; 
Chouquet ş. a. muzicei drama-i 
tice, de Gerbert muzicei bise- ! 
riceşti, de Kieseweter muzicei! 
profane din rul mediu, de! 
W asielewski muzicei instr.-ale ! 
din sec. 16, de Lavoix istoriei 
instr.-aţiunei, de M. Brenet, 
desvoltărei istorice a sinfoniei |! 
ş. a. In fine o altă categorie: 
o formează autorii ce s'au spe-! 
cializat uvei anumite epoci, ca! 
Westphal şi Gevaert (Antichi-! 
tatea), Coussemacker (Evul me-! 
diu) ş. a. Lungă ar fi lista 
opurilor relative la studiile is-! 
torice asupra muzicei apărute! 
în diferitele țări de pe la mij-! 
locul sec. 19 pănă în iimpul 
prezent Și scopul acestui arti-! 
col nu ie a da o bibliografie! 
generală a acestei materii, 
Originea muzicei a fost tote 

deauna o chestiune obscură şi! 
controversată. Cea maj mare! 
parte dintre popoarele lumeă | 
vechi, bogate în imagivaţiune, 
pentru a explica această ori- 
gine şi acea a instr.-elor mu- 
zicale, au căutat totdeauna a 
aduce o intervenire a zeilor, şi 
în toate timpurile s'au desvol- 
tat legende miraculoase asupra 
acestor chestiuni. Alţj, tot! 
deducînd-o dintr'o inspiraţiu- | 
ne divină, au considerat-o ca 
o simplă imitaţiune a naturei, 

în adevăr, elementele muzicale, 
ritmul și variaţiunea de înăl-!   

„tea dir ecțiuni, 

ţime a sunetului, le găsim în 
natură la păseri, a căror cînt 
ne prezintă adese adevărate 
fraze muzicale, cu formule rit- 
mice bine hotărite, întrerupte 
de tăceră adese proporţionale. 
Apoi toate nuanțele ce arta 
rafinată a reuşit a da sunetu- 
lui, le regăsim] în sgomotele 
naturei, de la pianissimo pier- 
dut al murmurului părăului, 
prin crescendo pronunţat al 
vijiituluă vintului în furtună, 
pănă la /ortissimo puternic al 
isbucnirei trăsnetului. Totuşi 
aceste circumstanţe nu trebuie 
să ne facă a crede că muzica 
ar fi o artă convenţională. de 
imitaţiune, și pentru a respinge 
această, ideie ie de ajuns a 
considera universalitatea scărei 
diatonice ca bază a oră cărui 
“sistem muzical, Teoiiile specu- 
lative bazate pe calcule sau 
necesităţile practice au putut 
să lărgească sau să modifice 
cîmpul de acţiune al muzicei, 
unele conducînd la cromaticul 
şi enarmonicul antichităţei gre-. 
ce, cari au dat probabil gus- 
tul rafinat sau degenerat al 
sistemului arahbo-persan, a că- 
reia influenţe se simte în ati- 

altele aducind 
cromatismul şi temperamentul 
modern; dar în ori ce direc- 
țiun6 ne întoarcem privirile, 
nu găsim altă bază fundamen- 
tat decit intonaţiunile per- 
fecte ale scărei diatonice na-, 
turale. - ! 
Ca şi limbagiul, muzica îşi 

are origina în însuşi natura
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omenească: exprimarea emo- 
ţiunei ne dă variaţiunea de 
intonaţiune, intervalul, elemen- 
tul primordial al oră cărei mu- 
zici. Se înţelege că a trebuit 
să treacă secoli pănă cînd u- 
rechea a tost în stare să apre- 
cieze această modificare a in- 
tonaţiunei, ca vocea s'o poată 
reproduce facultativ, şi ca spi- 
ritul artistic să poată alega 
din nesfirşita, serie a sunetelor 
posibile micul număr de sunete 
întrebuințate în artă. Fără în- 
doială cel întăi interval apre- 
ciat a fost octava, a cărei 
raport îl găsim în însuşi di- 
ferenţa naturei vocilor, băr- 
băteşti şi femeiești sau copilă- 
veşti. Numai apoi a venit 
guinta şi resturnarea iei, quar- 
ta, cele mai uşor de apreciat, 
formate din sunete avind ra- 
porturile cele mai simple. Frag- 
mentarea gquintei în terţe şi 
secundepresupune deja un grad 
înaintat de cultură a geniului 
omenesc. O dovadă cum că 
apreciarea intervalelor s'a fă- 
cut succesiv şi nu simultaneu, 
o avem în faptul existenţei sis- 
temului pentacordal sau mai 
bine zis a repulsiunei ce unele 
popoare simţese încă pentru 
unele anumite grade ale ga- 
mei, Din zontra, diviziunea mai 
departe a .intervalului de se- 
cundă, a dat naştere genurilor 

"antice şi cromatismului modern. 
Numai în vrma acestui pro- 

ces de stabilire a unei scări 
de sunete date de organul vo- 
cal, experienţa conduse la oh- 
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servaţiunea cum fă tuburile şi 
coardele. lungi dau sunete mai 
grave decit tuburile şi coardele 
scurte, observaţiune din care 
rezultă gradat creaţiunea dife- 
ritelor instr.-e muzicale. Asu- 
pra faptului dacă instr.-ele de 
coarde sau cele de suflare au 
întăietatea, nu se pot tace de- 
cit deducţiuni; totuşi conside- 
rînd că asociaţiunea în cîntare 
nu poate fi decit un rezultat 
al progresului, şi că un acelaşi 
individ poate foarte lesne a cinta 
acompaniindu-se în acelaşi 
timp cu un instr. de coarde, 
lueru ce i-ar fi imposibil cu 
un instr. de suflare, ie un fapt 
ce pledează într'un mod deci- 
siv în favoarea întăietăţei ins- 
tr.-elor de coarde. - 
Astfel arta muzicală, plecată 

la toate popoarele din acelaşi 
punct, exprimarea emoţiunei, 
s'a desvoltat; mai repede şi mai 
energic la unele, după gradul 
lor de cultură, şi a făcut reale 
progrese acolo unde i-a fost 
dat să întilnească oameni ex- 
cepţional dotați pentru iea. 
Diferitele civilizaţiuni ale an- 

tichităţei ne prezintă încercări . 
continue de a se crea materia- 
lul muzical, fixîndu-l în sisteme 
mai mult sau mai puţin des- 
voltate, pentru a-l întrebuința 
în urmă întrun mod pe cit 
posibil mai artistic. 
Astfel deja la Chineză şi la 

Indiani (v. China şi India) gă- 
sim sisteme desvoltate, a căror 
origină se pierde in noaptea 
timpurilor şi a căror modifi-
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care le-a fost interzisă de spi- 
ritul lor conservativ. La am- 
bele aceste civilizaţiună găsim 
ca bază a sistemului muzical 
scara diatonică (în octavă, după 
He care semiton, urmind 2 sau | 
3 tonuri), notaţiuni muzicale . 
tormate din litere luate din: 
alfabet sau din semne între- . 
buinţate in notaţiunea vorbirei, 
și o mare bogăţie de instr.-e , 
de toate genurile, dintre cari 
unele chiar de o construcțiune 
excepţional de îngrijită. Dar 
pe cind Chinezii pun tot far-. 
mecul muzicei in percepţiunea 
simplă a sunetelor, şi în sono-: 
ritatea  intervalelor, Indienii, 

„din cea mai adincă antichitate, 
cercară a da o dublă întrebu- 
inţare sunetului şi intervalului: : 
a da o mai mare energie gra-! 
iului lor întărindu-i accentele, ! 
şi a forma figuri melodice. In: 
ambele aceste direcţiuni însă 
iei au fost întrecuţi de alte: 
popoare ale antichităţei: în 
ceia ce priveşte conformaţiu- : 
nea melodică, de către Egip-, 
teni, în ceia ce priveşte rit-! 
mica de către Greci. | 
Dacă despre cultura muzicală 

a vechilor Bgipteni (v. Egipt) 
Du ne-a râmas alte monuniente 
decit reprezintaţiuni de instr.-e 
şi de muzicanți în 6xerciţiul i 
artei lor, je constatat însă că 
nu numai practica muzicei lor, 
dar şi principiile lor teoretice 

„au trecut în urmă la Erei, : 

trelea bogăţia ce se. observă 
în construcţiunea unor instr.-e, | 
Titus Carne: Dicţiona» de muzică. II 

la Arabi, la Greci. De altmin-! 
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ie de ajuns pentru a deduce 
ideia unui perfecţionat; sistem 
muzical. . 
Evreii (v.), cari în textele lor 

ne arată o mare întrehuinţare 
a muzicei şi o respectabilă bo- 
găţie de instr,-e muzicale, încă 
cercară a da graiului lor prin 
sunet o formă mai artistic poe- 
tică; la iei deja cintul Sea o 
semnificuţiune mai importantă, 
prin faptul că iel ajută a pune. 
în evidenţă paralelismul, sim a- 
tria membrilor poetică. 
- De lu uceastă semnificaţiune 
a sunetului nu mat je decit 
un singur pas pănă la consi- 
deraţiuneu lui în sine ca în- 
suși materialul artistic, pas ce 
nu se întirzie a se “face prin 
Greci (v.). | 
La aceştia. sistemul muzical 

jea o mult.mai mare desvol- 
tare; teoricianii lor subordo- 
nează intervalul la calcule 
penibile, fracţionindu-l din ce 
în ce mai mult, pentru a găsi 
nuoi întervale caracterisțice. 
lei aplică sunetul graului lor 
în aceleaşi condițiuni ca şi 
Indienii şi Evreii, dar dindu-i 
o mai bogată întrebuințare, 
în: forme mult mai variate. Pe 
cind în poezia ebraică sunetul 
nu serveşte “decit ca accent a 
patalelismului frazelor, în cea, 
greacă il vedem aplicat la o 
mare varietate de forme, cău- 
tind a le intări expresiunea 
acestora în cele wiai întime 
părți ale construcţiunei lor. 
De aici rezultă teoria cu ade- 
vărat artistică a genurilor şi 

| 16
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a modurilor. Marea desvoltare! 
ce luă muzica la Greci făcu! 
că în” curînd iea căpătă drep-, 
tul de egalitate cu. celelalte” 
arte în serbările naționale: şi ! 
în concursuri. Instr.-ele pre- 
ferate sînt mai cu samă acele: 
pur muzicale, atit pentru a- 
companiament cit şi -pentru 

"muzica pur însti -ală: lastr.= ele; 

sgomotoase, importate de la 
orientali, sint lăsate în planul! 
al doilea. Notaţiunea, bazată. 
pe litevile alfabetului, ie ast-: 
tel perfecționată, că lar fi 
permis chiar reprezintarea pro-| 
gresiunilor cromatice şi enar-! 
monice ale muzicei moderne. | 
În fine muzica joacă un rol; 
capital în tragedia greacă, în | 
care trebuie să vedem- origi- ! 
nele dramei muzicale ale tim. | 
purilor moderne. | 
Astfel în rezumat cu cit îna-! 

intăm în depărtindu-ne de se-! 
coliă intunecoşi aă pnbotiăța 
păgine,. găsim muzica, deşi ba-! 
zată exeluziv pe omotonie, în | 
stări de desroltare din ce în 
ce mai perfecţionate. Dar nu-! 
mai” crestinismul, dind. desrol- | 
tărei omenirei o nouă direc-! 
țiune; înăscu în om sentimente | 

“cari numai prin muzică găsiră i 
Suprema lor expresiune şi, în | 
schimb, numai prin iel sata | 
muzicală luă puternicul avint 
care o conduse la starea de 
perfecționare în care o vedem! 
astăzi, ca artă universală, în-| 
diferent de naţionalitate. "sau| 
religiune, | 

| _Rădăcinele. muzicei creştine 

“în acelaşi timp. 
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sînt în muzica greacă şi, prin 
psalmi, în cea evreie. Acestea 
procurară fondul cintărilor re- 
ligioase ale creştinilor din 
“primii secoli, în periodele de 
propagandă şi de persecuţiune 

Numai cînd, 
mai tirziu se constituiră co- 
munităţi mai mari de cult, se 
desvoltă necesariamente şi un 
mod propriu şi comun de ciîn- 
tare. 
Astfel vedem în - biserica o- 

rientală stabilindu-se un sistem 
diatonic, bazat pe teoriile mu- 
zicale ale modurilor grece. Cele 
întăi nume valoroase ce se ci- 
tează în istorie ca fondatori ai 
acestui: pen de cîntare sint a- 
cele ale sfinţilor Vasile cel 
mare (329-—379) şi Atanasie 
(296—373). Mai târziu, în sec. 
8, sfintul loan Damaschinul 
(700— 760) pentru a asigura 
conservatea intactă a cîntări- 
lor religioase stabilite, imagină. 
o notaţiune, care reprezinta 
ațit mersul melodic cît şi rit- 
mul, ceia ce nu era permis 
decit în slabe proporţiuni no-. 
taţiunilor alfabetice anterior 
întrebuințate. Timpul însă vu-" 
gini cheia acestei notaţiună şi 
se ştie în ce sa transformat 
în cursul secolilor această mu: 
zică a bisericei 'orisntale (v. 
Psaltichie), care remasă cu to- 
tul străină desvoltărei muzicei 
moderne, nu putu totuşi a se 
substrage influenței acesteia. 
In occident ciutul ambrosian 

şi mai tirziu cel gregorian a- 
par ca primele rezultate” ale:



  

lor, consecinţă a unei inter- 
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acestei mişcări muzicale 'reli- | 
gioase, Puțin se ştie despre! 
esența cintului aşa zis ambro-! 
sian_ (9.) stabilit în biserica! 
occidentală prin episcopul Am-! 
brosiu din Milan (333—397).| 
Abuzurile ce-şi permiteau cin-! 
tăreţii asupra melodiilor sacre, |- 
aduseră în sec, 7 reforma papei 
Gregoriu, cari redijă antifona- 
rul (v.) şi stabili cintul așa zis, 
yreqorian (7.). 
Baza teoriei muzicale a E-! 

vului mediu în occident, ca şi! 
în orient, ie acea a muzicei , 
grece, din care derivară cele ; 
+ tonuri (autentice) ale cîntu- 
lui ambrosian şi apoi cele Si 
(£ autentice şi 4 plagale) ale 
celui gregorian. 'Teoria greacă 
expusă deja la începutul sec. 
6 de Boetius (470—524) a fost 
prelucrată şi 'comentată de sa- 
vanți călugări în tot timpul 
Evului mediu ; aceasta însă n'a 
împiedecat că sistemul tonu- 

pietaţiuni greşite, ne dă o a- 
devărată confusiune în numele 
acestor tonuri (7. .]/od şi Ton). 
Pentru cultura, cîntului bise- 

ricesc vedem înfiiniţir.du-se şcoli, : 
mai întăi la Roma, deja din 
sec. 5, prin papa Hilarius, a- 
poi, după modelul acesteia, la 
Metz, ln St. Gall ş. a. la sfir- 
şitul sec. 8, pri: Carol cel 
mare, şi în fine în toate țările 
în cari creştinismul străbătu. 
Cit timp-nu sa cerut de la 

notațiune altă ceva decit a 
fixa sunetele izolate cară întă- 
reau accentul prosodie al di-   
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feritelor silabe ce formau tex- 
tul, notaţiunea alfabetică dădea 
tot ce se putea dori; cind insă 
sa căutat a se fixa întrun 
mod mai strict mersul melodie 
al frazei muzicale, împiedecînd. 
pe cintăreţi a improviza prea 
multe ornamente, această no- 
taţiune nu mai putea satisface. 
Cea mai vechie notaţiune în- 
locuind pe cea alfabetică sau 
mai bine zis întrebuințată si: 
multaneu ci aceasta, ie aşa 
numita neumatică (v., Neume), 
notaiiune defectuoasă, una din - 
enigmele cele: mai grei de re- 
solvit ce ne prezintă IL. m. 
Pănă în ultimii secoli din 

prima mie a Erei creştine a- 
cest cint bisericesc occidental, 
a fost ca şi acel oriental, ex- 
clusiv omofon. Precum anti- 
ahitatea a, practicat antifonia, 
cîntarea în octavă, cînd bar- 
baţi şi femei cîntau împreună, 
asemenea şi în creşiinism ve- 
„dem, chiar de la început, pe 
cei ce participau la servieiul 
divin separați în două coruri: 
de o parte barbaţi, femei ŞI 
copii cu vocile acute intonind 
în antifonie o anumită melodie, 
pe care o reproducea, respec- 
tiv în uintă mai jos, un al 
doilea cor, format din barbaţi, 
femei şi copii cu vocile grave. 
Abstracţiune făcînd de vagile 
indicaţiuni asupra combinaţiu- 
nilor de sunete simultanee ce 

"se găsesc în sentințele lui I- 
sidor din Sevila (sec. 7), numai 
către sec. 10 găsim primele 
cunoştinți despre acest fel de
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combinaţiuni alt-fel decit în! 
octavă. Aceste cunoştinţi le, 
găsim întrun tratat atribuit 
savantului călu găr Hucbald 
(840- 930) din St, -Amand. 
După acesta, prima polifonie | 
se manifestă prin faptul că 
cele două coruri nu mai cîntau: 
alternativ, ci simultaneu, astfel : 
că rocile respective din cele; 
„două coruri -găsindu-se în re-! 
“laţiune de quintă,, edificiul po”: 
lifonio Jera format dintro suc-! 
cesiune continuă de quinte, | 
octave şi quarte paralele. Sint: 
primele jaloane ale armoniei, 
care se prezintă sub. numele 
de Organum (v.) sau de Dia- 
fonie (Q.). 
Către această epocă se ali-| 

peşte şi clasificarea -vocilor. 
Cum în general .melodia pri-! 
mitivă bisericească, canlus fir- 
mus (v.) era încredinţată bar- 
baţilor ea voci înalte, sa nu- 
mit această specie de voce 
tenor, ca [iilor al conţinutului 
principal al întregului. Vocei 
bărbăteşti opuse tenorului, fă- 
cînd guinta gravă, care forma ! 
fundamentul edificiului armo- 
nic, i s'a dat numele de basis= 
bază, transformât mai tirziu 
în acel de bas, jos sau grav, 
Unei a treia voce, făcînd oc- 
tava basului, ceia ce o făcea 

-- a fi cu o quartă mai înalt de- 
cit tenorul, i s'a dat numele 
de alla voz, sau simplu alius=— 
înalt. În fine vocei acute fe- 
meeştă sau copilăreşti, care fă- 
cînd octava tenorului reprodu-   „ cea canlus - firmus, i. sa dat 

numele de discantus, al doilea 
cînt. Această clasificare şi di- 
feritele denumiri au persistat 
pănă în zilele noastre: discant 
sau sopran pentru femei sau 
copiă, lenor şi bas pentru bar- 
baţi. 
Cintăreţii, nemulţumiţi cu a- 

companiarea în quintă şi oc- 
tavă a cîntului dat, care nu 
iera în realitate decit o re- 
producere fidelă a acestui cint, 
îucercară a întroduce în acest 
acompaniament şi alte inter- 
vale, astfel că aşa numitul Pis- 
canlus, onouă stadie a polifoniei 
moderne, a rezultat din liber- 
tatea ce-şi luară aceşti cîntă- 

| reţă de a improviza. Această 
nouă practică conduse la stu- 
diarea condiţiunilor de simul- 
taneitate a sunetelor, la studiul 
consonanţelor şi a disonanţelor. 
studiu care luă în curind un 
loc principal în învățămîntul 
muzical. Lncetul cu încetul dis- 
cantul iea o mai mare desvol- 
tare; favoarea, vechiului orya- 
num scade din ce în ce mai 
tare, şi nu numai că terţele şi 
sextele sînt admise atit acci- 
dental cit şi în mişcări para- 
Lele, dar farmecul mişcărei con- 
trare Ye astfel de netăgăduit, 
că în curînd această - mişcare 
între diferitele partide, ie luată 
ca procedeul. de resistenţă în 
ridicarea edificiilor polifonice. 
Deja Guido d'ârezzo (995— 
1050), combinînd notaţiunea 
neumatică pe linii cu cea al- 
fabetică, puse bazele notaţiunei - 
moderne. În curind desvolta-
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rea ritmică a discantului ne- 
cesită naturalminte semne care 
să hotărască durata sunetelor, 
ceia ce conduse la notaţiunea 
aşa zisă măsurală (7). 'Tot 
prin Guido d'Arezzo şi prin 
şcoala sa, prin stabilirea sis- 
temului exacordal, prin varia- 
bilitatea sunetului numit în 
urmă si se eliberă sistemul mu- 
zical de jugul scărei naturale 
şi i se deschise drumul către cro- 
matismul modern, | 
În urma acestora, teoriviani | 

abili stabilesc reguiele acestei; 
politonii primitive, punînd ast- | 
iel bazele armoniei moderne; | 
deja la Francon din Colonia 
(sec. 13) se deosebesc diferite 
torme muzicale: motel, conduct 
ş. a. (v. Biserică) şi la Jean 
de Muris (începutul sec. 14) 
se găsesc regule fixe pentru 
conducerea vocilor. Structura 
trazelor. în toată această pe- 
riodă, care se prelungeşte pănă 
în sec. 16, ie în general în 4 
votcă, rar în mai mult de 5 

  

  voci, şi totdeauna a cappella. 
Introducerea semnelor de mă-| 
sură în notaţiune permise mu= | 
zicei a trece marginele forţate i 
ale măsurei ternare, exclusiv | 
intrebuinţată anterior (sec. 12 
şi 13). Formele contrapunctis- ! 
tice sînt -desvoltate pănă la! 
cel mai înalt grad de măestrie . 
şi o numeroasă pleiadă de va-! 
loroşi maiştri contrapunctişti > 

teoriciani şi compozitori, ilus- 
trară mai. cu samă în timpul 
sec. l5 și 16 Tările de jos, 
Franţa, Italia, Germania, Spa- 
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nia şi Anglia şi creară biseri- 
cei o comoară nepreţuita de 
însemnate lucrări de artă, că- 
reia abia i se poate compara 
bogată literatură muzicale a 
ultimilor secoli: o enormă can- 
titate de mese, motete, magni- 
ficat ş. a. cari. contribuiră a 
ridica înt'un mod excepţional 
pompa cultului catolic. Alătu- 
vea cu acestea, o nesfirşită : 
colecţiune de madrigale a că- 
ror puritate de stil menţinută 
cu toată complexitatea struc- 
turei lor, face admiraţiunea tim- 
purilor moderne pentru maiş- 
triă acestei periode de înfloiire 
a stilului contrapunctului vo- 
cal, maiştri a căror nume se 
pot. vedea în articoleie relative 
la diferitele. şcoli, | 
Pe cînd în biserică luă naş- 

tere şi se desvolta acest ele- 
ment muzical al timpurilor 
moderne, în afară de biserică : 
se desvolta prin muzicanţii 
poporului şi prin poeţii cîintă- 
reţi un element neglijat, lăsat 
la o parte mai întăi de către 
maiștrii contrapunetişti. Acest 
element ie melodia, a căreia 
vitalitate ie datorită numai 
cintecului popular. Acesta, îşi 
fâcu întrarea în biserică, şi 
prin urmare în arta superioară, 
mai întăi prin aşa numitele 
sețuențe (v.) şi în curind luă 
o astfel de desvoltare că nu 
mai putea fi permis contra= 

„puuctiştilor a-l ignora.. Deja 
primii maiştrii ai şcoale fla- 
mande au cercat a-şi apropria, 
acest element şi au aplicaţ şti-
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-inţa lor de desvoltare contra-| mult sau mai puţin înrudite 

punctistică acestor cîntece pro-| cu acestea. Mai tirziu, către 
“fane populare, servindu-se mai| sec. 9 apare orga şi instr.-ele 
întăi de ele drept cantus fir-: de arcuş, şi în urmă instr.-ele 
mus, în .locul cintului gre-! de coarde şi claviatură. Na- 
gorian, în compunerea mese-|- turalminte, că dispunind de 
lor şi a imnelor lor religioase, aceşti multipli agenţi sonoră 
şi apoi pentru a le prelucra! muzica instr.-ală trebuia să 
independent, pentru mai multe | facă simţite progrese. Din ne- 
voci. Mai cu samă în Germa-| fericire monumente despre mu- 
nia cîntecul popular avu o mare! zică inste.-ală din acele înde- 
influenţă în desvoltarea evolu-! părtate epocă nu au parvenit 
tivă a muzicei. După ce mi-l. pănă la noi, lucru uşor de în- 
nesingerii şi maiştrii cîntăreţi! ţeles dacă considerăm starea 
îi dădură impulsiunea în popor,! în care se -găseau instri-iştii 
transformindu-l într'o - hrană! pe acele timpuri şi faptul cum 

intelectuală de care acesta uu! că instr.-ele muzicale nu nu- 
„se mai putea lipsi, proporă- | maă au fost mult timp negli- 
duitorii reformei şi-l apropriară ! jate de arta superioară şi de 
şi creară din el coralul, mi- biserică dar chiar şi duşmănite 
munatul înstr. de propagandă | de aceasta. Această specie de 

_al învăţăturelor lor. Prelucra- ostracism nu făcea excepţie 
vea cîntecelor populare indepen- decit în favoarea monocordu- 
dent (v. Canzone) pe de o! “lui, tolerat pentru susţinerea 
parte, şi transformarea lor în: exertiţiilor vocale, şi-orga, care 

“corale pe de altă paste, întă-! cu sec. 9 Xe detinitiv admisă 

“țară pe contrapunctiştă acea 
trazare simetrică, regulată, care 
despreţuită de formele stilului |. 
contrapunctului fugat, produse 
o specie de „renaştere în arta 
muzicală, necesită transtorma- 

în biserică pentru acompania- 
vea cîntărilor cultului, "Toate 
celelalte instr.-e ierau hărăzite 
muzicanţilor ambulanți, cari 
înveselind serbările şi petrece- 
rile, erau totdeauna musafiri 

rea sistemului muzical prin! bineveniţi, dar cari în: fond 
stabilirea tonalităţilor moderne! ierau despreţuiți din cauza vie- 

şi dădu astfel posibilitatea dei ţei lor vagabonde. 
o existenţă independentă unei; Numai tirziu, către sec. 14 
muzică instr.-ale. încep âceştia a fi mai stabili, 
La întrarea în Evul mediu şi muzica instr.-ală a fi aşezată 

găsim incă un număr respec-. pe baze măi solide. In frun- 
tabil de instr.-e uzitate de prin! tea lor stau lăutiştii, cari a- 
antichitate: harpe orizontale! jung repede la.o mare maes- 
şi verticale, fluiere şi flaute,! trie şi fac: din lăută instr.-ul 
trompete şi alte instr.-e mai! favorit al'sec. 15. şi 16. An-
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terior se bucurau de oare care! 
consideraţie trompetele şi tim-; 
panele; cei puternici aveau pe! 
lingă curţile lor bande de trom.-: 
peiişti şi timpaniștă cari Sus, 
ţinean această „artă cavale-. 
rească“. După exemplul :prin-: 
eipilor unele oraşe înfiinţară 
asemenea bande de trompete: 

„Şi cînd cu timpul ceilalţi ins- 

  

tr.-işti se hucurară de o mai: 
mare consideraţie, şi capelele: 
princiare admiseră în sinul loi 
instr.-e de coarde şi de suflare. 
acompaniatoare, şi oraşele în-! 
fiinţară orchestre, mai mult 
sau mai puţin complecte. - : 
Votuşi o muzică pur instr.-! 

ală în acest timp nu există;! 
chiar bucăţile de dans “erau! 
scrise în stilul vocal şi numai: 
facultativ executate de instre.| 
Lăsind la o parte fanfarele de: 
trompete,: numai orga, lăuta. 
şi iustr.-ele de coarde şi cla-: 
viatură,. cercară către sfirşitul | 
sec. 16 un stil propriu lor. şi 
cu toate aceste numărul iustr.- 
elor-uzitate în această epucă. 
ie destul de important: instr.-e 
de arcuş în diferite forme şi 
dimensiuni, formînd familii 

- după modelul. vocilor; fluiere, 
Haute, cromorni, bombarde, 
tromboni, oboie ş. a., aseme-! 
nea în familii numeroase ; apoi: 
lăute, teorbe şi chitare, instr.-e 
de claviatură (clavicord;  cla- 

„vicembal) orga (positiv, regal! 
ş. a). | 
Apogeul stilului contrapunc-! 

tului vocal pe de o parte şi; 
această aglomeraţiune de a-; 

“p 
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genţi sonoră pe de alții parte 
trebuiau să determine desigur 
momentul psihologic al unei 
reforme în artă. Şi în adevăr 
începutul sec. 17 vedem reali- 
zind în Italia una din refor-: 
mele capitale ale artei muzi- 
cale. Deja teoria basului con- | 
tinun ăera stabilită prin Via- 
dana (1364.—-1647) şi ilusiunea 
de a'reinoi minunele relatate 
de vechile fabule ale Grecilor | 
adusese în sec.. 16 croimatis- 
mul, prin Willaert (1480—. 
1562). şi elevii sei. In fine 
obosiţi de stilul penibil tor- 
turator al textului în care 'se 
atundau din ce- în ce mai mult 
maiştrii madrigalişti, un arup 
de artişti căutară a crea tin 
stil mai simplu, mai liber, cart 
să permită poemului a-şi va- 
lora drepturile sale. Dacă arta 
contrapunctistică a maiştrilor 
flamanzi Xe caracteristica ge- ..- : 
niului muzical al Evului mediu, 

acompaniament monodia, . cu 
instr.-al în acordui, ie carac- 
teristica geniului muzical al 
sec. 17, perioda. de reforme, 
de transiţie. între vechia artă 
polifonică şi polifonia modernă. 
Dorinţa de a reinvia vechia - 
tragedie muzicală a Grecilor, 
conduse grupul maiștrilor flo- 
rentini (v.) la creaţiunea 'ope- 
rei, în care monodia ie aplicată 
cintului dramatic (stilul repre- 
zentativ) și care prin Monte- 
verde (1567—1643), maistrul 
genial privit ca creatorul artei 
instrumentaţiunei, şi prin Ca- 
rissimi (1604 —1674) ajunge 
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“deja la o primă . periodă de 

„reflexul. Yei. in 
“muzicale şi deja în sec. 17 ve-i 

“%- 

înflorite. Stilul monodic, care-şi 
valoră mai întăi calităţile în 
recitativ,  alternînd apoi -cu 
cinturi mai mult trăgăuate de- 
cit melodioase, se desvoltă” în 
curind în arie (v.) şi duet, forme 
cari luară o desvoltare. artis- 
tică mai cu samă prin . A. 
Scarlatti (1659—1725) şi prin 
şeoala napolitană (v.). 

_ 048: 

  Marea creaţiune, italiană avu 

celelalte ţări 

dem opera introdusă în Ger-! 
mania, în Franţa, în Anglia, 
unde prin. maiștri naţionali 
sau străini se realizează dife- 
rite reforme în stil, atit în! 
privința formelor vocale cit şi: 
aor chestraţiunei, La articolele! 
respective se pot vedea origi- 
nele şi progresele realizate de 
drama muzicală în aceste di- 
ferite ţări. 

Stiul monodicodatăin favoar e, 
aplicaţiuneu lui se gener alizea- 
ză şi cantata, duetul, concertul 

 bisâricese luară naştere. Apoi 
alăturea cu opera, dram lu- 
„mească, se desvoltă oratoriul, 
drama, religioasă, care creată 
în Italia nu întirzie a trece în   celelalte ţări, în Germania şi 
“Anglia, unde maj cu samă luă o! 
mare desvoltare, - i 
Contimporan cu desvoltarea,| 

operei şi a oratoriului, muzica | 
instr.-ală pură ajunge la o mar e! 
independenţă, Pe cînd | pănă în! 
sec. 16 instr.-ele nu ierau în-] 
trebuinţate de cit pentru acona-| 
paniarea vocilor în: COT, urma-, 
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rindu-le cu stricteţă sau exe- 
cutindu-le riguros partida ce-. 
lor ce lipseau, prin introducerea 
stilului monodic, in acompa- 
niarea unei singure voci, instr.- 
ele iau o mai m sare independenţă 
ceia ce le permite a-şi arăta 
resursele şi calitățile lor proprii. 
O dată aceste resurse şi calităţi 
cunoscute, iera naturul a se cău- 
ta ale face să valoreze. Înstr.-ele 
incepiră a colora, a orna, u 
face figuri asupra partidelor 
principale şi astfel luă naştere 
un stil propriu iastr.-al. Acest. 
nou stil, aplicat mai întăi dan- 

“surilor şi ariilor. cu variaţiuni, 
nu întîrzie a apărea în bucăţi 
destinate anume a fi sunate pe 
instr.-e (it.: sonata) prin opo- 
ziţie cu acele destiriate anume 
a fi cîntate de voce (ît.: can/ata). 
Astfel luară naştere diterite 
forme apropriate stilului diferi- 
telo: instr.:e, între cari maă cu 
sursă de remareat sinteoucertul, 
(7.) creaţiunea violoniştilor ita- 
lieni, care însă nu întirzie a 
se generaliza, şi suita, conto- 
pirea diferitelor arii de dans 
într'un tot ciclic. 

Sec. 18 ie considerat ca "pe- 
rioda de cea mai înaltă înflorire - 
artistică a muzicei instr.-ale, 
perioda maiştrilor clasici. Poate 
formele secolului trecut sint 
larg desvoltate şi forme nuoi 
create, După avintul luat maă 
cu: samă prin succesorii lui J, 
S. Bach (1685—1750). trini- 
tatea clasică Haydn (1732 — 
1S09)-Mozart (1756 — 1791)- 
Beethoven (1770 — i827). creă 

=
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în muzica de cameră şi cea, 
sinfonică capo d'opere neîntre- 
cute (v.. Germania). 
Tot în acest secol oratoriul 

în Anglia prin Hiindel (1685— 
1759) şi formele analoagă, can- 
tata bisericeuscă şi Pasiunea în 
Germania prin Bach, ajung la! 
cea mai complectă a lor des-! 
voltare. o] 
În schimb pe cind muzica 

instr.-ală pură şi drama reli- | 
gioasă merg cu paşi aşa siguri! 
şi repezi pe drumul progresu- 
lui, opera nu înaintează decit 
intrun mod penibil, numai.în 
urma unor lupte, cari din punc-| 
tul de vedere artistic nu au! 
totdeauna ca rezultate numal! 
victorii. Astfel “vedem opera! 
iu Italia desvoltindu-ze bazată | 
exclusiv pe "melodie; „acţiunea 
dramatică şi adevărul expre- 
siuneă sint lăsate pe planul! 
al doilea, cintul fiind lucrul! 

  
prineipal. Deja din a doua ju-! 
mătate nu sec. li Italia văzuse! 
uzurpind în scenă locul pre- 
dominant secta ciutăreţilor vir- 
tuozi (v. Casirat), sectă tunestă | 
pentru desvoltarea dramei mu-! 
zicale, care: in curînd nu ie 
altă ceva decit o serie de arii 
'de concert scrise numai în ve- 
derea agilităţei vocale ale a- 
cestor. cîntăreți. Această de- 
generare a operei trecu munţii, 
in Germania și Franţa, unde găsi 
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Reacţiuni în favoarea res-. 
pectărei principiilor stabilite 
de creatorii operei au fost fă- 
cute in sec. 19 de italianul 
Lalli, de trancezul, Rameau, 
de germanul Gluck, toţi avind 
ca cimp de luptă Parisul, ini- 
ma Franţiei. Inţr'o altă di-" 
recţiune, o reacțiune pentru 
respectarea ucţiunei şi a ex- 
presiunei dramatice se -realiză - 
în teatrul liric prin admiterea, 
subiectelor vesele şi comice, 
mai întăi în Italia, în opera 
bufă prin şcoala napolitană, 
mişcare care avu reflexele iei 
în opera, comică franceză şi 
in aşa numitul Sânyspiel ger- 
„man. 

Cu sec. 19 unportanţa ce se 
dă în diteritele state ale Eu- 
vopei şi chiar peste mare şi 
ocean, reprezintaţiunilor şi in- 
stituțiunilâr artistice; face na- 
turalminte ca producţiunea şă 
crească în proporţiune simţi-. 
toare, astfel “că fie care din. 
ramurile activităţei muzicale 
are o frumoasă colecţiune de 
nume mai mult sau maă puţin” 
ilustre de citat. 
“Caracteristicele sec. 19 sint 
mai întăi aparițiunea și des- 
voltarea romantismului, în o- 
peiă prin C. M. de Weber 
(1786 — 1826) în Germania, în 
muzica sinfonică prin Berlioz 
(1803—1869) în Franţa. Apoi 

îusă în acelaşi timp şi resistenţi „-apariţiunea în arena activită-   desesperate cari ajunseră în fi! 
ne la strigătul de victorie, con-: 
sacrat către sfirşitul sec. 18 prin 
dispariţiun>a acestei secte. 

ţei muzicale a şcolilor de ran- 
gul al doilea, a căror caracte- 
ristică se bazează mai cu samă 
pe. farmecul ritmic şi melodie
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al muzicei populare, intre care 
“sint de remârcat mai cu. samă! 
„şcoala rusă, pusă în evideuţă.. 
prin Balakiref, Glinka, Dargo-: 
mijslea, Ciaiacovski ș. a 
scandinavă, a căreia princi-! 
pali protagonişti sint N. Gude,! 
Svendsen, Grieg ş. a. In fine 
lucrarea de purificare a stilu-, 
lui muzicei dramatice în ve-! 

9502 
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| vogularea cintului . 
„prin Sf. Ambrosiu din 
(sec. 4), decadenţa lui provo- 

: cată de abuzurile cîntăreţilor 

bisericesc 
ian 

! 

şi restabilirea lui în sec. 6 prin 
papă Gregoriu (v. Ciunt plan), 
în afară de scrierile teoretice 
ale lui Guido d'Arezzo (sec. 
11) nică un document autentic 
relativ :a muzică nu parveni 

derile creatorilor acestui stil, pănă la noi din acele indepăr- 
întreprinsă în see. 18 prin Lulli, 
-Rameau şi Gluck, avu în sec.! 
9 un campion tot pe atit de. 
penial cit şi de energic în R. 
Wagner (1813— 1883) a cărui 

| idei reformatoare îşi întinseră,; 
influenţa nu numai asupra, 
stilului muzicei dramatice ai ar fi neglijat de a cînta, 
celorlalte şcoli, dar chiar şi a- 
supra muzicei instr. -ale pure, 
care şi jea se sileşte din ce în! 
ce mai mulţ a se elibera de.. 

; tărese această presupunere, dar jugul formelor, pebtru ca ast- 
fel fantazia compozitorului să 
nu mai poată întimpina nici: 
o piedică, sau să nu mai aibă! 
nici un fiu, aceasta după punc-! 

“tul de videre în care ne punem. 
Aceste ultime evoluţiuni. însă, ! 

„a căror urmări nu se pot cu-! 
nu mai: 

sînt de domeniul istoriei ci de! 
acel al critice şi al polemicei : 

noaşte, nici prezice, 

"în care spaţiul. nu permite a 
întra. 

-Îstorie v, Gonceri, Balet ş 
Istromento (it. ) instru meat. 

. talia. In urma periodei roma-. 
„ne tr. Romani) o profundă ob-: 
 scuritate, doumeşte asupra îs-; 

„ toriei muzicei în |. un lung! 

i i 

| 
4 
| 

tate timpură şi tot ceia ce tre- 
buie să ne mulţumească sint 
citaţiuni sau ipoteze. 
In adevăr ie imposibil a ad- 

mite, considerind natura su- 
perlativ muzicală a italienilor 
că să fi fost un timp cînd iei 

ŞI 
aceasta cu atit mai mult că 
atit în cefa ce priveşte arta 
religioasă cit şi. cea' profană 
sint fapte cari ni numai în- 

i cari aduc ca o deducţiune lo- 
gică superioritatea cântăreților 
şi instr.-iştilor italieni din acei 
secoli. 

| Astfel se citează faptul că: 
deju lu sfirşiiul sec. 5 regele 
Clovis ] al Franţiei ceru re- 
gelui Teodorie al Goţilor să-i 
trimită din Ravena un kitareil 
care să fie în stare a reorganiza 

i- arta cîntului în ţara sa. Tot 
.- în acest sec. 5 papa Hilarius 
+ (461 — 468) organiză la Roma 
: prinia şcoală sistemaţică de cîn- 

tăreţi, şcoală a căreia buze pare 
că erau puse deja din sec. 
4 de Sf. Silvestru (papă 314— 
335). Faima acestei şcoli ro- 

: şir Qe secoli. Lăsind la o parte mane: frece în curind hotarele
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„duri sau truteri 
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şi împăratul Carol! cel mare | 
4742814) îşi trimite cîntăre- | 
ţii la Roma, pentru a învăţa 
la sursă arta superioară a cin-! 
tăreţilor italienii, şi mză tirziu: 
înfiinţează la Metz, la Soissons | 
şi aiurea şcoli după modelul ! 
celei romane. Acest exemplu 
Xe urmat de Alfred cel “niare | 
al Angkei (849—901) care la! 
886 înfiinţează Ia, universitatea ! 
din Oxford o catedra unde se| 
preda teoria şi practica muzi-; 
cei după principiile şcoalei ro- 

Alăturea cu arta religioasă! 
se desvoltă naturalminte şi. An 
Italia ca şi în celelalte ţări! 
arta cintecului profan aconm-! 
paniat de instr.-e şi reprezin- 
tat prin Canzone şi Cantilene, | 
unele raportindu-se la texte cu! 
un subiect grav, altele la texte | 
cu un subiect "vesel, gingaş. 
Contimporani -cu primii truda: 

-h 

mane, - 7 
4 

! 

) 

mânnesinger-iă germani, LI: ne! 
prezintă pe asa numiții cantor ! 
a liulo, cîntăreţi acompaniin- 
du-se cu lăuta; dar pe cind 
francezii şi germanii Yerau "mai 
cu samă poeţi, neservindu-se 
de muzică decit pentru a pu-: 
ne mai în relief inspiraţiunile ; 
lor poetice, şi adese erau aşa 
de puţin mitzicanţi . că aveau, 
neroie de alţii pentru a nota: 
inspiraţiunile lor muzicale (n0- 
talores:, î cantori a liulo ierau ! 
muzicanţă cintăreţă, compozi-! 1 
tori în sensul adevarat al tu-- 
vintului, scriind melodiile lor! 
pe un text datorit unui poet! 

_ 251 . | | Ă „ . 
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franceză, cu! 
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specialist. Faimosul Casella, 
„imortalizat de Dante. aparţine 
acestei categorii de muzicanți. 
Un fapt 'care ne dovedeşte 

valoarea cîntăraților şi instr.= 
iştilor italieni ie că în 1260. 
celebrul discantist francez A- 

de la Halle, „ghebosul 
de lu Arras,“ găsi la Neapole! 
interpreţi îndemănatecă pentru 
a xeprezinta lucrarea sa le Jeu 
de hobin et Marion, embrio- 
nul operei comice moderne. . 
Mai tirziu, la încoronarea ma- 

relui poet Petrarca (1341), la: 
Roma, se citează ca participind 
două coruri de cîntăreţi şi ins- 
tr.-işti şi scrierile lui Boecacio 
încă ne dovedesc marea des- 
voltare a muzicei dia inceputul 
sec. 14: mai toate personajele 
lui cîntă acompaniindu-se cu. 
vun instr. Tot el ne spune. - 
că la 1310 sau executat la 
Florenţa, de către o societate. 
flarmonică (audi spirituali, 
gen care deja din secolul trecut 
uase un avint în |. Ap. Zeno 
ne spune că prima Comedie 
spirituală sar fi reprezintat la 
Padua în 1245. În 1246 la 
Roma, s'a constituit compania o 

mi | Gontfalonierilor, a: cărora 
siune era de.a veprezinta în, 
septămiha mare patimele. lui 
Hristos, 
taţiuni avind ea suhieet Pa: 
siuneă, ar fi avut loc” încă, 
după Muratori, la Turin, în 
298. - : 
Evroluţiunea cu adeviărat 182 

torică' a muzicei în |. nu în- 
cepe decit cu sec. 14. În acest 

    

O serie de. reprezin= -.-"
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secol apar şi primele noţiuni| 
teoretice asupra contrapunctu- | 
lui aşa zis alla menite, praș-! 
ticat mai cu samă în capela! 
papală, noţiuni formulate de! 
Marchetto din Padua, unul din! 
primii teoriciani italieni. | 
Dar mai cu samă în ultimii! 

“ani “ai Evului mediu vedem! 
muzica în mare favoare, resu- | 
nînd, în curţile princiare, cu: 
ocaziunea tuturor speciilor de; 
serbări ; încoronări, logodne, | 
căsătorii Ş. a. servesc ca pre- 
texte pentru diferite măreţe? 
repr ezintaţiună teatrale însoţite! 
de muzică pentru numeroase | 
voci şi iustr.-e. Către 1480) 
celebrul teorician Franchino, 
"Gaforio (1451—1522) inaugu-|. 
rează la Mantua, la Verona, 
la Milan, cursuri publice de: 
muzică. | 
Totuşi în această primă pe-| 

riocă de desvoltare a polifoniei | 
I. nu joacă decit un rol secun-! 
dar și iea nu întră hotăritor | 
în mişcarea muzicală decit după | 
ce ieste iniţiată prin maiştriă | 
flamanzi. Superioritatea aces-; 
tora ie proclamată în acest! 
timp de înseşi autorii italieni: 
„Aceştia, (flamanzii) zice Gui-! 
ciardini (156%), sînt adevărații | 
maiştri ai muzicei; Tei au res-! 
taurat-o Ş condus-o la perfec- | 
țiune. La iei acest gen de ta-! 
lent ie astfel înăscut că toți, | 
barbaţi si femei, cîntă din na. | 
tură în măsură cu foarte fru-! 
moasă graţie şi nelodie. Mai! 

, „. mult încă, adăugind arta na-| 
«.turei, iei au inventat aceste | 

' 
, 
ţ 

' 

i, 

| 
+ 

| 
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“stiluzioni armonici, . 

» 

minunate armonii de voci şi 
inst.-e. Astfel muzicanţii din 
această nație sint foarte cău- 
tață de toate curţile creştină- 
tăţei“, 

Şi în adevăr cei mai preţuiți 
maiştri de capelă şi muzicanți 
aă curților princiare italiene 
din acel timp sint flamanzi, şi 
tot flamanză, sau cel puţin ul- 
tramontani, sint principalii fan- 
datori aă diferitelor şcoli ita- 
liene: Tinctor (1446 — 1511) 
Ycaert (către 1480) la Neapole, 
Willaert (1480-1563), Ciprian 
de Rore (1516—1563) la Ve- 
neţia, Goudimel (510— 1572) 
la Roma. 
Dacă însă 1. întră cea din 

urmă în mişcarea muzicală care 
determină punctul de trecere 
în Evul modern al muzicei, nu 
ie mai puţin adorărat că elevii 
deveniră in curind maiștri, şi 
chiar superiori maiştrilor lor. 
"Astfel vedem urmind savanților 
contrapunctiștă flamanzi o serie 
numeroasă de maiștri italieni 
nu mai puţin iluştri: Alfonso 
della Viola(1508—1570),Const, 
Festa (1490—1545), Corteccia 
(f 1571), Animuceia ($ 1571). 
Vine. Galileu (1533 — 1600). 
tatăl marelui Galileu, muzicant 
tot aţit de: instruit în practica 
cit şi în teoria artei, Const. 
Porta (1530--1601), Zarlino 

gulelor armoniei moderne (n. 
1558), O 

razio Vecchi (1551— 1605). 
maistrul o adrigalist prin ex- 
celență, G „M. Nanini (1540— 

ITALIA 

z 

((1519—1590), fondatorul re-



  

ITALIA 

1607),C1. Merulo(1533-— 1604), | 
celebrul organist, Al. Striggio! 
(1535-— incep. sec. 17), unul| 
din primii adepţi ai muzicei! 
desoriptive, Gastoldi (1556— 
1622) ş. a. în aşteptarea laă-! 
moasei pleiade florentine care! 
vealiză minunata reformă din! 
începutul sec. 17. Toate aceste, 
nume însă sint eclipsate prin. 
strălucirea încomparabilă a ma- ; 
relui Palestrina (1514— 1594), 
care marchează hotărit mo- | 
mentul în care Î. iea direc-; 
țiunea mişcărei muzicale şi, 
vechii elevi devin la rindul! 
lor maiștri, la a căror şcoală; 
vin să se supuie, cel puţini 
pentru un timp, toate celelalte 
țări muzicale. | 
Sub pana ilustrului maistru 

roman arta contrapunetului 
ea o nobleţă şi o simplicitate 
necunoscută vechilor maiştri 
Hamanză, şi atinge apogeul seu. 
Slabal mater, mesa papei Mar-! 
cel, motetele Vinea mea, Oli-! 
veli, Adovamus e şi atitea alte-! 
le sint adevărate capo d'opere, 
modele de puritatea stilului şi 
înălţimea concepţiunei. Muzica 
lui Palestrina face asupra noas- 
tră cu atit mai mult efect; cu 
cit, venită în perioda de fer- 
mentaţiune a tonalităţilor, ne 
prezintă un amestec de tona-! 
lităţă moderne întroduse între! 
cele vechi, amestec câre nu poa- 
te fi de decit plăcut nouă, mo- 
dernilor, cari găsim atita farmec 
în întroducerea pe lingă tona- 
lităţile moderne de fragmente 
aparţinind tonalităţilor vechi.   

— 958 — 
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Culmea atinsă de Palestrina 
însă nu putea fi susținută de 
elevii şi urmaşii lui, deşi mulţi 
contrapunctişti emeriţă; ie ceia 
ce determină mai bine succe- 
sul reformei florentine ce ur- 
mează. 
Pe cind în Germania şi în 

Ţările de jos reforma religioasă . 
dădu o vie impulsiune muzicei 
laice, prin adoptarea la ser- 
viciul cultului a imnelor în 
limba poporului, cintate pe 
melodii populare, sau în genul 
acestora, prelucrate de artă (v. 
Coral), in L., ţară prin exca- 
lenţă credincioasă vechilor tra- 
dițiuni religioase, se realizează 
o mişcare muzicală în afară 
de biserică, avind un caracter 
cu totul lumesc, mişcare care 
lui naştere departe de sinul 
poporului, în saloanele clase- 
lor aristocratice amatoare de. 
artă şi literatură. 
Deja din prima jumătate a 

sec. 16 se manifestase un gust 
pronunţat pentru compoziţiu- 
nile polifonice .serise pe un. 
text; profan, gust: care nu face 
decit a progresa cu cit înain- 
tăm în a doua jumătate a a- 
cestui secol. Unirea intimă a 
poeziei şi a muzicei, care con- 
stituie esenţa muzicei vocale, 
nu putea însă găsi realizare . 
în bizarele compoziţuni ale 
vechilor contrapunctişti, cari 
amalgamau imne liturgice cu 
retrene populare şi cu vocalize, 
şi le prezintau sub formele cele 
mai extravagante, în cari ori 
ce text devenea de necunoscut, 

YTALIA
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complect înăduşit prin artifi-!. 
ciile stilului tugat sau prin 
-bogăţiile melismelor. Aplicarea 
artei polifonice la texte -exclu- 
siv în limba uzuală, deschise 
conipozitorilor orizonte nuoi 
în cîmpul expresiunei poetice. 
Luca Marenzio (1550—1599), 
Gesualdo, prinţ de Venosa (a 
doua jum. a sec. 16), Orazio 
Vecchi, marele Palestrina, ş. a, 
atinseră în madrigalele şi can- 
zone-le lor polifonice culmea 
permisă vechiului stil contra-! 
punctic. Cind însă această pe- 
riodă de genii puternice trecu, 
iubitorii de arte, doritori a 
unei renaşteri în sensul anti- 
chităţei grece, începură a ob- 
serva că aceste grupări a patra 
sau cincă persoane cu caetul 
în mină, împrejurul unei mese 
întonînd mai mult sau mai puţin 
penibil aceste produse uimi-|. 
toare ale calculului armonic, 
dar a, căror cuvinte şi idei poe- 
tice dispăreau sub luxul imi- 
taţiunilor, ierau departe de arta, 
vechilor Greci, cari trecindu-şi 
lira din mînă, n mînă îşi Yea- | 

lizau un acompaniâment dis- 
cret vocei lor, 
posibil astfel a reda în toată 
puritatea sa tot farmecul poe- 
tie ce textul cuprindea. Aceas-] 

„_“tă privire plină de regret către 
„trecut, aduse în favoare mMo- 
nodia acompaniată de un înstr, 
şi arta cîntului acompaniat de 
lăută, sau de altul analog, de- 
vine unul din talentele obligate 
ale omului: bine-crescut şi ie 
practicată în Î., ca şi în cele-|. 
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lalte ţări, de capetele încoro- 
nate, de nobili, de mai marii 
timpului, de liter raţii şi de pic- 
torii celebri. Melodiile ce se 
executau afectau diferite torme 
şi purtau numele de ba/la/a, 
villănella, Serenata, cantilena, 
frololla ş. a, P: -incipalul inte- 
res al acestor producţiuni ie 
mai cu samă în formele acom- 
paniamentului iustr.-al, care 
deşi notat în tablatură de lăută, 

“nu prezintă nică o greutate se- 
vioază transcripţiunei; aceste 
forme de acompaniament, adese 
foarte originale, ne dau o ideie 
foarte avantajoasă de starea 
la care parvenise arta execu- 
ţiunei instr.-ale. 

- Această desvoltare a muzicei 
monodict profane hotărăște se- . 
paraţiunea. diferitelor ţări în 
şcoli speciale. In sec. 15 şi 16 
muzica nu are o naţionalitate 
pronunţaţă ; toţi maiştrii fie 
trancezi, germani, englezi, spa- 
nioli sau “italieni, par a scrie 
în acelaşi stil, avînd un grad 
mai mare sau mai mic de per- 
fecţiune, dar fără a prezinta, 
caractere speciale, care să-i 
poată clasa după ţări sau după. 
şcoli. Numai înfluența mono- 
diei realiză revoluţiunea muzi- 
cală din pragul sec. 17 şi aduce 
formarea în diferitele ţări a 
cîte o şcoală indigenă, bazată 
pe. tradiţiunile naţionale, pe 
moravuri, pe aptitudinele me- 
lodice şi ritmice ale limbei, pe 
gustul poporului: - 

„Cu sfirşitul sec. 16 deci în- 
cepe istoria adevaratei muzici 

*
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italiene şi din acel timp pănă 
in mijlocul sec. 18, adică a-: 
proape doi secoli, muzica ita- ! 
liană se desvoltă urmind cur-; 
sul seu natural, fără a primi: 
nică o influenţă apreciabilă ve- 
nită de peste hotare. | 
Aceasiă lungă epocă a ero-, 

luţiunei muzicei italiene poate | 
fi împărțită în treă periode bine; 
deosebite, caracterizate fie care | 
prin cite un eveniment de marei 
importanţă pentru istoria artei. | 
Această diviziune ie bazată în! 
special pe muzica profană, şi; 
mai cu samă pe cea destinată. 
teatrului, gen a căruia strălu- | 
cire eclipsă în adevăr toatei 
celelalte genuri de manifesta. | 
tiuni muzicale în |. ; Jenumir ea | 
acestor periode prin şcoli spe-: 
ciale nu implică dispariţiunea 
celorlalte şeolă, ei pur şi sim: 
plu că in acea periodă şcoa- 
la respeciivă reprezintă cea! 
mai înaltă desvoltare a artei! 
muzicale în peninsulă. 
Intre 1580 şi 1630 iea loc 

prima dintre aceste periode, 
a Şcoalei fiovrentine, a origi- | 
nei artei moderne, caracteri- 
zată prin creaţiunea dramei 
muzicale. j 
In toate timpurile şi la toate 

popoarele ajunse la un oare 
care _grad de civilizuțiune, gă-i 
sim teatrul combinat cu mMu- ; 
zică într'o stare mai mult sau! 
mai puţin embrionară. Lăsind ! 
la o parte antichitatea. greacă, ; 
care nu putea admite poemul: 
scenic lipsit de elementul mu-| 
zical (v. Tragedie), Evul mediu | 
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ne prezintă deja în sec, 13 a- 
lăturea cu drama liturgică a 
companiată de muzică, pasto- 
rala profană în care dialogul 
vorbit ie întretăiat de cintece 
în gustul popular. În aceste 
două genuri, muzica luă din 
ce în ce o mai mare intpor- 
tanţă. 
In biserică dramele religioase 

sint mai în total însoţite de 
muzică; la 1540 San Filippo 
Neri fondă la Roma congrega- - 
ţiunea Oratoriului şi G. Animu- 
ceia ( 1571) puse bazele ge- 
nului devenit în urmă celebru 
sub numele de Oraloriu (*.) 
format din (audi, adică din im- 
ne scrise în mai multe 7oci.. 
Renaşterea teatrului profan 

accentuă şi mai puternic tendin- 
ţele de asociaţiune ale teatrului 
cu muzică; cîntecele în come- 

„diă, corurile în tragedii, ieau 
din ce în ce mai mult Joc şi se: 
citâază titlurile a mai multor 
din aceste producţiuni cu mu- 
zica de Alf. della Viola, de 
organistul Cl. Merulo, de 0- 
razio Vecchi ş. a. Muzica aces- 
tor piese însă nu consta decit 
din bucăţi scrise în stilul ma- 
drigalesc, al contrapunctiştilor, 
stil propriu corurilor şi - pănă 
la un- punct scenelor de mare 
ansamblu, dar care nu-şi putea - 
găsi locul în celelalte situaţiuni 
scenice. Astfel] sint considerate. 
astăzi ca inexplicabile elucu- 

„braţiuni piese ca Am fiparnasso 
(1594) de Or. Vecchi, compo- 
zitor de valoare, ceia ce totuşi 
nu, Pa împiedecat de a trata
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y nologări, dialoguri, ansambluri | 
sau coruri, fără exepţiune în. 
madrigale pentru 5 voci. Ar! 
fi de necrezut, dacă 

situaţiunile acestei piese mo- | 

această ! 
piesă nu ar fi parvenit în îu- ! 
tregime pănă la noi. | 
Către sfirşitul sec. 16 I. Xera! 

un puternic focar de cultură | 
artistică şi literară: fie care | 
oraş poseda o specie de club! 

„artistăc-literar, sau cel puţin | 
cei mâă iluştri patrician ţineau | 
la onoarea de a întruni în pa-! 
laturile lor academii de artişti 
şi poeţi, în cari diferite ches-| 
tiuni ierau propuse, combătu- 
te, discutate, încercate. O astfel 
de academie se îutrunea la; 
Florența sub numele de Camie-| 
vala în casa lui Giovani del 
Bardi, conte de Vernio, nume! 
ce trebuie să remăie nesters! 
din analele muzicale, casa lui 

„putind fi considerată ca leagă- 
nul artei moderne. Pe .lingă| 

„contele de Vernid, la aceste; 
„întraniă luau parte Vine. Ga-. 
lileu ; Girolamo Mei, adversar! 
al lui Zarlino şi autor a maă | 

"multor opură relative la muzi-: 
ca celor vechi; poetul Ott.! 
Rinuceini ; lac. Corsi, gentilom! 
“florentin, şi compozitor de va-| 
“loare; cintăreața Vit, Archilei, | 
ş. a.: dar sufletul muzical al! 
acestor intruniri Yera mai cui. 
samă întrupat în trei muzicanți! 
de profesiune: Emilio del Ca-, 

: valieri (1550—1600), Iac. Peri! 
„11560—1625) şi Giulio Caccini 
(1545—1620), acest din urmă 

- „secundat de soţia şi două fiice | 
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ale sale, toate trei cintăreţe. 
Ostilitatea acestui cenaclu 

pentru combinaţiunile savante 
ale vechiului stil contrapunctic, 
uzitat în madrigale, iscă lui 
Caccini ideia unui nou gen de 
cint, în care să fie oare cum 
posibil «a vorbi in muzică». 
Stilul acestui nou gen, a cărui 
principii le expune iel în pre- 
faţa colecţiunei sale Auore 
musiche (1602), nu era alti 
ceva decit upropriarea expresi- 
unei muzicale senfimentslor cu- 
prinse în text, în monodie cu 
un discret acompaniament 
instr.-al. Madrigalele și cele- 
lalte bucăţi scrise de iel pentru 
o singură voce întimpinară un 
succes enorm nu numai îu Flo- 
vența, dar şi la Roma şi în 
curind se respindiră în toață 
peninsula. Mulțimea colecţiu- 
nilor de arii apărute în înce- 
putul sec. 17 ne dovedeşte fa- 
voarea repede de care se bucură 
noul stil recitativ. În urma 
-colecţiunei lui Caccini vedem 
apărînd succesiv acele ale lui 
Sigismundo d'India (1609), 1. 
Peri (1610), Raf. Rontani 
(1614) Gagliano 11615), D. 
Belli (1616), F. Vitali (617) 
ş. a. Dar maj cu samă aplicarea 
monodiei la cintul scenic de- 
termină începutul-reformei mu- 
zicale și tot din Camerata lui 
Barâi plecă semnalul. Nu se 
ştie nimic despre muzica scrisă 
de Cavalieri pentru -o comedie 
reprezintată în 1588 cu oca- 
zia serbărilor nupţiale ale lui 
Ferdinand I; precum nici des-
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pre îl Satiro (1590) şi la Dis-! 
perazione di Fileno tot de 
Cavalieri şi despre î/ Comba- 
timento d” Apolline col Serpente 
(1589) de Caccini ; dar în 1597 
se reprezintă la Florenţa opera 
Daf/ne, de poetul Rinuccini, 
cu muzica de lac, Peri, în stil 
monodic recitativ, Această pro- 
ducţiune plăcu într'atita că a 
fost reprezintată de mai multe 
ori, atit la Florenţa, cit Şi în | 
alte oraşe. Incurajaţi de suc! 
cesul acestei prime încercări, | 
Rinuccini şi Peri întreprinseră | 
o nouă lucrare, și la 6 Oct. 1600! 
se reprezintă opera Euridice, 
la palatul Pitti, cu ocaziunea 
nunţei Mariei de Medicis cul 
Enric IV regele Pranţiei. Pes- 
te citeva zile se reprezintă 
încă îl Rato di Ce/ale, dramă | 
în 5 acte, de poetul genovez 
Cabrera cu muzica de Caccini, 
Sint primele începuturi ale o- 
perei moderne, 
Tot acest an 1600 aduse un 

alt eveniment muzical de mare 
importanţă: aplicarea noului 
stil la un subiect religios: ftap- 
presenlazione deiP'anima e del 
corpo, de Cavalieri, primul o- 
vatoriu propriu zis, reprezin- 
tat la Chiesa nuova din Roma, 
Dificultăţile de montare a a. 

cestui nou gen de producţiuni 
fac că anii următori nu ne 
mai prezintă nimic nou.. Abia 
în 1607, nuoi festivități or- 
ganizate la Mantua aduc pe 
arena artistica magistrala fi- 
gură a lui Cl. Monteverde 
(1567—1643), maistrul genial 
Titus Cerne: Dicţionar de muzică, 11 

. 

care consacră prin scrierile sale 
toate imovaţiunile de stil ce 
cu timiditate numai fusese in- 
dicate de predecesori sau de 
contimporani. Astfel nu tre- 
buie să ne miere faptul că lui 
i se atribuie nimic mai puţin 
decit stabilirea tonalităţilor 
moderne (v. Armonie) şi că 
iel ie considerat ca creatorul 
artei instr.-aţiunei. Partiţiunea 
sa Orfeo (1607) denotă deja 
un adevărat progres asupra 
predecesorilor sei, progres care 
n'a făcut decit a se arcentua 
dacă judecăm după celebrul 
lamento, singura bucată parve- 
nită pănă la noi din opera sa 
Ariana (1608) considerată de 
-contimporani drept capodopera 
sa. În aceste nuoi producţiuni 
nu mai ie chestiune de a re- 
invia vechiea tragedie greacă 
în simplicitatea sa; elementul 
muzical, corurile, ariile de dans, 
orchestra, iau o importanţă 
considerabilă. Din . nefericire 
după aceste producţiuni ale lui 
Monteverde, timp de vr'o 15 
ani nu mai găsim decit titlu- 
rile şi une ori libretele operi- 
lor reprezintate. Ultimele pro- 
ducţinni ale acestei periode 
florentine, cari au parvenit pă- 
nă la noi şi permit a urmări 
mişcarea ascendentă a muzicei 
italiene sint: la [sberazione di 
Ruggiero (1624) de Francisca 
fiica celebrului Caccini; FErmi- 
nia sul Giordans (1625) de 
Michelangelo Rossi, şi la Ca- 
tena d'Adone (1626) de Dom. 
Mazzocchi (1590—1657), în-
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ventatorul semnelor —I 

şi ———. În general aceste 

partiţiuni determivă regulate 

stadii spre progres; mai cu 

samă recitativul tinde din ce în 

ce u se elibera de apucăturele 

sale psalmodice apropiindu-se 

cu aţii mai mult de.o bună 

declamaţiune şi prezintînd a- 

dese excelente intenţiuni sce- 

nice. . 
In fine anul 1634 aduce ce- 

lebra operă San Alessio cu 

muzica de St. Landi (1590— 

1655). Deşi libretul acestei o- 

pere, de cardinalul Barberini, 

je de o rară extravaganţă, în- 

+runind apariţiuni supranatura- 

le de îngeri, demoni şi sfinți, 

cu scene de cel mai jos comic, 

nu se poate refuza totuși mu- 

zicei acestei opere o sinceră 

consideraţiune. Mai cu samă 

în partea instr.-ală Landi trecu 

secolul seu, şi această nu prin 

mulţimea instr.-elor, în ceia 

ce predecesorii sei nu-i cedau, 

dar prin întrebuinţarea şi con- 

- ducerea lor, prin apropriarea 

lor la momentele oportune. În 

San Alessio vedem deja o u- 
vertură cu un Adagio hotărit 
separat de Allegro printr'un 
repaus pe dominantă bine de- 

terminat. Astfel, această operă 

încheie cu onoare, cel 'puţin 

în privinţa mvzicei, perioda 

forentină. 
Cătee acest timp un nou €- 

venimeut determină un. puter- 

nic avint şi.o nouă direcţirne 

acestor -producţiuni teatrale 

muzicale. le inaugurarea la 

Veneţia, în 1637, a teatrului 

San Cassiano, prima sală de 
teatru destinată publicului plă- 

titor pentru muzică. Această 

inaugurare se face cu ope- 

ra Andromeda de Manelli 

(1600 — 1670) şi din acest 

moment Veneţia luă privilegiul 

xeprezintaţiunilor lirice şi şcoa- 

la venețiană împărţi cu cea 

romană sceptrul supreinaţiei 

muzicale în tot restul sec. 17, 

formînd astfel perioda romano- 

venețiană. Cei mai renumiţi 

maiştri din această periodii 

sint: Ben. Ferrari (1597 — 

1681), L. Rossi (1590 — mijl. 

sec. 17), Cavalli (1600—1676) 

autorul, între altele, a operei   Serse, una din primele opere 

reprezintate în Franta (.). F. 

Manejli deja citat, M. A. Cesti 

(1620 — 1669), Bontempi 

(1624-1705), Legrenzi (1625 

-—1690), Freschi (1640—1690). 

Aldovrrandini (1665—1711) ş. 

a. In fruntea acestui grup însă 

primul rang îl ținu Carissimi 

(1604 — 1674), care totuşi stră- 

luci mai cu: samă în muzica 

-bisericească. 
Deja din a doua jumătate a 

sec, 17 însă opera pierde din 

'ce în ce mai mult caracterul 

seu de tragedie lirică; Aria 

(v.) luase.o astfel de desvol- 

tare şi se împlintase astfel în 

gustul publicului că în curind 

opera an mai je altă ceva 

decit o serie de arii şi rulade. 

Această nouă fază a evoluţiu- 

nei operei aduce în Î. supre-   maţia şcoalei napolitane, o nouă
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a le interpreta. Starea lucru: 

periodă, napolilană, caracteri- | 
zată prin apuriţiunea cintăre- | 
ților virtuoză, cari punînd totul | 
în operă pe planul al doilea,! 
numai agilitatea miraculoasă | 
a vocei lor să poată eşi în! 
vază, parcurg lumea cu o mu- | 
zică proprie acestei intrebuin- | 
ţări, o muzică din ce in ce de | 
o cal tate mai inferioară, - deşi | 
adese iscălită de nume aperţi- | 
nînd la valoroşi compozitori. | 
Sec. 18 ie un period de dege-i 
nerare constantă şi progresivă 
a dramei muzicale italiene şi | 
cei mai iluştri maiștri nu reu- 
şesc a resista curentului. - Su- 
premaţia şcoalei napolitane, 
inaugurată prin Al. Scarlatti 
(1639—1725) ie menţinută prin 
nepotul acestuia, Dom. Scar- 
latti (1685 — 1757) şi prin 
contimporanii lor: Porporă 
(1686 — 1766), Leo (1694— 
1746), L. Vinci (1690—1732), 
Pergolesi (1710-—1736), Jo- 
melli (1714-1774), Antossi 
(1727—1797), Sarti (1729 -— 
1802) ş. a. Cu sutele se nu- 
mără titlurile operilor ce au 
produs aceşti maiștri în acest 
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  period -de supremație a şcoalei 
napolitane. Subiectele sint is- 
tovite, şi alese un același libret 
serveşte la nenumărați com- 
pozitori. Aceste opere însă 
sînt imediat uitate, adese pănă 
şi numele lor, de îndată ce 
virtuozii nu mai catadieses 

rilor se agravează cu cit îna- 
intăm în sec. 18. Operile nu   mai sint de cît o specie de 

YTAÂLIA 

canra, formată din scheleturile 
formulelor de cadenţe, pe care 
virtuozii brodează cele mai 
extravagante trăsături de agi- 
Itate vocală. Corurile, bucăţile 
de ansamblu, siut lucruri cu 
totul secundare, pe: care nime- 
ne nu l6 ascultă şi cari cele 
mai de multe ori nu valorează 
osteneala de a fi ascultate. Mai 
mult încă, aceşti virtuozi cîn- 
tăreţi, suverani a tot puternică 
în ale scenei lirice italiene, '- 
întroduc' fără scrupul în par- 
tițiunile maiştrilor, arii con- 
fecţionate de iei, în care se 
văd adevărate curse de agili- 
tate între vocea omenească ŞI 
un instr. din orchestră, un 
flaut, o trompetă! Iei adoptau 
o colecţiune de citeva de aceste 
arii, bune pentru ori ce even- 

"tualitate şi cu acest bagaj (. 
Caressimale) parcurgeau lumea 
secerind aplauzele diletanţilor 
buimăciţi, de strălucirea aces- 
tor rachete vocale ce le orbeau 
ochii şi le amorţeau raţiunea. 

N 

Șe înţălege că în aceste con-! 
diţiuni nu mai putea fi vorbă 
de puterea expresivă a muzicei 
în drama lirică şi că: aceste 
platiţudini ce se reprezintau 
sub titlul de opere ierau de- 
parte ca pămîntul de cer de 
visul primilor iniţiatoră ai ge- 
nului. Ie cu âdevărat de ne- 
crezut starea miserabilă în care 
se găsea gustul diletanţilor i- 
talienă din acele timpuri, stare : 
descrisă cu un neintrecut spi- 
rit sarcastie de Ben. Marcello 
în broşura sa îl Tealro alla
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moda (1620). Totuşi ie de mie- 
rare slăbiciunea, adese nulita- 
tea acestor producțiuni teatrale 
ale maiştrilor italieni din mij- 
locul sec. 18 cind vedem pu- 
terea geniului creator ce des- 
făşură iei în muzica bisericească 
sau în alte genuri de manifes- 
tatiuni muzicale. 
Astfel muzica religioasă o ve- 

dem strălucind de o frumoasă 
splendoare în tot timpul sec. 
16 şi 17 prin Nanini (1540— 
1607), F. Anerio (1560— 1618), 

- Allegri (1560 —- 1652), Or. 
Benevoli (1602 — 1672) ş. a. 
maiștri, demni contimporani 
sau urmaşi ai marelui Pales- 
trina. Oratoriul şi psalmii 

în muzică ating o frumoasă 
stare de perfecţiune prin Al. 
Scarlatti (1659—1725), Stra- 
della (1645—1681), şi mai cu 
samă prin Ben. Marcello (1686 
— 1739) maistrul venețian care 
tot scriind sublimii psalmi ce 
Vau făcut nemuritor, a ştiut 
să biciuiască aşa de simţitor 
moravurile teatrale ale timpu- 
lui. Aceşti maiştri căutind a 
uni artificiile savante ale con- 
tiapunetului cu graţia în me- 
lodie şi cu puterea de expre- 
siune, creară capodopere ne- 
peritoare în acest gen. Legrenzi 
(1625 — 1690), Durante (1684 
--1755), Leo (1694 — 1746), 
Pergolese (1710—1736) mer- 
seră pe urma lor; dar prin 
Jomelli (1714 — 1774) stilul 
teatral năvăleşte în biserică, 
cu ariele şi vocalizele lui, şi 
în curînd ru se mai poate face 
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nici o deosebire de stil între 
producţiunile teatrale şi cele 
religioase ale lui Guglielmi 
(1727—1804), Sacehini (1734 
—11786) Paesiello (1741— 
1816), Piccini (1728 — 1800), 
Zingarelli (1752—1837), Cima- 
rosa (1749—1801). 
În timp însă ce opera seria 

şi muzica bisericească lunec 
mină ?n mină pe acest povir- 
niş prăpastios, din care nu sint 
oprite decit de influenţa citor- 
va maiştri străină, un nou gen 
apare, gen în care |. ţinu ruit 
timp primul rang: ie opera 
bufța. Deja în vechile parti- 
ţiuni ale lui Landi (1590— 
1655), Bontempi (1624—1705), 
se găsesc scene comice, dar nu- 
mai în sec. 18, graţie decaden- 
ţei genului de opera seria, care 
devenise un simplu concert în 
care ariile se succedau fără 
nică o legătură, noul gen a fost. 
sistematizat, căutind a întruni 
în jurul unei acţiuni teatra- 
le de un subiect comic, toate 
calităţile muzicale alungate din 
rivala sa: graţie în melodie, 
invenţiune şi bogăţie în instr.- 
aţie, spirit în expresiune, va- 
rietate în voci, un interes con- 
stant în totul. Unul din cei 
întăi maiștri cari dădură avînt 
operei buie, a fost Pergolese, 
prin Șerva padrona (1731) care 
mai tirziu servi de model o- 
perei comice franceze (v. Fran- 
fa). Din nefericire moartea lui 
prematură îl împiedecă de a-şi 
desvolta minunatele calităţi 
prezise în acest mic cap de 

N
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operă. Maiştrii şcoalei napo- 
litane însă continuară drumul 
deschis de iel şi în opera bufă 
se ilustrară succesiv: Rinaldo 
di Capua (1715—1780), Ciampi 
(0719—1773) Latilla (1713— 
1789), Logroscino(1700— 
1763), inventatorul marelui fi- 
nâl din actul I, formă remasă 
clasică pănă în mijlocul sec. 
nostru, Guglielmi (1727 —1804) 
Traeta (1727—1779). Cu sfir- 
şitul sec. 18 numărul celor ce 
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  se ilustrează în acest gen de- 
vine din ce în ce mai mare, | 
şi ie de ajunsa cita nume ca | 
Piceini (1728 — 1800), Sarti! 17291802), Sacchini' (1734 | 
— 1786), Paesiello, Ziegarelli, | 
Salieri (1750-—1825) şi cel mai | 
celebru dintre toţi, Dom. Ci. | 
"marosa (1749—1801) al cărui 
Matrimonio segre!o procură şi | 
azi delicioase momente publi- | 
cului iubitor de spectacole ve. | 
sele. 
Incepind însă de pe la 1760 

era vechilor şcoli italiene ie! 
terminată şi L. se amestecă în 
curentul muzical al celorlalte 
naţiuni. Cei mai buni compo- 
zitori ai iei încep a căuta suc- 
cese pe scenele străine, şi în 
producţiunile lor ie bine sim- 
țită influenţa maiştrilor străini, 
mai cu samă a lui Gluck şi | 
Mozart. Cu acest timp începe 
pentru Î.-o periodă cosmopo- 
lită, care, inaugurată prin Pic- 
cini şi Sacchini şi a căror cei 
mai iluştri reprezintanţ au tost 
Rossini şi Spontini, se continuă 
pănă în epoca centimporană. 

ITALIA 

Această perigrinaţiune a maiş- 
trilor italieni însă, a fost de- 
parte dea fi defavorabilă şcoa- 
lei. italiene. Cu sfirşitul sec. 18 
cîntăreţii încep a pierde din 
aroganta lor tiranie, şi com- 
pozitorii a relua un loc cenu- 
ar fi trebuit să părăsească. 
Cimarosa şi mai tu samă Ros- 
sini dau loviturele de graţie cîn- 
tăreţilor castraţi. ]. prezintind 
totdeauna un mare debuşeu 
producţiunilor teatrale muzi= 
cale, prin nenumăratele sale 
de spectacol ce se găsesc pănă 
în cele mai mici oraşe, a dat 
naturalminte ocaziune la o mare 
cantitate de opere şi ne pre- 
zintă un mare număr de nume 
ce s'au ilustrat mai mult sau 
maă puţia în acest gen. Ar fi 
imposibil a trece în revistă a- 
cest mare număr de compozi- 
tori şi mai cu samă nesfirşi- 
tul număr al producţiunilor lor, 
Cei mai principali dintre acei 
ce au ilustrat scenele italiene 
în sfirşitul sec. 18 şi începutul 
sec. 19 sînt: F. Basilli (1760— 
1850), Fioravanti (1769 — 1837) 
Asioli (1769—1832), Farinelli 
(1769—1836), 0. Coccia (1782 
—1873), P. Generali (1783-— 
1832), N. Vacaj (1790— 1848), 
M. Caraffa (1787 — 1872) ş. a. 
Dar toţi aceşti maiștri dispar 

în faţa succesului universal ob- 
ținut în prima jumătate a sec. 
19 de trinitatea Rossini — Do- 
nizetti— Bellini. 
Această periodă de strălucire 

a şcoalei moderne italiene, a 
fost deschisă prin Rossini (1792
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— 1868), care repede ştiu să 
cucerească sufragiul diletanţi- 

„lor prin graţia melodiilor sale, 
prin spiritul energic ce respi-" 
rau la fie care moment pro- 
ducţiunile sale. Trecut în Pran- 
ţa, unde sub influeţa şcoalei 
franceze îşi modifică stilul, nu |- 
întimpină succese mai mică, 
cari ajunseră apogeul prin Guil- 

““jaume Tell (1829), ultima sa 
partiţiune teatrală : avu bunul 
simţ a şti să se oprească chiar 
înainte de timp! Dar deja de 
la Semiramis (1923) diletanții 
începuseră a-l“ numi îl fedesco 
(=germanul), reproşindu-i 
prin aceasta (cine-âr -crede-o 
„astăzi 2) apucăturele sale prea 
savante, stilul seu prea com- 
plicat!. Astfel gingaşul şi dul- 
cele stil al lui Bellini (1801 
-- 1835) veni ca un adevărat 
Mesia liberator pentru adora- 
torii exclusivi aă farmecului me- 
lodic, şi între altele Sonnam- 
bula (4831) şi mai cu samă 
Norma (1831) întimpinară suc- 
cese entusiaste ori pe unde 
apărură. Totuşi astăzi reminem 
uimiţi în faţa contrastului ce 
se vede în partiţiunile acestui 
maistru între bogaţia melodică 
şi sărăcia, meschinăria chiar a 
armoniei şi a acompaniamen- 
tului orchestral. . 
Intre aceşti doi maiştri, Do- 

nizetti (1797 — 1848), dotat de 
o mare bogăţie în melodie şi 
de siguranţa minei in con- 
ducerea vocilor şi a orchestrei, 
nu putea decit împărţi cu iei 
entusiasmul lumei muzicale, 

“cu samă sau   
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Acest maistru ne prezintă un 
exemplu frapant de diferinţa 
enormă de stil ce poate pro- 
duce fericita dispoziţiuue a in- 
spiraţiunei şi graba producţiu- 
neă. Între cele peste 30 de 
partiţiuni ale sale, atit tragice 
(Lucia de Lamermoor, Lucrezia 
Borgia, Favorila ş. a.) cit și 
comice (/'Elisire amore, Don 
Pasquale ş. a.) nu ie una care 
să nu conţie pagini de adevă- 
rată valoare artistică, şi nu ie 

„una a cărui merit să nu fie 
ştirbat prin pagini de o nein- 
ţeleasă slăbiciune. 
Alături cu numele acestor 

_maiştri, cari personifică în iei 
geniul muzical italian din prima 
jumătate a sec. 19, trebuie a 
aminţi pe acele de Spontini 
(1774—1851) şi Cherubini: 
(1760—1842), compozitori de 
prima ordine, ambii savanţi şi 
profunză armonişti, abili ma- 
niatori ai orchestrei, dar a că- 
rox activitate muzicală s'a pe- 
trecut; în afară de I., undein- 
Auenţa lor n'a străbătut. 
Ar fi imposibil a cita nenu- 

măraţii maiştri, cari tot fiind 
mai mult sau maj puţin imi- 
tatoră ai acestor trei genii, se 
bucurară de favoarea contim- 
poranilor lor. Între aceştia mai 

deosebit Ant. 
Coppola (1793—1877), G. Pac- 
cini (1796—1867)%i Sav. Mer- 
cadante (1797—1870). 
Am mers mai pănă în perioda 

contimporană ocupindu-ne a- 
proape exclusiv de muzica dra- 
matică. Aceasta din cauză că
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mai tot geniul muzical italian 
se concentrează în acest cimp 
de acţiune. Evident însă că, pa- 
ralel cu desvoltarea operei luară 
o desvoliare şi arta instr.-ală 
şi măi cu samă arta cîntului, 
Natura, ajutată de climă, în- 

zestră pe italieni cu voci ex- 
cepţional proprii pentru arta, 
cîntului. Religiunea, a. căreia 

“inimă a fost ltoma, apelînd la 
ciut pentru a mări splendoarea 
cultului, aduse înfiinţarea, celor 
întăi şcoli de muzică vocală, 
Mai tirziu caritatea creştină, 
împinsă poate şi de interes, în- 
fiinţă, altele, cari se transfor- 
maiă în conservatoarele mo- 
derne, bogate pepiniere de 
cîntăreţi. Cu creaţiunea drumei 
lirice, în arta cîntului primul 
loc îl ţinea expresiunea dra- 
matică, calitate prin care mai 
cu samă străluciră primii cîn- 
tăreţi ce au ilustrat L.: Cac- 
cini cu soţia şi fiicele sale Fran- 
cisca şi Septimia, Vittoria Ar- 
chilei, Cat. Martinelli, Zazarino, 
s. a. (v. Cint). Această predom- 
nire a expresiunei în cînt dură 
în tot iimpul periodei floren- 
tine şi chiar în cea romano- 
venețiană ; cu apariţiunea cas- 
traţilor însă, caracteristica pe- 
riodei napolitane, expresiunea 
trece în al doilea plan, agili- 
tatea vocală ie totul şi arta 
aşa zisului bel canto ie dusă 
la apogeu (v. Castrut). Dar dacă 
această periodă ie un apogeu 
în privinţa: neîntrecutei agili- 
tăţi vocale, în fond vocea pier- 
de teren, căcă mai întăi basul, 
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apoi tenorul şi vocile grave 
femeieşte sint alungate din o-. 
peră, şi nu găsesc refugiu de- 
cit în genul secundar de operă 
bufă ; corurile asemenea dispar 
aproape cu totul şi nu-şi gă- 
sesc loc decit în biserici, unde 
adese sint; eclipsate prin stră- 
lucirea soliştilor soprant: fe- 
mei sau mai cu samă castrați. 
Virtuozii italieni cutrieră lu- 
mea şi ridică entusiasmul dile- 
tanților provocind adese lupte 
de partizani. Astfel au remas 
celebre resboaiele de diletanţă 
iscate la Londra mai întăi prin 
rivalităţile cîntăreţelur Faustina 
Bordoni (1692—1763) şi Fran- 
cisca Sandoni zisă la Cuszoni 
(1700—1770) şi apoi reînviat 
maă tirziu prin fa Mara (1749 
—1833) şi la Todi (1753— 
1333). Alături cu aceste stele 
neintrecute au strălucit încă. 
pe diferitele scene, între “nenu- 
mărate altele, cîntăreţele: Ga- 
brielli (1730 — 1769), Ciampi 
(1773—1822) Grassini (1773. 
— 1850), Catalani(1779-- 
1849). La articolele cânt şi eas- 
tral se pot; încă vedea nume - 
de cîntăreţi şi cintăreţe italieni 
din această periodă. Cu sfirşi- 
tul sec. 18 şi mai cu samă în. 
începutul sec. 19 apare în ur- 
ma vechilor castraţi o frumoasă 
“pleiadă de cintăreţi, tenori şi 
„başi cari ilustrează perioda 
Rossini-Donizetti- Bellini: te-! 
norii Nozzari (1775 — 1823), 
Rubini (1795—1854),Dom.Ron- . 
coni (1772—1839), Tacchinardi 
(1772—1859), Mario (1810—
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1883), başii Lahlache (1794! 
— 1858), Peilegrini (1774-..| 
1832), Tamburini (1800— 
1876), G. Ronconi(1810—1873) 
Graziani (1829—1884) ş. a. 
demni partenari ai cîntăreţe- 
lor Pasta (1798-1865), Frez- 

* zolini(1819—1884) Gazzaniga, 
(1820—1884), Alboni (1823--| 
1394), Grisi (1811—1869) ş. a. 
Arta execuţiunei instr.-ale în- 

că avu nume de carese poate 
cu drept mindri. Deja din sec. 

„14 se citează un Francisco Lan- 
dino, organist de valoare după 
cum îl arata porecla ce i se 
da: degli Organi. In sec. 15 
asemenea trăia la Florenţa un 
altul, Antonio, asemenea su- 
pronumit degli organi, atît de 
renuinit şi îndemanatec, că ve- 
neau muzicanți din toate ţă- 
rile ca să-l auză. Minunate orgi 
lucrate înti'un mod artistic de 
factori abilă, ca Antegnati (sec. 
16) Serassi (sec. 16-—19) ş.a. 
contribuiră la desvoltarea aces- 
tui gen şi dădură ocaziune a 
străluci la organişti ca Andrea 
(1510 — 1587) şi Giovani Ga- 
brielli (1557—1613), CI. Me- 
rulo (1533—1604), a căror tra- 
diţiuni au fost continuate prin 
Frescobalăi (1583—1644), Pas- 
quini (1637—1710), Pollarolo | 
(1653 — 1722), Lotti (1667— 
1740) Vinacesi (1670— 2) Cas- 
sini (1675— ?) ş. a. După a- 
ceştia însă urmă o periodă de 
depadenţă adusă prin influenţa 
virtuozismului. 
Ca şi în celelalte ţări orga- 

niştii erau şi clarecinişti şi   
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şcoala de clavecin chiar supra- 
vieţui celei de orgă pănă după 
Muzio Clementi (1752—1832). 
la rindul iei detronată prin 
şcoala modernă de piano a că- 
vei principali reprezintanţi au 
tost Golinelli (1818—1891), Fu- 
magalli (1828 — 1856), şcoală 
frumos rsprezintată în perioda 
contimporană prin C. Andreoli 
(n. la 1840). Ben. Cesi (n. la 
1845), Eug. Pirani (n. lu 1859), 
Martucei (n. la 1856) ş. a. 
Prima linie însă în arta exe- 

cuţiunei instr-ale în . a ţinut-o 
desigur instr.-ele de coarde şi 
arcuş, şi în special violina. Deja 
din sec. 16 viola numără a- 
depţi ca G.-Bat. della Viola, 
şi Castrovilare. Cu sfirşitul sec. 
16 şi mai cusamă cu începu- 
tul sec. 17, viola şi varietățile 
iei, duse la perfecţiune prin 
factori ca Gaspar da Salo 
(+ 1615) Maggini (1590— 1640) 
şi mal cu samă prin familule 
de factori cremonezi Amati, 
Guarneri și Stradivarius, cari 
în sec. 16, 17 şi 18 construiră 
instr.-e ce fac încă admiraţiu- 
nea specialiştilor moderni, în- 
cepe era . celebrităților, atit 
în violină: Bassani (1657— 
1710), Corelli (1653—1713), 
Geminiani (1680—1762), So- 
mis (1676—1763), Tartini 
(1692—1770), Locatelli (1692 
— 1764), Vivaldi (1675—1743), 
Giardini (1716—1796), Nardini 
(1722—1793), Pugnani (1731 
—1790), Viotti (1753 — 1824), 
Paganini (1782—1840) cit şi 
în violoncel: Cervetto (1682
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--1788), Buononeini (1672— 
1762) Boccherini (1743—1805) 
şi pănă şi în contrabas: Dra- 
gonetti (1763— 1864), Bottesini 
(1823—1899) ş. a. 
Prin acestia se desvoltă mai 

cu samă muzica de cameră maj 
întăi şi apoi cea sinfonică. Cea 
mai mare parte dintre instr.- 
iştii citați au fost şi compozi- 
tori de muzică de cameră (v. 
Concerl). In fruntea lor însă 
strălucesc numele de G.-B. 
Sammartini (3 1775) precursorul 
lui Haydn, şi Boccherini (1743 
— 1805), 
Alături cu muzica instr.-ală, 

muzica bisericească, deşi ge- 
neralminte influenţată de cea 
teatrală, avu totuși reprezin- 
tanţi credincioşi stilului pur 
al vechilor contrapunctiştă: G&: 
Baini (1775 — 1884), Raimonâi 
(1786—1853), cel mai profund 
contrapunctist al sec. 19, Al. 
Busi (1833—1895) ş. a. şi pare 
că în timpii recenți se reali- 
zează o specie de renaştere 
a oratoriului atit de decăzut 
prin influenţa muzicei tea- 
trale, renaştere a căreia îni- 
țiator ar fi tinărul compozitor 
abatele Lor. Perosi. 
Nu numai practisa muzicei 

însă datorește atita L.-ei; teoria 
încă a avut puternici campioni 
Şi în cursul timpului întilnim 
nume ca: P. Aaron (1490— 
1562), L. Zacconi (1540 — 
1600) teorician al stilului pa- 
lestrinian, Viadana (1564 — 
1645) regulatorul basului ci- 
frat, Zarlino (1517—1590), cel 
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întăi care stabileşte regule re- 
lative la armonie, Fenaroli 
(1732—1818) Cherubini (1760 
—1842) ş. a. Alături ce aceştia 
trebuie a pune pe autorii o- 
purilor indispensabile acelor 
ce voiesc a studia eroluţiunile 
muzicei în 1. ca Botrigari 
(1531 — 1612), G. B. Doni 
(1593—1647), Padre Martini 
(1700— 1784), autorul primului 
op asupra istoriei generale a 
muzicei, abatele Baini (1775 
—1844), neobositul colector şi 
biograf al lui Palestrina, Flo- 
rimo (1800—1888), istoriogra- 
ful şcoalei napolitane, (Gaspari 
(1807—1881), Chilesotti (n. la 
1848) ş. a. 
In fine nu trebuie a uita ro- 

lul ce a jucat în desvoltarea 
muzicei arta inprimerieă; G. 
Petrucei (1466-—1539) ie in- 
ventatorul caracterelor mobile | 
aplicate la muzică. Maă tirziu, 
către 1586, tot un italian, la 
Roma, adoptă procedeul de 
gravură pe place de aramă. 
Cu astfel de începuturi, editu- 
ra muzicală nu putea decit să 
progreseze, astfel că în sec. 
19 vedem flgurind printre cele 
mai mari case de editură din 
lume, trei mari case italiene: 
una fondată def. Lucea (1802 
-—1872), contopită în timpii 
din urmă cu acea fondată de 
G. Ricordi (1785 — 1853) şi 
alta de E. Sonzogno (n. la 
1836), ambele aceste la Milan. 
In perioda contimporană a 

artei italiene străluceşte de o 
aureola incomparabilă G. Verdi
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(o. la 1813), decanul com- 
pozitorilor italieni. Acest mai- 
stru, fără a ajunge graţia pre- 
decesorilor sei, cari au stră- 
lucit în prima jumătate a se- 
colului, de la care evident 
procede, li ie totuşi superior 
prin expresiunea dramatică şi 
prin factura stilului seu. De 
altmintrelea lăsind la o parte 
primele opere care i-au făcut 
renumele, începînd de la Un] 
ballo in maschera (1859) şi pănă 
la ultimele sale partiţiuni : Aida 
(1871), Otello (1887), Falsta/! 
(1893), fie care prezintă o 
transformaţiune continuă în stil 
provocată prin tendinţele este- 
tice moderne-ale şcoalei ger- 
mane reprezintate prin R. 
Wagner. Aa | 
Influenţa “germană începu a 

se simţi în |. deja din sfirşitul 
sec. 18, cind operile lui Gluck 
şi Mozart realizară o specie de 
reacțiune contra influenței 
nefaste a sectei castraţilor, i- 
dolii tirani ai vechei şcoli na- 
politane. Această reacțiune ie 

„mai cu samă vădită în operile 
lui Spontini şi Cherubini, cari 
însă din nefericire nu avură o 
mare influență asupra maiştri- 
lor italieni contimporani lor. 
O reacțiune mai puternică, sub 
influența muzicei germane, în- 
cepe: însă numai cu mijlocul 

„sec, 19 şi ie datorită în mare 
- parte campaniei duse de cele- 
„brul critic Filippo Filippi (1830 
_— 1887) de la ziarul Perseve- 
renza şi de revista Gazzetla 
musicale,ombelă din Milan. Tot 
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în Milan, orașul din fruntea 
mişcărei muzicale italiene, se 
formă cea întăi Societa del guar- 
telt0, către care se alipi în cu- 
rînd o Societa orchestrale sub 
direcţinnea lui Franco Fac- 
cio (18401891). Asemenea 
societăţi nu întirziară a se în- 

- fiinţa şi înalte oraşe; iele res- 
pîndiră muzica de cameră şi 
sinfonică a maiştrilor germani, 
cultivară gustul italian în a- 
ceastă direcţiune, şi nu contri- 
buiră puţin la renaşterea mu- 
zicei instr.-ale italiene care as- 
tăzi între alţii numără maiş- 
tri sinfonişti ca Marchetti (n. 
la 1835). Palumbo (n. la 1844), 
Sgambati (1843) şi imai cu samă 
Martucei (n. la 1856), cel mai 
celebru şef de orchestră italian, 
supenor interpret vagnerian, 
demn 'succesor al lui Angelo 
Mariani (1822—1873), întro- 
ducătorul dramelor vagneriane 
în Î. şi al lui Franco Faccio. 
În muzica teatrală, alături cu 

Verdi, găsim în |. un mare 
număr de compozitori, şi nică: 
într'o ţară producţiunea de 
partiţiuni nu ie mai abundentă 
ca în ]. Astfel ar trebui co- 
loane întregi pentru a cataloga 
partiţiunile de operă, tragice 
sau bufe, ce au apărut succe- 
siv pe scenele italiene şi s'au 
bucurat de un succes mai du- 
rabil sau mai trecător avînd 
ca autori pe maiştrii: Pon- 
chielli (1834 — 1886), Petrella 
(1813—1877), Cagnoni (1828 
— 1896), F. Ricei(1809— 1877), 
Mabellini (1813-1897), Maz-
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zueatto (1813-1877), L. Mcei | 
(1805 — 1859), Pedrotti. (1817 
1893), De Giiosa (1820—| 
1875) ş. a. Stilul acestor maiştri i 
je toarte deosebit; pe cindunii 
căutară a continua vechile tra-; 
diţiuni cari au făcut gloria 
şeoaiei italiene în începutul se- | 
colului, alţii merg alături | 
Verdi şi se supun benevolin- 
fluenţei puternice ale şcoaleă | 
germane, influenţă ce devine din 
ce în ce mai simțită la repre- 
zintanţii şcoalei contimporane | 
italiene, dintre cari principalii 
sint: A. Boito (n. la 1842), 
Marchetti (n. la 1835), Aut. 
Manzocchi (n. li 1845), Man- 
„cinelli n. la 1884), G. Gagliano 
(n. la 1850), Alf. Catalani (n.| 
la 1854), G. Puccini (n. la! 
1858), Leoncavallo (n. la 1859), 
Mascagni, (n. la 1863), Umb. 
Giordano ş. a. 
Din cele ce preced reiesă e- 

vident eă muzica a fost desi- 
gur una din gloriile cele mai 
mari ale Italiei, ceia ce a fă- 
cut pe unii a proclama această 
ţară ca „patria muzicei“. leo 
afirmaţiune  hăzardată. Dacă 
ie adevărat că soclul pe care 
se razemă muzica modernă oc- 
cidentală, devenită universală, 
ie cîntul plan, care, se ştie, 
prima desvoltare a luat-o în 
Î., prin cîntul ambrosian, nu 
ie mai puţin adevărat că acest 
cînt se razemă pe un fundament 
mult mai adinc, în muzica ve- 
chilor Greci, a căreia rădăcini 
se pierd în adincimea timpu- 
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nia, combinaţiunile simultanee | 
ale sunetelor, sufletul muzicei 
moderne, care prin desvoltarea 
Sei a implicat stabilirea noilor 
tonalități, a luat naştere în a- 
fară de |.; cele întăi cunoştinţi 
asupra acestui gen de muzica 
le avem de aiurea (Isidor din 
Sevila, Hucbald) şi primul a- 
vînt artistic” ie dat de maiştrii 
flamanzi, cari numai mai ti- 
ziu veniră în 1. şi infiinţară a- 
colo şcoli. Dacă în |. noua 
artă a găsit un teren favora- 
bil pentru desvoltare; elevi 
excepțional dotați pentru a 
deveni superiori chiar maiştri- 

„lor lor; o climă incomparabilă 
pentru desvoltarea vocei, instr.- 
ul prin excelenţă musical mai 
pănă în' secolii trecuţi; dacă 
perfecțiunea naturală a aces- 
tui instr. ajutată de împreju- 
rără,. de flexibilitatea incom- 
-parabilă a graiului italian, a 
făcut să se desvolte întrun 
mod aşa de miraculos arta cîn- 
tului, în care italienii au fost 
totdeauna neintrecuţi; dacă. a- 
ceastă inflorire splendidă a 
artei cîntului a. implicat des- 
voltarea excepţională a unui 
singur element muzical, în de- 
trimentul celorlalte; dacă în 
fine graţia şi farmecul incom- 
-parabil -al melodiei italiene a 
făcut ca legiunile de artişti 
italieni să întimpine un lung 

“şir de ani favoarea entusiastă 
a diletanţilor din lumea "'ntrea- 
gă ; aceste circumstanţe au dat 
naştere la periode alternative 
de strălucire şi decadenţă, după
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timpuri şi puncte de vedere, 
periode de altmintrelea ana- 
loage cu acele ce se văd în e- 
voluţiunea muzicei în celelalte 
țări, fără ca prin iele să se 
poată justifica afirmaţiunea for- 
tuită de mai sus. Mai mult încă, 
desvoltarea, şi importanţa ce a 
luat în muzica italiană melodia, 
În dauna armoniei, a ritmului 
şi a expresiunei, şi aceasta toc- 
mai în epoca în care desvoltarea 
excesivă a artei cîntului oca- 
zionă acea abundență da cîntă- 
reţi şi muzicanți italieni pe 

„toate scenele lumei muzicale, 
au făcut pe unii dintw'acei ce 
nu cred că scopul muzicei fe 
exclusiva distracţiune a urechei, 
a emite o părere cu totul con- 
trară, învăluind aşa zisa „patrie 
a muzicei“ de 0 consideraţiune 
foarte mediocră, neatribuindu-i 
ca product decit o muzică u- 
şoară, foarte melodioasă, dar 
lipsită cu desăvirşire de putere 
şi sinceritate în expresiune. - 
Trecind în revistă această 

schiţare istorică a evoluţiunei 
muzicei în Î., în care defilează 
succesiv diferitele periode de 
înflorire şi decadenţă, pe cit 
posibil cu cauzele ce au adus 
aceste diferite faze ale evolu- 
țiunei, se va vedea ci; ambele 
aceste afirmaţiuni sînt exage- 
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rate, şi se va putea da Cesarului 
ce ie a Cesarului. 

Iu, (Yu sau You), unul din nu- 
mele purtate in vechime de 
instr. chinez numit generalmin- 
te Ceng (v.). Astăzi acest nume 
ie dat la o specie de xilofon (7.) 

Iubelbass v. /ubel/bass. 
ludenbass v. /udenbass. 
Iu-kin (Yue-kin sau Pou-kin) sau 
Iut-kom (Yul-kom)instr. chinez, 
de coarde pişcate, cu gitul scurt 
purtind diviziuni şi lada de 
armonie în forma unui disc, 
ceia ce a făcut pe Emgleji a-l 
numi m0on-guilar (chitară lu- 
nară). Cele 4 coarde de mătasă 
ale acestui instr. sînt acordate 
păreche în do, şi fa. 

lulos numeau vechii Greci (iz 
Hs = spic de griu) un imn 
de laudă ce secerătorii întonau 
în onoarea zeiţei Ceres. 

Iuu-lo sau Iun-liă(Yun-lă), specie 
de carillon chinez, format din- 
tr'o serie de zece mici gonguri 
de metal dispuse în două rînduri 
pe o masă cu patru picioare. le 
un instr, de origină modernă. 

lut-kom v. Ju-hin. 
Izolator, nume dat micelor socle 
de criştal cese pun sub picioa- 
rele pianelor pentru a le în- 
tări sonoritatea, împiedecind 
astfel contactul direct cu po- 
delele sau cu covoare. 

Pe
t 
m
a



  

  

Ja, specie de trompetă uzitată 
în China, 

Jogajampa, darabană indiană for- 
mată din două membrane în- 
tinse prin ajutorul unor curele 
la cele două baze ale unui con 
trunchiat, de lemn sau de te- 
racotă. Tensiunea nu poate fi 
gradată, şi sgomotul ie produs 
priri lovirea membranelor cu 
două baghete. Ie întrebuințată 
în ceremonii; altă dată iera şi 
la resboi. 

Jagdhorn (germ.)== corn (v.) de 
vînătoare. | 

Jăgertrommet (germ.) vechie 
trompetă de vinătoare, citată, 
de Prătorius(în Organographia, 
1618); iera formată dintr'un 
tub întors mai de multe ori 
în cercuri concentrice. 

Jaina, specie de oboi, cu tubul 
de „irestie, uzitat în America 
de sud, , 

Jaleadores (sp.) = tovarăşi, nu- 
me dat în Spania acelor cari 
în unele dansuri execută cu 
„castanetele ritmul, danţuitoriă 
ne avind 'a se ocupa decit de 
dans. 

Jaleo (sp.) v. EI jaleo. 
Jaluzii, nume dat în orgă la o 
specie de părete mobil al unei 
lăză în care sint aşezate un 
număr mai mare sau ma mic 

  

| 

| 
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mat; din lame de lemn, cari 
putindu-se învirti împrejurul 
axei lor după voia executan- 
tului, îl deschid sau îl închid 
progresiv, dind astfel sunetu- 
lui posibilitatea de a se pro- 
paga cu o intensitate mai mare 
sau mai mică şi producind prin 
urmare efecte de crescendo şi 
descvescendo. Unele jocuri ale 
orgăi, ca vocea cerească, vocea 
uniană, datoresc cea mai mare 
parte din efectul lor acestui 
ingenios mecanism, pus la dis- 
poziţiunea executantului prin 
ajutorul unei simple pedale 
sau a unei genunchiere, a. că- 
reia grad de apăsare hotărăşte 
gradul de deschidere al J.-lor.: 
Un mecanism analog a fost un 
timp uzitat în Anglia la cla- 
vire şi de acolo pare că a trecut 
la orgă, aplicat pentru prima 
dată de tactorul Greeu din Lon- 
dra, către 1750. 

Jamalo-goto sau J.-koto v. Ja- 
mato-ko!o. 
Janiisaren-muzic (germ) = mu- 
zica ienicerilor, v. Meter hanea. 

Janj-Kanjani, specie de dairea 
indiană, avînd două părechi de 
discuri metalice, cari sună cind 
se scutură instr.-ul, 

Japona (sp.) specie de dans cîn- 
tat, uzitat în Spania. 

de jocuri. Acest părete ie for- ! Japonia. Deşi din timpurile cele
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mai vechi extremul Orient a 
exercitat o mare atracţiune asu- 
pra voiajorilor şi oamenilor de 

„ştiinţă a Europei, cunoştinţele 
muzicale aduse de către aceştia 
se reduc la foarte puţin lucru. 
Şi ceia ce ie mai mult, din ne- 
fericire numai pe aceste puţine 
vagi şi foarte incomplecte con: 
tribuţiuni ale voiajorilor, cele 
mai de inulte ori cu totul străini 
teoriei şi practicei artei, tre- 
buiră să se nulţumească a se 
baza cea mai mare parte din 
autorii cari s'au ocupat de et- 
nografie muzicală. În special 
în privinţa Japoniei s'a simţit 
aceste lipsuri pănă în timpu- 
rile cele mai nuci, cînd abia 
numai sa putut căpăta noţiuni 
maâi. sigure asupra muzicei ja- 
poneze, şi această graţie stă- 
ruinţelor persistente ale d.-lui 
A. Kraus din Plorenţa, care a 
reuşit a aduna o splendidă co- 
lecţiune de instr.-e japoneze şi |. 
a controla noţiunile teoretice 
direct după cărţile chineze şi 
japoneze. 

le bine constatat că această 
muzică japoneză nu exercitea- 

„ză nică un farmec asupra ure- 
chilor rafinate ale Europeilor; 
dar desigur cine ar fi pus în 
poziţiune a o asculta, n'ar tre- 
bui să o judece din punctul 
de vedere al tonalităţilor şi a 
legilor ce guvernă muzica noas- 
tră, rezultate ale desroltărei 
polifonici.. 

J. aponeziă consideră muzica de 
origină divină şi ca atare iea 
ie unul din factorii cei maj 
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puternică ai civilizăţiunei lor. 
lea joacă un rol capital în toate 
manifestaţiunile religoase sau 
sociale, şi ie cea mai frumoasă 
podoabă a serbărilor şi petre- 
cerilor profane. Nu “este casă 
cit de umilă în care să nu “fie 
un instr. muzical şi zestreace- 
lei mai modeste mirese conţine 
cel puţin un l:0/0 cu 13 coarde 
şi un Samhin. 
'Peatrul, care în J. nu are 

rațiune de a fi fără muzică, ie 
întrat astfel în gustul poporu- 
lui, că spectacolele ţin adese 
cite 12 oare neîntrerupt, şi 
spectatorii asistă asiguraţi cu 
proviziuni. 
Muzicânţii sint organizaţi în 

corporaţiuni, cari se bucură în 
grade foarte deosebite de con- 
sideraţiunea poporului. Prima 
diutre aceste ie dedată exclu- 
siv muzicei sacre şi cele mai 
distinse personaje din stat, 
chiar prinții, nu derogă făcînd 
parte din iea; dealtmintrelea 
membrii acestei clase, numiţi 
Galiunin, sint aproape singurii 
depozitară aj secretelor teoriei 
muzicale şi din iei se formează 
orchestra (Gali) şefului reli- 
giunei japoneze, Mikado. Cei 
din a doua clasă, numiţi Ghe- 

sint: 
dedaţi muzicei profane şi în - 
mare majoritate sint străini 
principiilor teoretice. Din iei: 
se recrutează membrii orches- 
trei princiare numită Jo. Oa 
treia clasă o formează orbii, 
divizată încă în două, una nu-. 
mită Kengio şi alta subalternă
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numită /6lo; ambele sînt de-! 

date muzicei ordinare şi mem-! 
brii lor cîntă pentru o mică] 
retribuţiune, în palate şi case 
private, la serbări sau în oră 
ce ocaziuni. In fine clasa cea 
maj inferioară, cea mai puţin 
considerată, o formează femeile 
cari se dedau muzicei şi în 
special cintului şi cari formea- 
ză contingentul artistic a! ne- 
număratelor case de cea ce se 
întilnesc la fie care pas în o- 
vaşele japoneze. 
Sistemul muzical se bazează 

pe scara naturală diatonică, 
admiţind şi note accidentale, 
cela ce dă un sistem cromatic.   CGamele lor, în număr de 12, 
cari poartă numele lunelor a- 
nului, găsindu-se analogie între 
clima acestor lună şi caracte- 
rele expresive ale diferitelor 
tonalități, sînt pentacordale, 
fără semitonuri; cum ele însă 
admit note de substituţiune, 
accidentale în cursul melodiei; 

aceste tonalități sint reprezin- 
tate prin scări, cromatice, for- 

mate din 5 note principale şi 

5 de substituţiune, ne diferind 
între ele decit prin lipsa a 

două note şi prin gradele cari 
joacă rolul principal. Astfel 
de ex. tonalitatea fevruar ie 
formată din notele 

fa-sol-la-do-re 
ca principale şi 

fa b—solb—lab—dob—reb 
ca note de substituţiune, ceia 

ce ne dă o scară cromatică în 

care lipsesc notele mid şi sib.   Notaţiunea japoneză ie aproa: 

"JAPONIA 

pe exclusiv rezervată muzicei 
sacre; lea je bazată pe sem- 
nele notaţiunei vorbirei, şi a- 
nume ie ca o specie de tabla- 
"tură indicînd prin cifre ordinea 
coardei ce trebuie a atinge în 
instr.-ele de eoarde sau a bor- 
telor laterale ce trebuie a a- 
coperi în instr.-ele de suflare. 
Se întrebuinţează încă semne 
pentru a indica durata apro- 
ximativă a sunetelor. - 

le de remarcat că în J. locul 
principal îl ţine muzica instr.- 
ală, şi cintul nu ie privit decit 
“ca un accesoriu. Astfel ie na- 
tural numărul mare de varie- 
tăţă de instr.-e de cari se ser- 
vesc diferitele clase de muzi- 
canți. Aceste instr.-e se împart 
în două categorii: instr.-e pure, 
destinate muzicei sacre, şi împu-" 
re, celei profane. Tipurile prin- 
cipale ale acestor instr.-e sînt; - 

Ca, instr.-e de suflare: /ui sau 
leli, faute şi fluiere, cu un 
mare număr de varietăţi; hi- 
chiriki, oboi, de origină chineză 
(pi-li); șono/ui, care nu ie altă 
ceva decit ceng-ul chinez ; trom- 
pete formate din conci marine : 
rapaka ş. a. 
Ca inatr.-e de coarde : diferite 

- variotăţă de violine: kokiăe, gi- 
rin, kokun, niisen; familia de 
instr.-e numite în general kolo, 
formate dintr'o ladă de reso- 
nanţă şi un număr de coarde 
ce se pişcă cu un plectru de 
os sau de bambu, de la simplul 
monocord pănă la instr.-e cu 
13 coarde; familia de chitare 

sau mandoline, instr.-e numite
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în general ko0, dintre care cel 
mai uzitat je aşa numitul Șa- 
miâseng. 

ln fine instr.-ele de percusiune 
au numeroşi reprezintanţ, atit 
cu membrane, specii de dără- 
băni (faiko, tosumi ş. a.), cît 
şi de metal, numite în general 
doo (gong, șako, doroa ş. a. 
specii de gonguri, apoi cimbale 
(nihoihagi) carilione (sudsu) sau 
de lemn: castan ete(șaku-bioski), 
xiloton (mokhin) ş: a. 
Alături cu muzica indigenă, a 

căreia principal sanctuar ie 
templul, muzica europeană a 
străbătut în J. şi prin forţa 
deprinderei şi-a făcut numeroşi 
adepţi, între cari naturalminte 
toţi acei ce şi-au făcut studiile 
în Europa. Astfel astăzi regi- 
meniele japoneze au bande 
muzicale organizate europeneş- 
te; la Tokio există chiar o 
şcoală muzicală, un adevărat 
conservator şi chiar o societate 
muzicală, care execută şi face | 
cunoscută în J. ceia ce je ne-! 
cunosent chiar în unele ţări 
ale muzicalei Europi: muzica 
nemuritorilor clasici. In fine 
cu ocaziunea uneia din cele 
mai inoderne încercări ale a- 
custicei am avut ocaziunea a 
cita numele unui savant japonez 
v. Enarmoniu). 

Jaquemart (fr.) nume dat la o 
specie de carilion cu figuri 
mecanice uziţat la unele ediâcii 
din nordul Pranţiei şi Belgia. 

Jarabe (sp.), dans popular spa- 
niol ; muzica constă din două 

părţi executate alternativ ce 
voce şi instr. 

Jaridap v. Dagara. 
deu (fr.) = joc (v.).J. partie se 
numea în secolii trecuţi o spe- 
cie de. compoziţiune poetică 
muzicală dialogată. 

da va... 
Jig (engl.) v. Giga. 
Jobel, nume dat une oră instr.- 
ului evreu numit generalminte 
șofar (*.).   Joc se numeşte în orgă comple- 
xitatea, tuburilor ceri avind a- 
ceiaşi formă şi acelaşi mod de 
producere a sunetului siut con- 
struite din acelaşi material şi 
nu diferă între iele decit prin 
dimensiune. Aceste tuburi a- 
parţinind unui acelaşi J. au 
astfel un acelaşi timbru, propriu 
sau imitind pe acel al unui 
instr., timbru care naturalminte 
depinde de la forma lor şi de 
la. modul de punere în vibra- 
țiune a colonei de aier. Astfel 
tie care J. a orgăi ie oare cum 
ca un instr. a parte, instr. pus 
la dispoziţiunea' executantului 
printr'un mecanism terminat 
printr'un mănunchiu, pe care 
ie scris numele jocului cores- 
punzător. | 
Tuburile orgăi afectează deo- 

sebite forme : cilindrice, pris- 
matice, mai mult sau mai puţin 
conice, piramidale, drepte sau 
resturnate, închise sau deschise, 
Ş. a., ceia ce dăo mare varie- 
tate de timbre. mai mult sau 
mai puţin caracteristice, varie= 
tate însă totdeauna exagerată     prin fantazia factorilor, cari
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inventează nume nuoi pentru 
jocuri diferind prin detalii de 
foarte mică importantă şi cite 
o dată chiar nule. 
Jocurile îşi ieau nuniele sau 

de la instr.-ul al cărui timbru 
îl imitează,sau un numearbitrar. 
“Pentru comparaţiunea lor între 
iele, se iea, în consideraţie lun- 
gimea tubului cel mai lung, 
dind nota cea maj gravă, pentru 
a căreia apreciare se iea ca 
unitate de măsură piciorul 
(aproximativ 33 cm.), Astfel 
jocurile a căror cel mai mare 
tub dă pe do,, sunind în unison 
cu nota scrisă, se numesc jocuri 
de 8 picioare; iele. sint cele 
mai numeroase şi cele mai 
principale. Cele de 4 picioarel. 
sună octava notei scrisă, tubul 
cel mare dind pe do,, cele de 
2 picioare, dubla octavă a notei 
scrise, tubul cel mai mare dind 
pe do, şi cele de un picior 
sună tripla octavă a notei scrise, 
tubul cel mai mare dînd pe 

do,. Alte jocuri mai grave sint 
de 16 picioare sau de 32, sunind 
unul o octavă, altul două octare 
maijos de notascrisă, şipogorind 
în realitate pănă la do-, sau 
do-,. 
Dar mai cu samă după modul 

de punere în vibraţiune a colo- 
nei de aier se clasifică jocurile 
orgăi, şi anume în jocuri de 
gură şi de ancie: 
Jocurile de gură de 16, 8 sau 

4 picioare formează elementul 
pr eponderent al masei sonore, 
de unde încă numele de jocuri | 
de fond ce li se mai dă. lată 
Titus Cerne: Dicţionar de muzică, 11 

      

principalele tipuri ale acestor 
diferite jocuri, cu varietățile lor 
cele mai obicinuite: 
Jocuri de gură: 
1) Fluiere deschise, cele mai 

vechi ale orgăi, cu un timbru 
pur, luminos oare cum: sub- 

„bas şi contrabas de 16 sau 32 
-p.; fluier amonic de 8 p.; 
[luier dulce sau octaviant, de 
4 p.; oclavin, de 2p.,; piccolo 
de un p. Orgele germane “au 
o mare varietate de acest gen 
de jocuri: dolcan de 4 sau 8 
p.; hohiflăte, de 16, 8, 4,2şi 
1 pi querfiăle, generalminte 
de 8 p., ş.a. 
2) Pluiere închise (fr.: bour- 

dons), cu un timbru dulce şi 
misterios, de 32 sau 16 p. 
quinlaton ; fluier major sau, 
corn de noapte de 8 p.; fluier 
minor. de 4 p.; rohrflăte,. de - 
16, 8 sau 4 p.; fluier dublu, 
portunal, de 8 sau 4 p.; flu- 
ier englez, unda maris,. bheb- 
lichfidte, de 8 p. 
Citeva jocuri de origină ger- 

-mană au o sonoritate interme- 
diară între fluierele închise şi 
cele deschise. Astfel sint Spitz- 
flăle, Gemshorn, construite în . 
diferite diapazoane, 
3) Principal, joc pătrunzător. - 

şi suav în acelaşi timp, de 32 
sau de 16 p.; diapazon, de 8 
p. ;- prestant de 4 p. ; doublelle 
de 2 p. - 
Jocurile de ancie, cari “aduc 

în ansamblul omogen al jocu- 
rilor de gură, timbrul lor,mai 

„mult sau mai puţin pătrunză-” 
tor, strălucitor, au ca tip prin- 

15.
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cipal frompeta, de 8 p.; apoi 
contrabombarda de 32 p. : bom- 
barda, trombon, tuba magna, 
de 16 p.; clairon, de 4 p. 
Alte jocuri, mai rar întrebu- 

inţate sînt: 
1) Intre cele de gură: gamba 

sau violoncel, de 16, 8 sau 4 
p:; salicional, voce cerească, 
de Sp. 

2) Intre cele de ancie: fagot, 
oboi, corn englez, muselle; de 
16 sau 8 p.; eufon, de16p.; 
clarnelă, cromorn, toce umană, 
de 8 p. 
În afară de acestea orga pre- 

zintă încă o categorie specială 
de jocuri de gură, foarte sur- 
prinzătoare la prima privire şi! 
numite de multațiune sau de 

__mizlură.  Imtrebuinţate gene- 
" ralminte în ansambluri puter- 
nice, iele dau în locul sunetu- 
lui corespunzător tastei din 
claviatură, una sau mai multe 
din armonicele acestui sunet. 
Acele dintre aceste jocuri, cari 
nu dau pentru fiecare tastă de- 
cit o singură armonică, sînt 
numite simple, de mutaţiune şi 
cele mai principale sînt: guiu- 
ta sau nasard, care dă armo- 
nica 3, adică duodecima tastei 
apăsate; ferfa, care dă armo- 
nica 5; larigol, octava jocului 
nasard, dind duodecima unui 
joc de 4p.. îi 
Celelalte, numite compuse, de 

„miwlură, au pentru fiecare tas- 
tă un grup de mai multe tu- 
buri şi dau prin urmare o serie 
mai mare sau mai mică de ar- 
nionice, Astfel cornetul pro- 

! duce pe fiecare tastă un acord 
format din fundamentală, nota 
cu adevărat corespunzătoare 
tastei, şi armonicele 2, 3, 4 şi 
5; un altul, carilion, dă ar- 
monicele 3, 5 şi 8. In fine două 
jocuri, cele mai bizare, furni- 
fura şi cimbalele, dau pentru 
fiecare tastă, în regiunile supra- 

. acute, un acord din 3 pănă la 
7 sunete formate dintr'o serie 
de quinte şi octave. Aceste 
stranii jocuri sint o imitaţiuue 
a fenomenului cortegiului de 
sunete armonice ce însoţeşte 
în natură ori ce sunet, şi-i de- 

| termină astfel timbrul (v.). 
1—Prim analogie se. dă cite o 

dată numele de J. la grupuri 
de instr.-e din aceiaşi familie, 
dar variind priu diapazon. Ast- 
fel se zice: un J. de /laute, un 
J. de tromboni ş. a. 
—Apoi s'u dat încă numele de 
"]. diferitelor serii de ancii si- 
milare cari dau diferitele tim- 
bre armoniului (v.). 

J. de timbre, specie de cari- 
lion (v.) format dintr'o serie 
de mici calote emisferice de 
metal, lovite direct cu" două 
ciocanaşe sau prin intermedia- 
rul unei claviaturi, Cel întăi 
exemplu de întrebuinţarea unui 
J. d. î. în orchestră îl găsim 
în oratoriul : Sauț (1740) de 
Hândei, care-i dă ca extensiu- 
ne scrisă: fa.—doy, sunînd însă 
o quintă mai sus. In Zauber- 

; fite, Mozart întrebuinţează a- 
! semenea un J. d. t. dindu-i 

ca extensiune scrisă: (02—reş, 
vevident sunind o octavă ina 
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Joco, mică darabană japoneză. 
Jovosus (lat.) — vesel, ca termin 

sus, În muzicele militare se 
întrebuinţează încă asemenea , 
inştr.-e, dar lovite direct, ceia! 
ce implică o mai mare sim-! 
plicitate. De ordinar acestora, | 
li se dă ca extensiune mi b,— 
la b, seriindu-se -cind în diapa- 
zonul real, cînd o octavă mai 
sus. “'Pimpurile mai nuoi au 
cautat a înlocui timbrele prin 
lame metalice (v. liră). Apoi 
factorul parizian Mustel a cău- 
tat a da o mai mare impor- 
tanţă instr.-elor de acest gen 
şi a imaginat instr.-e cu o ex- 
tensiune de octave şi chiar 
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la saltimbanci, gimnastică, ja- 
catori de adresă cu bile, cuțite 
ş. a, numele ded. nu intirzie 
a cădea cu totul în discredit, 
astfel că deveni aproape sino- 
nim cu șarlatan. 

Joragai, părechie de dărăbăni 
indiane, de mărimi deosebite, 
cu lada delemn, uşor eliptică; 
legate printi”'o curea ele sînt 
aninate de gitul executantului,. 
care cu mina stingă loveşte pe 
cea mai mare şicu o baghetă 
pe cea mai mică. 

Jos, adj. întrebuințat în acelaşi 
sens cu grav (v.). 

mai mult, ascultind 'unei cla- |Jola aragonese (sp.) arie şi dans 
viaturi (v. (ipo/on, celesta). 
— v. încă Dans.   
de expr. - ' 

Jodeln (germ.) v. Iodeln. i 
" Jonsleur (fîr.), denaturare a cu-i 

vintului lat.: joculator = glu-| 
me6ţ, nume dat încă vechilor; 
actori ai primelor farse. În! 

_Frauţa s'a dat acest nume mai | 
întăi instr.-iştilor cari -acompa- 

- N Ea v 

niau pe trubadurisau ceilalţi! 
posţi-cîntăreţi în excursiunile | 
lor; mai tirziu, cu cît aceştia 
dispăreau, J.-ii îmbrăţişară şi 
arta cintului și mergind prin 
casteluri şi oraşe cercau a trece 
drept vechii lor stăpini. Unii! 

    

“ spaniol; ie o alternare de cu- 
plete cintate cu oriturnelă va- 
viată de mandolină şi acompa- 
niată de chitară şi castanete. 
Numai această parte instr.-ală 
ie dansată. Muzica ie în 3/4 
allegro. Pare că origina iei 
ie sfirşitul sec. 17. Din arta 
populară a trecut în partiţiu- 
nile de operă şi balet. 
Jouer (fr.) = a juca, se zice vor- 
bindu-se despre execuţiunea 
muzicală pe un instr. prin o-= 
poziţie cu chan/er==a cînta, 
care se zice numai relativ la 
voce sau cînd vroim a arătă 
ca execuţiunea unui instr.-ist 
atinge puterea de expr. a vocei. 

Joum.v. Gorah. 
. y_v . .. . i Ș . Â 

din iei chiar scriind şi versu-| Jour (fr.) — zi. Expr. d Jourse 
rile cintecelor lor, ierau ast-! 
fel adevăraţi continuatori ai! 
acestora, Conduita lor însă fiind; 
departe de cavalerismul vechi-! 
lor trubaduriă, şi pe de altă! 
parte titlul de J. fiind” dat şi] 

întrebuinţează în jocul instr.- 
elor de coarde pentru a indica 
emisiunea unui sunet pe coarda 
liberă, tără intervenirea dege- 
telor minei stingi pe tastă. 

Journal (fr.) ziar, (v. Periodice). 

7



JOC. 

Jubel-bass (germ.)jocde armoniu. 
Jubilus (lat.), denumire dată în 
Evul mediu la lungi fraze me- 
lodice cîntate pe oaceiaşisilabă. 

Juden-bass (germ.) — bas evreu, 
denumire dată în Germania 
vocilor bărbătești mai grave 
decit vocile ordinare de bas, 
aceasta ca o aluziune fie Ja 
frecvenţa acestei specii de voci 
printre evrei, fie la gravitatea 
obicinuită a cintului lor psal- 
modic (v. Bus). 

Jula, vechiu joc de orgă, de mu- 
taţiune, dind quinta. 

Jumătale, aume dat figurei de   

Ioc 

notă e valorind o jumătate 
din nota întreagă 22 (v. încă 
Malo şi Semi). 

Jum-Jum v. Gorah. 
Jusieță, ie acelaşi lucru cu pre- 
ciziune, corectitudine în emi- 
terea sunetelor şi în perceperea 
lor. Astfel se vorbeşte despre 
J. în intonaţiune (v.) fe cu vo- 
cea fie cu un instr., sau despre 
J. auzului, a urechei. le o ca- 
litate depinzind în cea mai ma- 
re parte de la natura organelor 
muzicale, dar care se ameliojea, 
ză mult prin studii. 

 



      

habarv, specie de mică daraba-! Kaliston, specie de halofon (o. , o . . e. 1 . s nă uzitată în Egipt şi Abisinia. | cu carilion şi darabană. 
hadenz (germ.) = Cadenţă (v.).: Kalkant (germ.) v. Calcan. 
hail:b, specie de oboi arab. 
hadma v. Cadma. 
Hadria, gzn de arie arabă. 
hagura-Îni, specie de flaut ja- 
ponez cu 6 borte laterale. 

haina v. Chagna. 
Kairala-vino, specie de nina (v.) Kani!. v. 

| 
| 

Kalufon, una din nenumăratele 
automate cu manivelă şi cu 
muzică notată pe bande perfo- 
rate. 

+Kamanha, specie de chitară in- 
diană. 

Camul. Acest semn ii i indiană cu 4 coarde (fug-rlog-| Ye 
s0l-do,), cu gitul lung purtind! Kimmer (germ.) = cameră (v.).. 
diviziuni şi cu o iartacă ser- 
vind ca ladă de resonanţă. 

Koko, specie de mică darubană 
japoneză, cu două membrane 
şi cu lada de forma unui cea- 
sornic de năsip. 

Ralama v. Calama. 
halamaika, dans popular ungu- 
rese, în 2/4, cn perioade scurte, 
de 4 tacte, şi de un caracter 
pasionat. | 

Kaleidofon, nume dat de Wheat- 
stone unui aparat acustic des- 
tinat studiului vibraţiunilor 
vergilor metalice. 

halenda, dans al negrilor afri- 
cani. 

katil v. //alel. 
hulinikos (gr.) v. Calinic. 
haliste-organon, nume dat de 
factorul francez Sylvestre, în 
1827, la o specie de mic ar- 
moniu.   

h.-musik = muzică de cumeră; 
K.-sril, = stilul muzicei de cu- 
meră; h.-ton = diapuzon. 

Kimpuk. specie de xilofon uzi- - 
tat la Birmani şi la Siumeză, 
le format dintr'o serie de 19 
vergi de bambu ce se lovese 
cu un ciocanaș. Extensiune: 
lag-mmiș. Tot astfel se numeşte: 
în Malesia o specie de gong 
dublu de metal, | 

Kanjani sau /Aanjari, specie de: 
mică dairea, fără discuri metali- 
ce nici clopoței, întrebuințată 
de cerşitoriă religioşi în India, 

Kanon, la Greci (Kavuiv) = linie, 
regulă, principiu și chiar mo- 
nocord. Tot astfel se mai nu- 
meşte un instr. oriental cu 
coarde lovite prin ajutorul a 
două ciocanaşe (v. Canon). 

Kanoon, ortografie eng. a instr. 
oriental Kanon.
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hânorphica v. Xenor/ica. | scoici. Negrii se serveo de două 
hkânsara, specie de gong indian, părechi în acelaşi timp. 
de un diametru aproximativ |Karabo, mică darabană eiptea- 
de 25 cm. întrebuinţaţ în ce-. nă, de origină modernă.! 
remoniile religioase. Sunetul | hara-lala (beng.), cimbale in- 
ie produs prin lovirea e: un 
ciocan. Un altul, maă mic (17: 
cm.) cu marginele întoarse şi 
servind a marca măsura ie nu- 
mit Mansi. 

diene, de vu diametru aproxi- 
mativ de 20 cm.; sînt uzitate 
p?ntru a acompania, împreună 
cu darabaua numită -ho/, cin- 
tul religios. Sint întrebuințate 

Kantate (germ.) v. Cântală. 
Kantelo v. Cantelo. 
Kantor (germ.) v. Cantor. 
Kanun, Kanuna, denumiri a a- 

şi îu orchestra populară numită 
Na habal!. -. 

has sau Husat, denumire arabă 
a cimbalelor. 

celuiaşi instr. oriental numit, 
- generalminte fanon. | 
" Kanzellen (germ.) v. Cancellae. 
hanzone (germ.), v. Canzone. 
Kao-ku, specie de darabană chi- 
neză (v. 44). 

"Kaolari, specie de chitară japone- 
ză; cu gitul Jung (aprox. 70 

"em.) tabla de armonie circulară 
„(diametru 15 cm.) şi trei coarde. 
Kara, (beng.) specie de daraba- 
ună indiană, altă dată uzitată 
în armată, astăzi întrebuințată 
la petreceri particulare. Lada 

„ie de teracotă, în formă de 
con -trunchiat; membranele, 

„întinse prin . curele, sînt lovite 
cu o baghetă.— Tot astfel se 
mai numeşte o specie de chi- 
tară uzitată în Sudan ; lada de 
resonanţă, piriformă, şi formată 
div doage, ie învălită cu piele; 
gitul, lung, supoartă două 
eoarde.   Karabib, castanete uzitate în 
Sudan. Sînt formate din două | 

Kaşapi-vina (beng. şi skr.), instr, 
indian, clasic, foarte respîndit. 
le o specie de chitară cu 5 
coarde (/az-doz-dos-fa-doz) cu 
gitul lung, purtind diviziuni, 
şi cu lada de resonanţă lată; 
je numită -încă Mașuia-setar 
sau chiar simplu 'setar, Cite o 
dată i se adauge încă alte două 
coarde, în afară de git, sunînd 
hber do, şi sol,. a 

Kaşbat, instr. al vechilor arabi, 
pare o specie de /iră. 

Kaso, specie de harpă uzitată în 
Senegambia. le formată dintro 
ladă de resonanţă în care ie 
împlintata colona, şi perpen- 
dicular cu aceasta un scăunaş 
pe care sint întinse 20 de coar- 
de, a căror tensiune se face 
prin ajutorul unor cureluşe. 
Lungime totală aproximativ 90 
cm.— "Lot; Aaso sau Kasulo se 
mai numeşte o specie de mică 
dairea indiană. - 

Raşuia-selar v. Kașapi-vina. - . 
place de fier, aproape eliptice, Kaiabaukalesis nume dat la 

| 
legate printi”o curea şi de care 
sint aninate mai multe mică! 

Greci (KaswBawrdana:2) cîntece- 
l0r de leagăn. 
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Kaljapi- Vina v. Kașapi-vina. 
ISat-tali, mici castanete indiene, | 
tormate din plăci patrate de: 
fer, mari de 15 cm. 

halzolzerai v. Chatzolzerol. - ! 
hb, în partiţiuni germane, prese. ! 

în loc de Kontra-bass. E 
Ke sau $e, unul din instr.-ele ! 
clasice ale Chinezilor, format 
dint'o ladă de resonanţă. tra-| 
pezoidală, de lemn, cu tabla! 
de armonie puţin cam bombată,! 
şi cu coarde a căror număr 
variază (de la 16 în sus), piş- 
cate direct de degetele execu- 
tantului, Cele mai obicinuitel| 
au 16 coarde, acordate astfel: 
ca să deie scara naturală cu- 
prinsă între fa,-fa, fără sune- 
tele si şi mi, adică fără semi- 
tenuri. le de remarcat că în; 
interiorul lăzei se află o sirmă 
întoarsă în spirală care sună 
cînd se clatină instr.-ul și care 
pare a fi destinată a marca 
oare cum ritmul. 

ke, silabă întrebuințată în pa- 
ralaghie (v.) corespunzind lui /a. 

lebaro v. Kabaro. 
Kebir calificativ ce se întilneşte 

în numele unor instr.-e arabe 
şi indicînd varietatea cea mai: 
mare. 

Keblkopt (germ.) = larinx (*.). 
Keirmine, specie de ţiteră irlan- 
deză, cu lada trapezoidală şi 
cu coardele pişcate direct de 
degetele exâcutantului, | 

Kelas, una din părţile ce for- 
mează nuba (v.) arabă. j 

Keman sau Kemangeh, nume 
generic dat unor instr.-e de 
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  coarde şi” arcuş de origină a- 

KENONIO. - 

rabă. Sint mai multe varietăţi: 
K. a'guz = K. antic, instr. 

cu lada de resonanţă formată 
dintr'o jumătate de nucă de 
cocos, pe marginele căreia ie 
întinsă o membrană; gitul ro-. 
tund, de obicei de abanos, fru- 
mos sculptat, nu poartă divi- 
ziuni şi ie terminat printr'un 
cuier de fildeş. Coardele, de 
păr de cal (60 de fire) sînt 
acordate: mis-laz. Se ţine re- 
zemat pe un picior de fier, 
ca violoncelul. Lungime totală 
aproximativ |. din care 20 
em. pentru picior. 
A.-jark, ceva mai mic decit 

cel precedent, tot astfel cons- 
truit, dar cu acordul o quintă 
mai Sus: siz-mij. 
h.-rumi = K. grec, nume dat 

la instr.-e mai mult san mai 
puţin perfecţionate, cu corpul 
de lemn amintind forma instr.- 
elor de arcuş europene. Sint 
unele cu 3 coarde (miz-laz-mi,); 
altele cu 6 coarde (laz-re,-sol- 
mMiz-lag şi re pentru arcuş şi 
6 coarde simpatice (501,-lap-si- 
do-re--mi,) ; altele cu 7 coarde 
pentru arcuş şi 7 simpatice; 
dar cele mai uzitate sînt cu 
4 coarde pentru arcuș (la-miz- 
sol-re,) şi 4 coarde simpatice 
(lag-si,-doz-re3). 

Kem-ken, nume dat la vechii 
Egipteni atit sistrului (v.) cît 
şi micelor dairele rotunde sau 
patrate. “ - 

Ken, instr. siamez, analog cu 
ceng-ul chinez. 

Keng v. eng. : 
Kenonic sau mai bine Kinonic
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(gr.: Kowuwxâs=—relativ la co- 
municare, la, împărtăşire) se 
numeşte în muzica bisericeas- 
că un imn din liturgie 'ce 
se cîntă de cor sau de ceilalţi 
cintăreţi în timp. ce oficiantul 

„dea in altar stinta, împărtăşe- 
nie, de unde încă numele de 
phiceasnă (rus) sau de comu- 
nicaloriu ce i se mai dă. Tex- 
tul Xe luat din scriptură sau 
din alte rugăciuni, dar maj 
cu samă din psalmi. Forma 
muzicală a acestei bucăţi va- 
riază cu textul şi cu conţinu- 
tul acestuia ; cele mai de multe 
ori însă se adoptă forma cla-. 
sică a concertului (v. Concerp). 
K.-ul ie ultima bucată muzi- 
cală importantă a liturgiei. 

Kenthurn (engl.) nume dat înj 
Anglia la instr.-e: cromatice 
din familia goarnei, cu chei. 
Pare că au fost întroluse în 
muzicele militare engleze 'prin 
prinţul Eduard de Kent, de 
unde numele lor, Priu apari- 
țiunea” instr.-elor cu pistoni 
aceste instr.-e au dispărut. 

Kentima semn întrebuințat în 
notaţiunea psaltichiei. Se deo- 
sebeşte: A, dubla (x) care indi-| 
că o mişcare suitoare de un 
grad, şi A. simplă (n) care 
indică o mişcare suitoare de o 
terță. In combinaţiune cu alte 
semne poate “indica 
suitoare pănă la octavă. 

Keras (gr: Kipas)=corn de a- 
nimal. şi prin extensiune inst. 

"muzical fabricat dinti'un astfel 
de corn sau din 'alt material 
dar afectind această formă. 

Bi 

  

mişcări |     

Ru 

  

Keratine (gr.: ' Keoăzin)=instr. 
făcut dintr'un corn -de animal 

(7. heras). 
Keraulofon, juc de.orgă de ori: 
gină engleză, inventat pare 
de factorul Dawson din Lon- 
dra, în 1851. şi cautind a imita 
timbrul instr.-elor de arcuş. le | 
un joc de $ p. cu tuburile a- 
vind la partea superioară o 
tăietură de formă specială. 

Keren, la vechii Evrei, inst. 
muzical făcut dintr'un corn 
de animal, 

Kerena, lungă trompetă indiană, 
Kesha sau Aesbate v. Ghesba. 
Kessel-tromimel (germ.)=—dara- 
„bană cu caldare, fimpan (.). 
Keljapi, instr. uzitat în: Java ; 
constă dintr'o ladă de resonan.- 
ţă de forma unei mici luntre 
(lung. 1 m. 25 em. lărg. 125 
mm.) pe care sint inţinse un 
număr de coarde, pe cari execu- 
tantul, ţinind instr.-ul cu mina 
stingă ca pe o chitară, le piş 
Că cu mina dreaptă. 

Ketul v. Kampuk. 
Ketlentriller (germ). v, Catena 
di billi.. 

Retile-drum (engl.) = darabană 
cu caldare, fimpan (v.). 

Key (engl.)=cheie; întrebuințat 
în aceleași sensuri multiple: 
elapă sau tastă pentru instr.- 
ele cu claviatură; cheie pen- 
tru cele de suflare; fastă pen- 
tru instr.-ale de coarde cu ar- 
cuş sau pişcate; semnul care 
dă numele notelor. 

hu. „ urmat de o vocală v. 
K urmat de aceiaşi 
vocală. -  



  

        

RICKS : 
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Kicks (germ.) v. Cuac. | 
Kidara, una din vechile tonali- 
tăţi ale Indiei reprezintată pare 
printr'o scară pentasordală. 

Kiel, o specie de fluier uzitat 
la Negrii din Africa. 

hieber, specie de darabană a- 
rabă. 

lieu, vechiu nume al instr-ului 
chinez uumit în urmă King 
(v.). 

hien-Ku, specie. de 
chineză (v. Au). 

hilisma v. Quilisma. 
Rilșii v. Chilehâl. 

darabană 

i ia 

  Kimbalon  (gr.:- Ripatoy) ve. 
Cimbal. | 

in, nume atribuit la mat mul.; 
te diferite/instr.-e de coarde! 
de origină chineză. Leste mai! 
întăi o harpă din antichitatea 
chineză, a căreia invenţiune Ye 
atribuită impăratului Fu-hi |, 
care domnea acum 55 secoli. 
le formată Ginti'o ladă de-re- 
sonantă de forma unei bărci, 
deasupra careia se ridică con-| 
sola, ca un catarg curbab; în- 
tre acestea sint întinse coar- 
dele, de matasă, puse în vibra: 
țiune prin pişcarea cu degetele, 
Numărul acestora pare că la 
început era de 5, numărul 
simbolic al chinezilor ; apof de 
7 şi aşa maă departe, a variat 
pănă la 25. Acordul acestui 
instr; însă a remas necunoscut, 
Un alt instr. numit asemenea 

K: ie o specie de ţiteră ori- 
„zontală, un ke (v.) de dimen- 
siuni mai mici şi de obicei 
numai cu 5 coarde. Asemenea   de origină antică, invenţiunea 

KINDIE 

acestui instr. ie atribuită lui 
Confucius. | 
Apoi încă, în combinaţiune 

cu alte cuvinte” serveşte ca 
denumire pentru alte instr.-e: 
lang-k. (=K: străin) ie o spe- 
cie de ţimbală, numită încă 
eng. lu-k. ie o specie de 
mandolină cu 4 coarde şi cu 
lada circulară. 

|Kinanda, instr. usitat în Africa. - 
centrală; ie forniat. dintr”o 
ladă de resonanţă scobită în 
lemn şi acoperită cu o piele 
de căprioară sau alt animal; 
deasupra sînt întinse 8 pănă 
la 12 coarde ce se pun în vi- 
braţiune prin pişcarea cu de- 
getele. Pare că executaritul 
loveşte în acelaşi timp şi mem» 
hrana, producind astfel. efecte. 
ritmice. le greşită comparaţiu-. 
nea acestui instr. cu specia de - 
xilofon numit bala/o. 

Kinari-eîna, specie de vina (v)  -. 
indiană, analoagă cu hușapi- 
vina, de care nu se deosebeş- 
te decit prin forma lăzei de re- 
sonanţă ; aceasta ie formată din” 

“coaja rătezată a unui ou de - 
struţ, pe marginele careia fe 
întinsă o membrană. Kinari 

-. se numesc la Indieni 0'specie' 
e centauri ai mitologiei lor. 

Kindie, specie de mare dobă tur. 
cească, întrebuințată în me- 
terhanea; corpul îi iera îm- 
bracat de obicei în postav roş 
şi membranele erau lovite una 
cu un maju de lemn iar alta 
cu un mănunchiu de vergi. 
Tot K. se mai numea un sem. 
nal sunat către amează la cur- 

i
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țile domnitorilor noştri trecuţi! i se dă numele de Pien-l:. Tse-k, 
(v. încă Chindie). Xe un instr. de semnal tormat 

hineri, specie de mare armoriică, dintro singură piatră care lovi- 
instr. perfecţionat uzitat în In-! tă dă un suuet toarte puternic. 
dia. le format dintr'o mare! 
ladă de lemn foarte tare în! 
care sint puse o serie de lame! 
metalice, ce se pun în vibra- | 
ţiune prin lovirea cu două ba- 
ghete terminate prin boambe | 
de fildeş sau metal ce se în-. 
vălesc cu postav cind se do-i 

„reşte a se dămoli sonoritate. 
Extensiunea ke de aproximativ | 
două octave jumătate diatonic. ! 
ling, instr. chinez a căreia in-| 
venţiune se presupune a data, 

  

de mai bine de 40 secoli. Ie | 
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unul din instr.-ele cele mai ori- 
ginale şi constă dintr'un mare 
cadru de lemn aşezat pe picio-   re, de care sint aninate mai, 
multe pietre, cari, variind prmn,| 
densitate şi dimensiune, cînd! 
sînt lovite, produc sunete va-! 
riate. Pare că propriu K. nu! 
însamnă decit „piatră sonosă€ | 
şi instr.-ului descris mai sus 
constînd din 16 de aceste pietre | 

N 

* 

linira se numea la Greci (K:- 
wa), o specie de harpă între- 
buinţată la funerarii (awypovae 
=— a deplinge). 

Iin-hu, specie de darabană chi: 
neză (v. Ku). 

hino-koto, kin (v.) japonez cu 
7 coarde, 

linonic v, Aenonic. 
hinor, harpă trigonă uzitată la 
vechii vrei. Iera de origină 
siriacă şi numărul coardelor 
varia : era cu 9, cu 10 şi pănă 
la mai mult de 20 de coarde. 
Solomon a facut să se cons- 
truiască pentru templu mai 
multe de aceste harpe, pentru 
fabricarea cărora a adus lemne 
scumpe şi rari din India; din. 
nefericire interzicerea ori cărei 
reprezintaţiuni grafice face că 
şi asupra acestui instr. autorii 
nu sint în acord... 

Rintal v. Talan. 
Kinura v. Kinor. . 
Riran, specie de lăută arabă. 
Rirchen (germ.)= de biserică; 
se întrebuințează în diferite cu- 
viute. compuse. 

hirie, (Arie) nume. dat în me- 
sele muzicale primei părţi ur- 
mind imediat după /ntroitus 
şi scris pe cuvintele „Airie 
eleison* (gr.==îndură-te doam- 
ne), repetate de mai multe ori 
după care urmează „Chrisle 
eleison“ asemenea repetat şi 
se reia „Kirie eleison“. 
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hirisien, instr. japonez .cu lada | sia. mică, la Romani (lat.: 
„de resonanţă rotundă, cu fascii Cithara). Consta dintr'o ludă 

    

  

relativ nalte, cu gitul lung (6U 
cm.) şi cu 3 coarde pişcate prin ! 
ajutorul unui plectru. 

hisar, instr, uzitat în Africa şi 
avind exact forma, lirei penta-! 
cordale a lui Mercur descrisă: 
de Omer în imnul seu către 
acest zeu. Lada sonoră ie for-. 
mată dint'un disc emisferie de 
lemn scobit şi acoperit cu o 
membrană; de la acest disc pur- 
ced. două braţe indepărtindu-se | 
din ce în ce şi menținute la! 
partea superioară printi'o tra-: 
versă. Are 5 coarde (re,-sol-la,- | 
si-mi) ce se pun în vibraţiune ! 
fie direct cu degetele fie prin: 
ajutorul uiui. plectru. Acest 
instr. ie numit incă de autori! 
kusir, keser şi liră eliopiană.! 

IKisumba, instr. uzitat pe coasta 
atlantică a Africei; ie format! 
dintr'o ladă sonoră scobită în. | 
tr'o bucată de lemn, în care! 
sint fixate 5 vergi asemenea! - eta | 
de lemn curbate prin intinde- | 
rea coardelor fixate de o parte! 
la extremitatea acestor vergi- 
iar de cealaltă parte în lada! 
de resonanţă. Coardele în nu-! 
măr de 5 sint făcută din liane 
şi acordul nu ie cunoscut. Lun. 
gimea totală a instr:-ului ie a- | 
proximativ 60 cm. Se mai nu-! 
meşte încă şi V alga sau Vambee. i 

Kit (engl.) numele vechiei violini | 
miniatură a maiştrilor de dans. 
(v. Buzunar). 

Rilara, instr. al vechilor Greci | 
- (Kibaao), de la cari a trecut la! 
Egipteni, la popoarele din A-| 

7 

de resonanţă din care purce- 
deau "două braţe menținute la 
partea superioară printr'o tra- 
versă, de care “era fixat un. 
număr variabil de coarde, puse 
în vibraţiune fie pişcate direct 
de degetele executantului, fie 
prin. ajutorul unui plectru- şi 
ne dind decit un singur sunet. 
Astfel fiind diferinţele dintre . 
acest instr. şi lira (v.) nu sint 
uşor de precizat; şi adese acesti 
termini sint confundați. La 
unii autori atit latini cit şi 
greci terminul de K. şi acele 
derivate din iel (a fifariza, 
hitaristica ş. a.) sint între= 
buinţate ca raportindu-se în 
general la toate instr.-ele de 
coarde. La alţii însă diferinţa 
ie hotărită. Astfel pe cînd la 
liră de obiceiu braţele erau. 
împliîntate înti'o ţasta, de broa- 
scă sau alt aşa-cera, K. avea. 
Q adevarată ladă de resonan- 
ţă, construită în lemn, cu baza 
dreptunghiulară, ceia ce nece- 
sita a fi ţinută bine rezemată 
de piept, de unde numele iei 
(gr.: Kibapes=piept), În gene- 
val K. avea coardele mai lungi | 
decit acele ale lirei, şi prin : 
urmare un diapazon mai grav. 
Diferitele părţi ale iei purtau 
acelaşi nume caşi acele ale li- 
vei. Coardele, fie de in sau de - 
intestine, erau fixate de o par- 
te de lada de resonantă prin- 
tr'o specie de cordar numit 
hordotonon, hipolirion sau ba- 
fer, iar de partea opusă de jug
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sau sul. Cind executantul se! 
„servea de un plectru, coardele 
» trebuiau a. fi ridicate prin a- 
„jutorul unui seaunaş mobil nu- 
mit magas. Jugul era aşezat 

„lav unele K. oblice asupra bra- 
„telor iar Ia altele drept, per- 

pendicular asupra acestora. Nu- 
„mărul coardelor a variat și 
au. fost K. cu 2, 1, coarde şi 

"aşa mai departe, pănă la 18. 
De obiceiu K. se purta sus- 
pendată pe umărul sttng, prin 
ajutorul unei. curăle (telamon). 
Din terminul K, sa format 

mai multe altele, .raportindu- 
se Ja instt.-ele de coarde atit 
de forma lirei şi a K. cit şi 

= chiar a harpei. Astfel cîntăre- 
ţul ce se acompania -de unul 
din aceste instr.-e lua numele 
de hifared (gr. : Kbzpo55, lat. 

" cilharedus) -iar arta acompu- 
“niamentului cu instr.-e de coar- 
de se numea Ki/arodie (gr.: 

 Kbapoo5iz) ; instr.-istul care se 
„servea de un astfel de iostr. 
pentru a executa muzică pur 
instr.-ală sau mai cu samă mu- 

„zică de dans, lua numele -de 
-“Ritan îst (Ribaerssis, călhrarasta) 

şi arta lui Ki/aristica (Rrdiprats). 
Autorii clasici citează un ma- 

"re număr de artişti cari au 
contribuit a ridica arta Kitarei 

"ŞI S'au făcut celebri prin “ea: 
legendarul. Olimp, Hrisotemis 
din. Creta, învingătorul. de la 
primul concurs muzical de la 
„Delfi (sec. — 9), 'Terpandru 
(sec. — 6), Melanipide (sec.—3), 
Frinis din “Lesbos, care adăugi 

“încă două coarde pe lingă cele 

    

  

7 petimpul lui obicinuite, His- 
tanes din Colofon care adăugi 
o a. zecea, Timoteu din Milet 
care adăugi o a unsprezecea 
(sec. —4) ş. a; Apoi între a- 
matori se citează pe origina- 
lul Alcibiade şi pe împaratul 
Neron.. | 
Cu Evul mediu favoarea ki- 

tarei cade şi dacă ici” şi colo 
se mai găsesc instr.-e amin- 
tind mai mult su mai puţin 
forma iei, aceste instr.-e poar- 
tă cu totul alt nume (o. Cru). 
la timpii moderni insă cuvia- 

“tul K. “a luat în diferite limbi 
diferite forme, aplicîndu-se, în 
general la instr.-e cu coarde 
piscate dar. afectind deosebite . 
forme (v. cetera, îhitara, țite- 
ră) .cu totul străine veche K. 
care în forma iei nu s'a men- 

“ținut decit lu unele popoare 
remase într'o civilizaţiune pri- 
mitivă (v. Kîsar), - 

iCitarah, hâtra, Kouilara, Kui- 
tara, hicitra, diferite ortografii 
ale. unui -instr. arab, specie 
de mandolină (ceva mai 'mare 

- însă) eu lada de resouanţă bom- 
bată formată din -doage, cu 
cuierul întors în uhghiu obtuz, 
că la cobză, și cu 4 părechi 
de coarde acordate de ordinar : 
rez-sols-laz-re,. Prin dimensi- 
uni variaza: de la 60 cm. 
pănă la l.m. chiar. 

Ritarodie, v. Kitara. 
Kitra, v, Kitarah. - 
Kiu, denumirea, japoneză a ar- 
cuşului. | 

Kiu-kin, drimbă chineză, 

Kilared, Aitarist, -Kitaristica, 
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Kius, mare darabană; arabă cu 
corpul de aramă. 

Ri-vain, specie de carilion for- 
mat din mai multe gonguri 
dispuse pe un cadru: circular, 
instr. uzitat în Siam (v. Kong). 

Kix v. Cuae. 
Klang (germ.)=sunet, 

A.-boden=tablă de armonie 
A .-farbe=—culoarea sunetului, 
Hmbru (9). 
K-figur v. Figuri sonore. 
A.-olye==incatenare, legătu- 

ra a două âcorduri, 
K.-yeschlechi= mod (v.. 
K.-lehre= acustica, 
K.-leiter=—gamă. 
A .-messer=monocord (v.). 
A sschlissel, denumire dată 

reprezintare a acordurilor ba- 
zat pe litere, cifre latine "Şi ci- 
fre arabe (v. a Cifra). 
K.-stufe=—grad (v.). 

Klappen (germ.), cheile cari ser- 
Vesc a acoperi sau descoperi 
bortele iaterale practicate în 
tuburile unor instr.-e de su- 
flare (v. Cheie). 
K.-horn v. Bugle. 
K.-lrompete v. Trompelă cu 

chei. a 
Klarinelte (germ.)= Clarnetă (9). 
Klasma v. Clasma. Semnul seu 
le. 

Ktausel (germ.) v. Clausula. 
Klav... v. Clav... - 
Klavier-Angerbildner,  Klavier- 
handleiter, v. Chiroplast. 

Klui, fluier siamez. 
Kneifen (germ)=a pişea. K.- 
înstrumenlen=instr.-e de coar- 
de pișcate. 

E — 985 0 
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Iinie (germ.)==genunchiu, K.-. 
geige=viola di gamba. K-guit- 
lavie v. Chitară de amor. 

Robdas v. Gobdas. 
obuisa instr. de coarde şiar- 
cuş uzitai la uuele popoare 
din nordul Rusiei. Coardele | 
întrebuințate sînt făcute din.” 
păr de cal. Da ” 

Xoiel, fluier indian întrebuințat - 
mai cu samă pentru acompa- 
nibrea dansurilor baiaderelor., 

Kokiu, specie de violină. japo- 
neză, Lada de resonanţă ie: 
formată dint'un cadru aproa- 
pe dreptunghiular de lemn pe 
care sint întinse două membra- '- 
ne. Are 5 coarde, dintre cari 
două acordate în unison, 

Kokuv, instr, japonez analog 
cu acel numit Girin (v.) dar 
ceva mai mare şi avind 4 coarde - 

Jtol, specie de darabană indiană : 
uzitată pontru acompaniarea 
cîntului religios. Ie formată... 
din două trunchiuri de con u-. . “i 
nite prin baza lor şi două mem- ..: - 
“brane de dimensiuni deosebite. !- - 
Corpul ie de teracotă. 

Kollekizige (germ.) v. Pedale -. 
de combinaţiune. 

Kolo, instr. japonez, numit încă . 
Taki-yoto sau Sonokoto (v. Koto). 

Koloionium (germ.) v. Sacs, - 
Roma v.' Coma. 
Koma-fui, Auier 
borte laterale. 

Komala, semn din notațiunea mu- 
zicei indiene jucind rolul be- 
molului nostru (v. Îndid). 

Kombu v. Combu. 
hommerslieder (germ.) nume dat - 
în Germania la cintece pe care 

. japonez cu 4
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studenţii şi cei ce iubesc a pe- 
trece le întonează în timpul! 
bancheturilor lor. 

Kong, nume dat în Siam la in- 
str.e formate din unul sau mai! 
multe discuri de bronz produ-: 
cînd sunetul prin lovirea cu! 
up ciocan sau cuun mau (v. 
(Gong). Astfel este K.-J/ong, 
mare gong suspendat de un 
triped. Apoi din mai multe de 
aceste discuri aşezate pe un 
cadru circular, se formează spe- 
ciă de carilione a căror sono-! 
ritate ie foarte apreciată în 

- orchestrele siameze; asemenea 
instr.-e sînt: A .-îe, format din 
16 mari gonguri şi K.-lek tor- 
mat din 21 de gonguri mai! 
mici, Executantul, înarmat cu 
„două mari ciocane sau maluri, 

„de lemn sau de metal, se aşea- 
ză în mijlocul cercului şi lo- 
veşte în dreapta şi stinga pen- 
tru a produce sunetele dorite. 
K.-vang ie o specie de pavilion 
chinez format din clopoței cari 
sună cînd se scutură instr.-ul. 

Kontra (germ.) v. Contra. 
„ Konzert (garm.) v. Concerl. 

-“Koo, specie de chitară Japone- 
„ză, cu lada de resonanţă -ir- 
culară şi cu 4 coarde întinse 
peun git purtind 9 diviziuni, 

„Koppel (germ.) v. Copula. - 
„Kopfstimme (germ.)=—falset (v.). 
- Koradak, păreche de darabane; 

“indiene, formate din cite o sin- 
gură membrană- întinsă pe-un 

„ basen emisferic de teracotă; sînt 
întrebuințate în acelaş timp, un - 

| „acelaşi executant lovind pe cea, 
mai mare cu mîna stingă şi | 
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| pe cea mai mică cu cea dreaptă. 
iRarazan-/anbur, specie de /an- 
+ bur (9) arab cu 5 coarde ast- 
| fel acordate: las-res-lag-re-ia;. 
'hosab, fluier arab. 
'Kosakiseh (e germ.) v. Că zăceasea. 
"loto, familie de instr. -e japone- 

ze, cea mai importantă, for- 
mată din instr.-e cu coarde in- 
tinse pe o tablă de armonie 
şi pişcate prin ajutorul unui 
plectru. Sint instr.-e analoage 
cu acele numite in China Ka 
şi he. Numărul coardelor va- 
riază, şi cu iel şi uumele com- 
plementar ce se dă acestor in- 

„str.-e.- Astfel ieste: Suma-k., 
monocord: /ahumo-k. cu 2 coar- 
de ; Ahuma- k. cu 3 coarde; Gol- 
bin cu 5 5 coarde ; /amalo-k. sau 
Vangong cu 6 coarde ; Sague:l;. 
cu 9 coarde; Șilen-kin sau 
Kino-k. cu 7 coarde. "Toate a- 
ceste: constau dintr'o ladă de 
vesonanță sau dintito simplă 
tablă de armonie mai mult sau 
mai puţin lungă, pe care sint 
întinse coardele. Acestea, se a- 
cordează sau prin cuiele care 
le menţin, şau prin ajutorul 
unor scaunaşe mobile; varia- 
țiunea în sunete se poate ob- 

„ținea încă prin apăsarea coardei 
pe tablă în anumite puncte în- 
semnate pe aceasta, Alte in- 
str.-e din aceiaşi familie, cu 
un număr mai mare de coarde 

; mecesitează lăzi de armonie maă 
late şi amintesc oare cum -in- 
str.-ul arab nuniit Canon. Astfel 
ieste Tsuma-h. cu 13 coarde 
întinse pe o ladă de resonanţă 
irapezoidală; kakugnolo, cu 25 
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de coarde, astăzi aproape dis-! transversală uzitat în Bolivia. părut, şi cel mai important din ! Kreuz (germ.) = cruce (v.). 
toate Sono-k. cu 13 coarde. Tot | Irog-harpa, specie de mare țiteră în această familie ieau loc in-! uzitată în Norvegia, 
str.-ele numite: Alin, cu lada ! Krome (germ.). v. Croma. 
de resonanţă rotundă şi cu 6; Kromong,. inst. Javanez format | coarde; Niyuenkin şi Sankin,. dintr'o serie de gonguri de me- 
formate dintr'un tub de bam-! tal (o. Kong). 
bu, unul cu 2 coarde celalte cui Iiromphorn (germ.) v. Cromorn. 
3 cuarde, 'Krotalon (gr.) v. Crotale. 

Rou ....v. Ku... „Krumata (gr.) v. Crumata. 
Krakowiah (germ.) „v. Craco- i Krumbhora (germ.), v. Cromorn. vianea. + Krumbogen (germ.), tuburile de Krap, denumire a unor inst. | schimb ale cornului şi trom- uzitate în India şi Siam, specie | petei, 
de crotale (v.) făcute din bam-!K rummhorn, &rumphorn (germ.) bu. Sint mai multe varietăţi. v. Cromorn. 
Acele ordinare constau din la- hrupeze (gr.) v. Crupese. 
me de bambu de 40 cm, lun-j hrustische (germ.) v. Crustice, gime şi sint întrebuințate tot: | Klenion (gr.) se numea după uuii 
deauna în număr mare, K.-fu-; braţele laterale ale lirei, ar 
iung ie același instr. numai de; după alţii cordarul (Kay = 
dimensiuni mai mici. K -Puang: pieptene). 
ie un instr. format dinti'o serie iKu, denumire generică a dara: de lame de fildeş sau de bam-! banei în China, unde sonorita- 
bu dispuse ca acele ale unui tea acestui instr. ie conside- 
evantail. „rată ca un simbol al puterei 

Xra-şapee, specie de mare chi-! cereşti şi a autorităților. Ast- 
tară, cu lada rotundă, cu gitul | fel din cea maă adincă antichi- 
foarte lung -purtind diviziunii tate se citează de aceste instr.-e 
şi cu 3 coarde puse în vibra-: participînd la toate felurile de 
țiune printr'un plectru de ara-! serbări sau dind diferite sem- 
mă, instr. uzitat în orchestrele! nale, amintind poporului pu- 
siameze, . terea supremă a cerului şi a 

Kratima semn întrebuințat, în: reprezintanţilor lui şi respectul 
vechea notaţiune a muzicei bi-: antorităţilor. Astfel se citează 
sericeiorientale raportindu-sela o mare varietate de nume: Tsu- 
durata sunetelor. Un alt semn,  k. sau Pen-k., cea mai antică K.-hiporoon indica o mişcare | (sec. — 22), Koa-k. sau În-k. 
pogoritoare de trei grade unite, (sec.—18) /liuen-k. şi Aien-k. 

Krebskanon (germ.) v. Crebsca- (sec. —12) Kin-k., Bulk, Lei-k. non. „Link, Luk, Tao=., Po-k, „Krena, specie de fluier cu gură la-k, ş. a. Cele mai mată din- 

e
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Kuitara, Karitra, v. Kifarah. 
Kvjawiak, dans "polonez analog 
cu mazurea (v., 

Kumpul v. Gong. 
Kunjeri instr. de coarde şi ar- 
cuş uzitat în India. Lada de 
resonanţă ie rotundă, gitul lat 
purtînd diviziuni şi 6 sau 7 
coarde. 

Kuns) (germ.)=artă. K.-cilher, 
v, Bizuga-cither. 

Kurka, cintec de resboi, indian. 
Kurrende (ger m.)eolindători i, 
Kurze-octave  (germ.) = octava, 

tre aceste dărabăni aveau de 
„ordinar ladă, de teracotă sau 
de lemn, de o formă elipsoi- 
dală, trunchiată (ea un poloboc) 
şi la unele membranele atin-- 
geau mai mult de 5m. de cir- 
conferintă. Membranele acestor 
darabăni ierau acordate în su- 

„nete fixe şi nu erau simplu 
sgomotoase. Se înţelege că 
astfel de aparate sonore nu 
putea, fi poriative, şi cele mai 
de multe ori ierau aşezate pe 
un picior terminat jos în cruce. 

  

Unele din acestea se menţin 
încă în timpurile moderne și 
pe lîngă iele mai sint de a- 
daugat: Ceu-k. specie de dai- 
rea; Jao0-k., darabana propriu- 
zisă; Ciang-k., mică darabană 
de forma „unui. ciasornie de 
năsip, ş. a. 

Kudra-ganta v. Ganta. 
Kufismă (e (gr.: Kovoicyx=— ridicare, 
"uşurare), semn din vechia no- 
taţiune a muzicei bisericei o- 
rientale îndicind o mişcare a- 
scendentă de la; gradul al treilea 
la al patrulea, primitiv mi-fa.   

scurtă, denumire dață în vechi- 
le orgi octavei celei mai gra- 
ve din claviatură, carejăera oa- 
re cum redusă, neconţinind de- 
cit taste pentru notele naturale. 

Kuser, specie de chitară japo- 
neză, analoagă cui Sam-jin al 
Chinezilor, dar cu 4 coarde şi 
gitul purtind diviziuni. 

Kusir v. hisay. 
hKuvan-leli sau Pui (v.) denu- 
mirea japoneză a flautelor. 

Kwelz v. Agada. 
Ky...v. Ri...
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"L', articolul it. lo sau la, cu 
„ eliziune, înaintea cuvintelor în- 

VA dagio 
în loc de 70 Adagio. 

;La, a şasea şi ultima dintre si- 
labele aretine. In sistemul de 
solmizare cu mutaţiuni această 

| 

silabă iera atribuită la diferite | 
sunete, după natura exacordu- 
lui întrebuințat, Cînd însă în 
timpurile mai nuoi, s'a fixat 
aceste silabe la anumite su: 
nete, silaba la s'a atribuit gra- 
dului al şaselea a scărei majore 
tip, care serveşte şi ca punct 
de plecare pentru scara minoră 
tip. Toate instr.-ele de coarde 
şi arcuş uzitute in orchestră,   au cite o coardă care vibrind 
liberă, dă pe /a şi poate acesta 
ieste motivul pentru care s'a 
ales unul din aceste sunete, 

„Şi anume. pe acel din octava 
a treia, ca sunet fix pentrul | 
diapazon, 

La (it.) articolul femenin. 
La bemol, sunet mai jos cu un 
semiton cromatic decit sunetul 
la. Acest sunet poate servi ca 
punct de plecare atit pentru 

ț.o gamă majoră: /a bemol ma- 
Jor, cu 4 bemoli în armatură, 
cit şi pentru o gamă minoră, 

ia bemol minor, cu 7 bemoli 
în armatură. Cum însă în sis- 
Titus Cerne : Dicţionar de mozică, LI 

, | 
Il 

  

temul temperat acest sunet Ye 
confundat cu sol diez, gama 
minoră a lui L. b. nu se iea 
mai mici o dată ca tonalitate 
a unei bucăţi de muzică, decit; 
doar pentru exerciţii, prefe- 
rindu-i-se acea a lui s0/ diez 
minor care nu are decit 5 diezi 
în armatură. Totuşi în cursul 
unei bucăţi se pot întilni mo- 
dulaţiuni în această tonalitate. 

Labiale, se zice despre tuburile 
de orgă sau alte instr.-e în 
care vibraţiunile sînt provoca- 
te prin lovirea unui curent de 
zier de o tăietură practicată 
la unul din capetele tubului, 
(7. gură), 

Labien (germ.) sau labium (at.), 
muchea tăieturei de care se 
loveşte curentul aerian ce pro- 
voacă producţiunea vibraţiuni- 
lor în unele instr.-e de suflare. 
abirint v. Urechie. 

Labisalio. (lat.) denumire dată 
de unii autori sistemului de 
solfiare al lui Hitzler, cunos- 
cut generalminte sub numele 
de bebisalio (v.). 

Ladă de resonanţă se numeşte 
o cutie de lemn, de metal sau 
de alt material, destinată a 
întări prin vibraţiunea aieru- 
lui cupris în iea, intensitatea 
sunetelor ce se produc asupra 

1
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joi. Trebuie a deosebi lăzile 

destinate a întări sonoritâtea 

unui sunet anumit, de acele 

ale instr.-elor de coarde, a că- 

vor misiune ie de a întări 

întrun mod uniform toate sune- 

tele produse de aceste instr.-e. 

O ladă destinată unui sunet 

„izolat (acel al unui diapazon, 

sau acel al unei lame metalice 

sau altele în diterite instr.-e) 

funcţionează ca un tub închis; 

dimensiunile ce trebuie a-i da 

sint în relaţie cu acest sunet 

şi practica a stabilit următoa- 

rea regulă: lungimea unei lăzi 

de resonanţă destinată a întări 

sonoritatea unui sunet anumit, 

je egală cu lungimea tubului 

închis ce ar da acest sunet, 

minus jumătate din înălțimea 

ce voim a da acestei lăzi. De 

ex. o L. d. r. deo înălţime de 

5 cm. destinată a întări so- 

noritatea unui diapazon dind 

pe la de 870 vibraţiuni simple, 
va avea o lungime egală cu 

lungimea tubului închis dind 

această notă (195mm.) minus 

jumătate din înălţimea iei (25 

mm.) sau 
195 — 25=—170mm. 

Resunătorii (v.) lui Helmholtz 

nu sînt altă ceva decit lăzi de 

resonanţă de forme particulare, 

a căror capacitate ie astfel re- 

gulată ca să întărească sono- 

ritatea unor anumite sunete. 

Lăzile instr.-elor de coarde, 

departe de a fi destinate să în- 

tărească sonoritatea unor su- 

pete anumite trebuie din contra 

să întărească, întrun mod con- 

stant şi uriiform, toate sunetele 

produse de aceste instr.-e. For- 

ma acestor lăzi: variază de la 

un instr. la altul, dar iele se 

„pot reduce la cite-va tipuri 

- principale. 
La violină, chitară ş. a. L. 

d. v. se compune din două table 

de armonie, placi subţiri de 

lemn, unite între iele prin pă- 

reţă laterali (v. fașcii) şi ţinute 

la distanță printr'un mic cilin- 

dru, tot de lemn, numit pop. 

Vibraţiunile coardelor, prin in- 

termediul scaunaşului şi al aie- 

vrului încunjurător, sint trans- 

mise tablei superioare, de la 

care, prin faşeiile laterale, prin 

pop şi prin aierul cuprins în   |. d.r.,tablei inferioare, şi ast- 

„fel toate împreună concură a 

da sunetelor o sonoritate în- 

comparabil mai mare decit a- 

ceia ce ar avea, cînd coardele 

ar vibra fără L. d, r. La in- 

str.-ele din familia lăutei (cob- 

ză, mandolină ş. a.) tabla in- 

terioară fe suprimată sau mai 

bine zis ie înlocuită printr'un 

fund bombat, format din doa- 

ge, şuşeniţi inguste, unite între 

Yele, cari însă joacă acelaşi rol. 

La piano, harpă, ţimbală, și 

a, lăzile, deşi afectează forme 

atat de variate, sînt în fond mai 

mult sau mai puţin analoage 

cu acea aviolinei: două table 

de armonie unite prin fascii 

laterale. - 

Teoria acestor lăzi ie foarte 

complicată, şi numai pe prac- 

tică se bazează formulele cele   mai potrivite pentru construc-
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țiunea lor. În ceia ce priveşte) 
dimensiunile lor, iele trebuie | 
să fie relativ mari, -corespun- | 
zind oare cum teoretic unui! 
sunet foarte grav, aşa că ori! 
ce sunet ar fi dat de instr,, 
iel să poată fi considerat ca! 
una din armonicele sunetului | 
grav căruia i-ar corespunde L.. j 
d. e. | 
Inst -ele extru-europene sau ! 

acele ale antichităţei ne pre-! 
sintă lăzi de resonanţă de o: 
formă foarte originală. Astfel | 
ieste ţasta, de broască întrebuin- 
țată la vechia liră a Grecilor, 
la el aud-ul primitiv al Arabi- 
lor; nuca de cocos, oul de 
struț, întrebuințate la diferite 
instr.-e indiene, japoneze ş. a.; 
difiritele specii de tartace (v. 
cucurbilă) cari servesc fie ca 
lăzi de resonanţă în instr.-e 
extra-europene (ca vina), fie ca 
intăritoare a sunetului izolat 
produs de lama vibrantă sub 
care ie pusă (ca la marimba). 
In alte instr.-e rolul lăzilor de 
acest gen îl joacă tuburi de 
bambu (ca la gendir). 

Nu trebuie a confunda cu Jă- 
zile de resonanţă lăzile sau cor- 
purile diferitelor specii de dă- 
răbăni, fie făcute din lemn, din 
metal sau din teracotă, a căror 
dimensiuni şi forme nu joacă 
nici un rol în sonoritatea iustr.- 
ului (v. membrană). 

La diez, sunet cu jumatate ton! 
cromatic mai sus decit sunetul 
la. În practică nu ie luat ca 
punct de plecare nici pentru 
o gamă majoră (care ar avea   
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10 diezi în armatură) nici pen- 
tru o gamă minoră (cure ar 
avea 7 diezi în armatură) ; tem- 
peramentul identificindu-l cu 
sunetul si b, i se preferă to- 
nalităţile acestuia: și b major, 
cu doi bemoli, sau si minor 
cu 3 bemol în armatură. Ca 
tonalități pentru exerciţii, sau 
ca modulaţiuni trecătoare se pot 
întilni însă şi gamele lui L. d. 

Lage (germ.) = poziţiune (*.). 
Lagrimosa (it.)e= plingător, ca 
termin de expr. 

Laia-vansi (beng.), specie de 
fluier cu gura transversală, uzi- 
tat în India. le format dintr'un 
simplu tub deschis la amîndouă 
capetele şi avind 7 borte la- 
terale. Ca şi în instr.-ele ana- 
loage (nai arab, caval ş. a) 
producţiunea sunetului ie foar- . . 
te grea şi numaă o lungă prac- 
tică o aduce. 

Lai (fe.) mie poem de un gen 
uşor, tormă populară uzitată 
în Franţa în Evul. mediu. 

La major, tonalitate majoră a- 
vînd ca gamă scara bazată pe 
la ca tonică şi cu notele fa, do 
şi sol diezate. Esteticii parti- 
zani ai caracterelor expresive . 
a tonalităţilor pun în dome- 
niul lui L. m. exprimarea „a- 
morului cast, a mulţumirei. a 
speranţei, a veseliei tinereţei, 
a credinței în Dumnezeu:. îv. 
Caractere). Ori cum această 
tonalitate ie una din cele mai 
favorabile instr.-elor de coarde 
şi arcuş, fiind că acestea au 
ca coarde libere cele mai.bune 
grade ale iei,
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Lamă vibranlă, nume dat unor 

bande subţiri lungă şi înguste 

relativ cu lungimea, de ori ce 

material elastic ar fi iele, în- 

trebuinţate ca corp vibrant în 

construcţiunea unor instr.-e 

muzicale. Vibraţiunile acestor 

L. pot fi transversale sau 

longitudinale; dar cele întăi 

sînt singurele aplicate în prac- 

tică. Lele se pot obținea fizind 

L. printrun capăi şi frecînd-o 

cu arcuşul, sau îndepărtind-o 

„cu degetul din poziţiunea sa 

de echilibru. In practică însă 

singurul mod de punere în vi- 

braţiune a lamelor vibrante ie 

lovirea cu ciocanașe, fie direct, | 

fie prin intermediarul unei cla- 

viaturi. ln instr.-ele muzicale 

lamele vibrante sint sau sus- | 

_pendate printr'un găitan, sau | 

aşezate pe un cadru sau ladă | 

de resonanţă. In tot cazul iele 

trebuie să fie izolate, ceia ce| 

se poate face printr'o mărgea | 

de sticlă, printr'o roviţă de plută, 

printr'un găitan sau un simplu 

paiu intercalat între iele şi ca- 

drul ce le suportă. Vibraţiunile 

lamelor se produc urmind a- 

celeaşi legi caşi acele ale ver- 

gilor sau placelor vibrante; cu 

alte cuvinte: numărul lor ie 

în raport direct cu grosimea 

şi în raport invers cu patratul 

lungimei. Lăţimea nu are decit 

o infuerţă neglijabilă asupra 

înălţimei sunetului. Cum însă 

proporţia în grosimea lamelor 

e relativ foarte greu de sta- 

biliţ, se preferă în general a 

nu se servi decit de legea lun- 
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gimelor, întrebuinţindu-se lame 

de aceiași grosime şi ne variind 

decit prin lungimea lor. In 

instr.-ele muzicale se găsesc 

întrebuințate lame de metal 

(de preferinţă oţel), de sticlă, 

lemn, trestie ş. a.; ori cum 

însă aceste instr.-e n'au jucat 

nici o dată un rol important 

în muzică. Votuși industria pri- 

mitivă a diferitelor popoare sau 

imaginaţiunea mai mult sau 

mai puţin rafinată a factorilor, 

ne procură o frumoasă serie 

de instr.:e în cari sunetul ie 

produs prin lame vibrante : sla- 

cado, gendir, marimba, ranat, 

zanza ş. a. instr.-e exotice, 

precum şi diferite specii de 

carilion, zilofon, lira, tipofon, 

armonica, celesla ş. a. instr.-e 

europene, mai mult sau mai 

puţin perfectionate. 

Cite o dată se întrebuinţează 

numele de L. v. în acelaşi sens 

cu ancie liberă (*.). 

L.ameutabile sau lamenloso (t.) 

= plingător, ca termin de expr. 

Lamentv (ît.) = plingere, dat ca 

_ţitlu unor bucăţi muzicale. Un 

|. e tot ceia cea parvenit pănă 

la noi din operă Arianna de 

Monteverde, capo d'opera aces 

tu maistru. Sub numele de Ja- 

mentaţiună se înţelege în biseri- 

ca creştină occidentală în spe- 

cial trei poeme ale profetului 

Irimia ce se ciătă la serviciu în 

ultimele treă zile ale septăminei 

mari, Melodiile tradiţionale pe 

care se cintau aceste lamenta- 

ţiuni pănă în sec. 16 cereau nu 

numai o mare extensiune de
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voce dar şi măiestrie în con- | 
ducerea iei, pentru o putea da! 
o expresiune cuvenităi deilor. 
triste şi sfişiitoare ale profetu- | 
iu. În urmă s'a căutat a se | 
simplifica aceste melodii și to-! 
tuși aşa simplificate ele pro-: 
duc o profundă impresiune a-i 
supra credincioşilor. Deja din! 
prima perioda a polifoniei mo- | 
derne maiştrii contrapunctişti : 
au cercai a întări încă expre- | 
siuneaa cestor lamentaţiuni, 
prin puterea expresivă a ur-| 
moniei; mai cu samă Palestriua 
şi Vittoria au creat adevărate. 
lucrări de artă. Totdeauna cind, 
aceste lamentaţiuni sint cîn-" 
tate de cor iele sînt acompa- 
niate, cel puţin de orgă. 

La minor, tonalitate minoră, avind 
ca gamă scara bazată pe Za. 
Prin necesitatea  semitonului 
între gradele 7 şi 8, nota sol! 
ie diezată. Această gamă ie 
luată ca tip pentru gamele 
minore. În gama melodică se 
alterează de obicei la suit nota 
fa, facind-o fa diez şi la po- 
gorit se anulează diezul atit 
la sol cit si la fa, astfel că 
pogoritor ea ie tocmai gama 
reprezintind anticul /ipodoric. 
(v.). Partizanii caracterilor ex-| 
presive ale tonulităţilor atribuie 
lui L. m. mai presus de toate 
puterea de a exprima „blinde- 
ţa, bunatatea, candoarea, fie 
prin şagă sau seriozitate, fie 
în veselie sau în tristeţă“ (v. 
Caractere). Ca şi la major şi! 
pentru acelaş motiv, L. m. ie! 
una din tonalităţile cele mai! 

  

favorabile instr.-elor de coarde 
ŞI arcuş, şi maiştrii scriu bucu- 
Yos în această tonalitate oră 
de cite ori sunetele principale 
ale instr.-elor întrebuințate fac 
parte din iea. 

Lampons (fr. dela lamper, = 
bea), nume dat unor cintece 
de masă formate din mai multe 
strofe ciutate alternativ, al 
căror refren, zis de cor, e ter- 
minat prin cuvintul lampons, 
repetat pănă cînd cel ce a, 
cîntat strofa a băut paharul 
şi-l trece la altul. 
a mununeira dans spaniol, uzi- 
tat mai cu samă în Galicia. 
Muzica, de o mişcare mode- 
rată, Xe în ?|,, cu frazele înce- 
pînd totdeauna printr'o ana- 
crusă de o pătrime, adică pe 
timpul al doilea. Castanetele 
se mărginesc constant a lovi 
timpii tari ai măsurei. 

Lănceră (fr.: lanciers), varietate 
de cadril (v.) dansat de obicei 
de patru părechi. Figurele 1, 
3 şi 4 sint în 6), 2 şi 5 în 
24. Mişcarea la figura 1 g. = 
122: la fig. 20=112; la fig. 
3 ş.=9%; la fig. 4 q. =108 
şi la fig. 5 şg= 10%. 

Lândler, sau Lânderer (germ.) 
dans original din Landel, spe- 
cie de vals, în măsură ternară 
(de ordinar ?|,); de un caracter 
pasionat, vesel, dar de o miş- 
care moderată. O imitaţiune 
de L. ie aşa numita tiroliană 
(7.). Caracteristic în mersul me- 
lodic al acestui dans ie miş- 
carea aproape constantă în op- 
timi. Compozitorii de muzică 

L
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tui dans, şi Beethoven, Schu- 
bert, Heller, Jensen ș. a. seri- 

“ind L. au făcut din iel una din 
formele caracteristice ale muzi- 
cei instr.-ale. Acel din /'rei- 
schuts însă ie citat ca un model, 

Langharp sau Langleike, specie 
de harpă norvegiană cu 7 
coarde. 

Langsani (germ. rar, încet, ca 
termin de mişcare. 

Langspil, specie de violină pri- 
mitivă islandeză, cu trei coar- 
de acordate două în unison 
şi o a treia o octavă mai jos. 
Pe una se cîntă melodia, şi 
arcuşul, atăcindu-le pe toate 
trei în acelaşi timp, aceasta 
e însoţită continu de o specie 
de hang, ca şi în cimpoi sau 
mai bine ca şi în violina rusă 

„numită Gudoc. 
Languendo sau languente (it:)= 
slăbit, ca termin de expr. 

Langueile (fr., dimin. de la 
dangue= limbă), nume dat de 
factorii de clavecine şi spine-! 
te din secolii trecuţi la nişte 
mică bucățele de lemn adaptate 
la capătul tastelor şi în care 
se fixa pana destinată a pişca 
eoarda. Relativ la instr.-ele de 
suflare acest cuvint ie între- 
buinţat une ori în acelaşi sens 
cu ancie şi alte ori cu cheie 
sau clapă. - 

L.ao-fan una din varietățile de 
orchestră siameză, obicinuită 
în provinciile de nord ale re- 
gatului. 

Lapa specie de lungă trompetă 
_uzitată în muzicele tureeşti. 

instr.-ală au adoptat forma aces- 
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LARGO 

Larga (lat.) nume dat de unii 
autori unei figuri din nota- 
ţiunea proporţională uzitată în 
sec. 14 şi 15, avind o valoare 
mai mare încă decit acea nu- 
mită maxima. (v.) Această va- 
loare însă nu iera nici o dată 
întrebuiuţată în practică şi fi- 
gura care o: reprezinta în spe- 
culaţiunile teoretice iera ace- 
iaşi caşi a maximei, numai 
avind două sau chiar mai mul- 
te cozi. 

Largando (it.), același cu allar- 
yando (v.). 

Lanehetlo (ît.), ca, termin de 
mişcare, dimin. de la laryo (v.) 
ocupînd locul între acesta şi 
andante, numărind metronomic 
60 — 72 timpi pe minut. Com- 
paraţiunea acestui termin cu 
andantino, (v.) ile greşită. De 
multe oră această mişcare ie 
adoptată de compozitori =, pen- 
tru partea a doua a sinfoniei, 
sonatei ş. a. şi în acest caz 
însuşi această parte iea numele 
de L. 

Largior (lat. = mai larg, mai 
mare) v. Fistula. 

Largo (it.— larg, rar) termin ra- 
portindu-se la cea mai rară 
mişcare muzicală, cuprinzind 
metronomic de la 40 pănă la 
60 timpi pe minut. le astfel 
acelaşi “lucru cu grave. Carac- 
teristic pentru acesta mişcare 
fiind gravitatea, seriozitatea, 
nobleţa, cari nu sint susţinute 
prin figuraţiune, ie rar să o 
găsim indicată pentru bucăţi 
de o întindere mai mare; din 
contra, într'un număr restrins 
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de fraze iea aduce cu sine o 
mare putere de expr. şi astfel 
o vedem adese întrebuințată 
la introducerele formelor cicli- 
ce. Expr. molto L. în fond ie 
același lucru şi nu se rapoartă 
decit la mişcări apropiindu-se 
de limita inferioară a lui L,, 
între 40 şi 50. Poco L. ie o 
expr. ce nu ie totdeauna la 
locul iei: o găsim în diferite 
ocaziuni indicind o modificare 
a mişcărei principale. 

Larigot sau mai bine ZArigor, |! 
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vechiu instr. fr., specie de mic | 
fluier cu gura cioplită, astăzi 
ieşit din uz. Numele însă i-a 
remas la un joc de orgă, cel 
mai acut din toate, joc de mu- 
taţiune sunind . quinta. 

Laringe sau larinz ie partea 
din organul vocal în care se 
produce sunetul. el ie situat 
în partea anterioară medie a 
gitului, unde produce 'o specie 
de umflătură mai mult sau 
mai puţin pronunţată, numită 
nod sau mărul lui Adam, toarte 
uşor de observat la persoanele 
slabe şi în general la barbaţi, 
care umflătură însă nu influen-. 
tează întru nimic asupra for- 

- mei interne a aparatului vocal. 
Forma L.-ului ie aproape acea 
a unui con trunchiat resturnat, 
prin partea inferioara (baza 
mică) continuind /rachea-ar- 
feră, care aduce aierul de la 
plămăi, şi prin cea superioară 
(baza mare) comunicind cu fa- 
ringele. Iel ie suspendat de o- 
sul hioid, de care depinde şi 
limba, ceia ce explică relaţiu-   

LARINGE 

nea dintre poziţiunile lor re- 
ciprote. Tot interiorul cavită- 
ţei L.-lui ie tapisat de o mem- 
brană mucoasă foarte elastică, 
sediul a mai multor ghinduri 
cari secretează sucul necesar 
pentru a menținea umiditatea 
esenţială uşurinţei mișcărilor 
Xei. Această membrană către 
mijlocul cavităţei, presintă două 
părechi de talduri orizontale, 
numite coarde vocale. Cele de 
mai jos, adevaratele coarde 
vocale, funcţionind ca o ade- 
varată ancie dublă, se pot a- 
propia sau îndepărta între iele, 
dind astfel curs liber sau în- 
terceptind curentul aierian ; 
sint producatoarele sunetului, 
atit în vorbire cît și în cîntare. 
Cele de mai sus, coardele vo- 
cale /alşe, mai puţin pronun- 
țate, joacă un rol în emisiunea 
sunetelor acute, în strigăt ș. 
a. De la dimensiunile relative 
ale acestora depinde timbrul 
vocei, şi de la aptitudinea lor 
pentrutensiune extensiunea iei, 
Păreţii L.-lui sînt menţinuţă 
printr'o serie de cartilage, for- 
mate dintr'o țesătură elastică 
şi flexibilă, mobile unele asu- 
pra altora sub influenţa unei 
serii de mușchi. Principalele 
sint : firoidul, compus din două 
lame aşezate în unghiu, cari 
formează proeminenţa mărului 
lui Adam ; cricoidul, cartilagiu 
inelar, cari prin partea poste- 
rioară menţine alte două car- 
tilage mai mici, arifenoide; cari 
funcţionează "ca pirghii ale 
coardelor vocale. Spaţiul cu-
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prins între aceste coarde vo- 
cale se -numeşte g/olă, sau mai 
bine zis orificiu glotic, şi ie! 
protejat în contra alimentelor,! 
dinspre partea faringelui, prin-, 
tr'o membrană suspendată, spe-| 
cie de căpac mobil menţinut 
asemenea printr'un cartilagiu,! 
şi numită epiglotă. Acest spaţiul 
poate fi lungit sau scurtat, 
lărgit sau strimtat, prin ten-l 
siunea sau slăbirea coardelor! 
vocale, prin apropierea sau în-! 
depărtarea lor. Numai trecind 
prin acest spaţiu curentul aie- 
rian întră în vibraţiune şi pro-! 
duce sunetul și de la aceste di-| 
ferite aspecte ce glota iea de- 
pinde înălțimea sunetului emis. 
Această emisiune constă din 
două mişcări principale, una 
pregătitoare, în care coardele 
vocale se pun oare cum în 
poziţiune, apropiindu-se şi în- 
tinzîndu-se în acelaşi timp, şi 

a doua, cînd acestea brusc se 
îndepărtează mai mult sau mai 
puţin, şi vibrează sub impul- 
siunea curentului de aier, trans- 
miţind acestuia vibraţiunile lor; 
ie ceia ce se numeşte lozitura 
de glotii, producătoarea sune- 
tului, mişcare de care ne dăo 
„exactă imagină acea produsă 
de buze pronunţind litera b. 
In emisiunea sunetelor cari for- 
mează registrul de piept, coar- 
dele vocale, întriun grad mai 
mare sau mai mic de tensiune, 
vibrează în toată lungimea lor, 
şi glota ie deschisă asemenea 
îu toată lungimea iei, afectind 
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  o formă aproape eliptică, foarte 
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; 
lungită, mai largă sau mai 
strinsă, după cum sunetul emis 

„ie mai mult sau mai puţin grav. 
Din contra, în emisiunea su- 
netelor registrului de cap, acest 
orificiu devine din ce in ce mai 
Mic, numai o parte a coarde- 
lor vocale întrind în vibraţiune, 
falşele coarde vocale şi baza 
epiglotei aşezindu-se asupra lor 
şi determinind astfel lungimea 
lor vibrantă. Aceasta cel pu- 
ţin ie părerea cea mai acre- 
ditată astăzi, 
Abstracţiune însă făcînd de 

dilataţiunea sau contracţiunea 
coardelor vocale, acest orificiu 
în sine însuşi ie la femei şi 
la copii cu mult mai mie de- 
cit la barbaţi, ceia ce face că 
vocea acestora ie respectiv cu 
o octavă mai gravă, La băieţi 
glota primeşte o modificare 
către împrejurimile vristei de 
15 ani, cind vocea se transfor- 
mă şi iea forma sa definitivă 
(7. Schimbare). 

Laringoscop, aparat destinat a 
face posibilă examinarea larin- 
gelui. Propriu nu ie un apa- 
rat, ci o combinaţiune de mai 
multe mici instr.-e: o mică 
oglindă circulară de un diame- 
tru de 1 sau 2 cm. fixată de 
o coadă; se aşează pe pălătu- 
şul celui. ce se examinează ; 
această mică oglindă dă ima- 
ginea laringelui cu condiţiunea 
de a fi bine luminată, ceia ce 
se obţine reflectind asupra iei, 
„printr'o altă oglindă circulară, 
ceva mai mare, fixată pe frun- 
tea observatorului, lumina u- 
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nei lămpi concentrată prin a- 
jutorul unei lentile pusă dinain- 
tea flacărei şi a unei oglinzi 
concave pusă îndărăptul iei. 

„ Naturalminte gura trebuie să 
fie bine deschisă şi limba men- 
ținută pe barbie cu ajutorul 
unei batiste, Această examinare 
nu are nimic desplăcut în sine! 
şi se poate face cu mare ușu- 
rinţă de ori cine. 

Lasu, nume dat întroducerei în 
mişcare inceată a ciardaşului 
(v.) unguresc. | 

Lateralis (lat) = lăturaş, 
0). 
Lăluraş în teoria. muzicei bise- 

plagal 

tet glasurilor 5, 6, ? şi 8, con- 
siderate ca respectiv derivate 
ale glasurilor 1; 2, 3 şi 4 (r. 
Glas şi Plagal). 

Laude sau Lăudări (lat.: laudes) 
nume colectiv dat în biserica 
creştină la o serie de cîntări 
făcînd parte din serviciul de 
dimineaţă, a căror text ie luat 
din diferiţi psalmi şi mai cu 
samă din psalmii 148, 149 şi 
150 cari încep prin cuvintele 
„Laudaţi pre Domnul: sau 
„Cintaţi Domnuluie, 
Numele de /audi spiriluali 

sa dat în sec. 16 la imne în 
mai multe voci scrise pe texte 
sacre. Cel întăi care a scris. 
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    astfel de imne a fost Animuceia | 
(+ 1571), pentru congre- 
gațiunea lui San Filippo Neri, 
la Roma. Din alternarea aces- 
tui fel: de imne cu recitări a di-. 
ferite episode din istoria. sacră 
a ieşit oratoriul (v.) modern, 

i 
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"În sec. trecuţi se dădea nu- 
mele de /audisti (t.) sau lau. 
distae (at) membrilor unor 
societăţi de amatori, înfiinţate: 
în diferite oras» italiene, cari, 
la epoci anumite mergeau în 
procesiuni pe strade, îm brăcaţă 
în haine albe şi cu luminări în 
mină, oprindu-se în pieţele pu- 
blice şi mai cu samă în fața bi- 
sericilor, întanina diferite imne 
religoase. Origina acestor so- 
cietăţi pare a fi anterioară sec, 
14 (9. Italia) şi pare că au 
existat încă pănă în sfirşitul 
sec. 18. “ 

Laureat, titlu dat în general a- ricei noastre se dă acest epi-. celor ce au ieșit învingători 
într'un concurs artistic ŞI prin 
extensiune acelor ce absolvind 
o şcoală au obţinut cea mai 
mare recompensă. 

Lăută, tipul instr.-elor de coarde 
pişcate şi cu lada de resonanță 
bombată, de care găsim repre- 
zintaţiuni pe cele mai vechi 
monumente funerare ale Egip- 
tenilor. Instr.-ul european ie 
derivat din instr.-ul favorit al 
Arabilor cunoscut sub numele 
de e/ aud (7.), care introdus 
în Spania (laud) prin Arabi, 
nu întirzie a trece în celelalte 
ţări, Italia (/4u10) Franţa; (fu/A) şi Germania (Zaule). Dar maj 
cu samă în urma cruciadelor 
el cîştigă teren, se pecfecţionă 
ŞI din sec. 15 pănă în sec. 17 
Jucă un rol foarţe important 
în istoria muzicei, In tot acest 
timp L. mu ie numai un im- | 
portant membru al ansamblu- 
lurilor inst.-ale, dar şi princi-
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palul instr. acompaniator .şi 
executant al muzicei de cameră. 
Aranjamentele pentru L. a com- 
poziţiunilor de muzică vocală 
erau pentru muzica intimă de 

„pe atunci ceva analog cu re- 
ducţiunile pentru piano a par- 
tiţiunilor moderne de opere sau 
muzică orchestrală. 
L. consta dinti'o ladă de re- 

sonanţă rotundă, aproape e- 
misferică, formată din doage, 
fără faşeii laterale ; tabla de 
armonie ie de obicei pătrunsă 
de una sau mai multe rozete. 
Porma aceasta bombată a lăzei 

" de resonanţă ne dă caracteris- 
tica instr.-elor din aceiaşi fa- 
milie cu L. prin opoziţie cu 
acele din familia chitarei, a că- 
reia ladă ie formată din două 
table unite prin faşcii laterale. 
Lada ie prelungită printr'un 
git lat, care întors în unghiu 
drept tormează cuierul. În in- 
str.-ele posterioare sec. 15, pe 
git, sub coarde sînt marcate 
diviziunile unde trebuie a apăsa 
coarda pentru a obținea sune- 
tul dorit; în instr.-ele ante- 
rioare, aceste diviziuni lipsesc, 
precum lipsesc încă şi azi la 
instr. tip al Arabilor. Numărul 
coardelor a variat cu timpul, 
precum 'a variat naturalminte 
şi acordul. Cele mai vechi in- 
str.-e reprezintate în manus- 
cripte au 4 coarde; altele au 
un număr mai mare de coarde, 
simple sau împărechiete. In sec. 
16 L. are de obicei 11 coarde, 
5 părechi şi una izolată, pen- 
tru melodie, astfel acordate: 
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sol,-do- [az la-reş-sol, 
sau : 

la-7e3-50l.-siz-mi,- la, 
Către sfirşitul sec. 16 încep 

a se construi instr.-e avind pe 
lingă această serie de coarde 
încă un număr de coarde des- 
tinate a da sunete grave vi- 
brind în libertate. Iată acordul 
obicinnit al acestor instr.-e în 
sec. 17 (după Marea Eniclo- 
pedie) : pentru coardele de pe 
tastă același de. mai sus, iar 
coardele grave dădeau sunetele 
soli-fa-mi-rej-doy.  Mersenne 
dă un alt acord pentru coa- 
dele de pe tastă: 

la, rez /ax-lazres- fas 
De altmintrelea variaţiunea 

acordului prezinta astfel de 
complicaţiuni că Matheson (Das 
neue erdf|nete Orchester, 1713) 
zice: că un lăutist în vristă de 
80 de ania trecut desigur 60 
din iei acordindu-şi instr.-ul. 
In Germania iera o întreagă 
familie de L., de la sopranino 
(Klein oklav Laule) pănă la 
contrabas (Girosse oklav Laute). 
Dar nică în celelalte ţări di- 
minutivele şi augmentativele 
mau lipsit. Astfel în sec. 16 
pare că instr.-ul numit Chilerna 
sau (Juinterna nu era decit o 
mică Î. cu 4 părechi de coarde; 
cu sec. 17 însă aceasta a în- 
ceput a fi construită ca şi chi- 
tara, cu două table de armo- 
nie. Lufina, Mandora, Mando- 
la, Mandolina, sit instr. din 
aceiaşi familie, -cu alte cuvinte 
lăute de dimensiuni mai mari 
sau mai mici. Silinţele de a 
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— da lăutei o cit mai mare ex- | 
teusiune dind coardelor grare 
o mai mare lungime, a condusi 
la două procedeuri de fabri-i 
caţiune:. unele instr.- aveau | 
două gituri, unul lung, pentru | 
coardele grave, şi altul scurt, 
avind cuierul întors cam pe la| 
Jumătatea celui mare, pentru | 
coardele de pe tastă; altele, 
numai cu un singur git, dar 
avind două cuiere, acel al coar- 
delor grave construit; în pre- 
lungirea tastei. Aceste instr.-e 
au fost numite unele Teoria, 
altele. Avhi-lăulă, dar autorii 
sînt puţin precişi in a face! 
deosebiri exacte între aceste 

„Specii de. instr.-e. 
După ce toate aceste varie- 

tăți de LL. se bucurară deo 
mare favoare în tot, timpul sec. 
17, cu sec. 18 iele sînt detro- 
nate de instr.-ele de coarde 
şi arcuş şi de cele cu clavia- 
tură, şi în sec. 19 singur man- |! 
dolina continuă a fi încă cul- 
tivată în. Italia şi în Spania. 
L. şi varietățile iei aveau o! 

notaţiune proprie lor, deosebită 
de notaţiunea proporțională u- 
zitată generalminte. Această 
notaţiune, numită /ablatură 
(v.) consta din litere şi cifre 
cari nu se raportau la înălți- 
mea sunetului, ci la punetul 
unde coarda trebuie a fi apăsată 
pentru a se obținea sunetul 
dorit. Dealtmintrelea deşi a- 
ceastă tablatură a variat în 
diferitele ţări, transcripţiunea 
iei în notaţiune modernă nu 

  

  prezintă nică o greutate și stu- 

diul iei ie de o mare inupor- 
tanţă pentru studiul muzicei 
din sec. 16 şi 17, prin tea 
dispărind îndoielele notaţiunei 
proporţionale, nesiguranța u- 
nor acoidenţă presupuşi ş. as 
Nu se ştie nimie despre în- 

troducerea acestui instr. în ţă- 
rile noastre. Existenţa lui însă 
ne ie dovedită prin existența 
numelui, care ne indică întru 
cit-va şi drumul ce a urmat. In 
adevăr, se poate afirma că ea 
ne-a venit direct de la Arabi, 
fapt ce se confirmă prin forma 
vechie a numelui acestui instr., 
Alăula, care evident se trage 
de la ePaud sau al aud arab 
şi nu de la expresianile ocei- 
dentale, cari au suprimat ime- 
diat vocala iniţială a articolului 
arab. Dar în afară de aceasta 
nimic nu se poate preciza; 
nici o altă urmă nu există, decit 
doar cobza, evident o derivare 
din vechia L. care şi-a schim- 
bat numele sub influenţa ru- 
sască, şi titlul de /ăutar, cari 
dat mai tirziu tuturor instr.= 
iştilor ambulanți, muzicanți de 
profesiune, chiar cîntăreţi, se 
raporta desigur la început nu- 
mai la instr.-iştii lăutiştă. 

Lăută-feorbă, varietate de teor- 
bă cu două gituri imaginată 
şi construită în 1727 de fac- 
torul S. Schelle din Nuremberg., 
Lăutar v. Lăuta şi Taraf. 
Laule (germ.)=lăuta (v.) 
Lauleninstrumenten (germ.) nu- 
me dat cite o dată în general in- 

„str.-elor de coarde pişcate, nu- 
mite încă /arfen instrumentea.
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Lăulisl, instr.-istcintînd din lfută. | 
Le (it) articolul plural femenin. | 

" Leader (engl.)=— conducător, v. 
Concert-maistru şi Conduce. 

Leg. prese. în loc de legato (v.). 
Lega (a) două sau: mai multe 
sunete ie a le emite astfel. ca! 
să nu se facă nică cea mai mică | 
pauză între iele, ne părăsind |! 
pe unul decit exact în momen- 
tul în care atăcăm pe: urmă- 
torul. Acest efect de execuţiu-| 
ne se indică fie prin terminul | 
legat (it: legal, sau ligato, | 
fr: coult sau li6, germ.: ge-! 
bunden ş. a.) cînd se rapoartă 
la un pasaj de o durată mai 
mare, sau prin semnul /egătu- 
rei (v.) cind se rapoartă la un 
număr mărginit de sunete. 
În cint legarea sunetelor se 

obţine cind fără întreruperea 
suflului se modifică tensiunea 
coardelor vocale, astfel că în-| 
tăiul sunet /rece oarecum în 
celalt. Ie acelaşi lucru la in- 
str.-ele de suflare, în cari fără 
întrerupere în curent se mo- 
difică numai acţiunea buzelor 
şi degitatul necesar producere 
noului sunet. In instr.-ele de 
arcuş, cind sunetele ce se leagă 
pot fi obţinute pe o aceiaşi 
coardă, arcuşul continuă miş- 
carea sa şi numai degitatul se 
schimbă iar cind ie nevoie de 

- a schimba de coardă, arcuşul 
trebnie să treacă repede şi lin, 
fără scuturătură de pe o coardă 
pealta. La instr.-ele de clavia- 
tură trebuie a ţinea bine de-! 
getul pe tasta primului sunet! 
pănă în momentul cînd atăcăm i 

      

  

pe al doilea, astfel ca în clavire 
înăduşitoarea, în orgă şi armo- 
niu supapa, să nu cadă decit 
în momentul atacului noului 
sunet. 
-- Epitetul legat se întrebuin- 

țează încă în cazul cînd un su- 
net atacat pe un timp ie pre- 
lungit printr'o nouă notă pe 
timpul sau în tactul următor, 
v. Legălură) şi se mai dă încă 

stilului armonic în care prepa- 
raţiunea şi rezoluţiunea diso- 
“nanţelor, şi chiar legarea note- 
lor comuneîn acorduri e abser- 
vată cu cea mai mare stricteţă. 

Legato (it.) = legat, v. a lega. 
Legatissimo (it.) superlativ, de 
la /egato, indicind o execuţiu- 
ne în care acest efect ie obser- 
vat cu cea mai mare strictoţă. 

Legătură, semn din notațiunea - 
muzicală, o linie curbă, „==, 
întrebuințat atit cînd se cere 
legarea a două sau mai multe 
sunete (v. a lega) cit şi cînd 
se prelungeşte, fără un non 
atac, un sunet de pe un timp, 
prin altă notă pe timpul sau 
tactul următor. Acest dublu 
sens. dat semnului de L. a fă- 
cut pe unii a propune rezer- 
varea liniei curbe pentru efec- 
tul legat în execuţiune şi u în- 
trebuinţa o linie frintă (| ) 
cînd indică un sunet prelungit. | 
— În contrapunctul modern 

expr. L. ie sinonimă cu sincopă, 
cind în specia de contrapunct 
două note contra una, constant 
prima notă a unuiitact ie pre- 
lungirea notei a doua din tactut 
precedent.
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— In vechia muzică propor- 
țională se dădea numele de |. 
dat.: ligatur) la grupe de su- 
nete reprezintate prin figuri 
de note compleze, sunete a că- ror valoare ritmică nu depindea 
de figura însăşi a notelor ci 
de la poziţiunea lor reciprocă, 
Aceste legături ierau supuse 
de teoricianii timpului la re- 
gule foarte minuţioase şi dă-   deauloc laeombinaţiuni excesiv 
de complicate, aşa că iele for. 
mează unul din capitolele cele mai penibile ale notaţiuneă | proporţionale, | 
-—lu fine în factură instr.-ală 

se dă în special numele de L.| la o specie de dublu. inel, cu şuruburi, care menţine ancia 
în clarnete și saxofoni. | Legendă dramatică, titlu dat | unor lucrări poetice muzicale, | pentru voci şi instr.-e, a căror acţiune nu cere accesoriile xe- prezintaţiunilor teatrale, nici decoruri, nici costume. /a Damnation de Faust de Ber- lioz ie o L. d. Uniy autori rezervă acest titlu la compo- zițiuni a căror subiect (text | sau program) se rapoartă la 0 acţiune sacră. In fond acest titlu nu ie decii o deghizare a vechei Cantate (*.). In fine „sa dat numele. de L. unor simple compoziţiuni instr.-ale | avind oare cari intenţiuni des- | criptive sau narative. | LEgeremenţ (fr) leggiero (it) -. sau leggiadro (it) = uşor (v.) „ca termini de expr. ş. a, 

Legno (it) = lemn. ş. Col 1. 

      

Legnofono (it) S zilotfon (ej. 
Leter (germ.) — liră, L.-Kasten= orgă cu manivelă. 
Lei-ku v. Ku. 
Leit-moliv (germ.) conducător (7) Leil-lun (germ. = noţă condu- cătoare, caracteristică, 
Lemnul ie mult îatrebuinţat în factura, instr.-ală, şi toate va- rietăţile lui, de la cel mai tare pănă la cel mai moale găsesc aplicaţiune (v. Abanos, Grena- dil, Fernambuc, Tisa ş. a). Lăzile de resonânţă a marei majorităţi a instr.-elor de coar- de, atit de arcuş cit şi pişcate, şi de claviatură, Şi cea moă. mare parte din detaliile aces- tor instr.-e, precum şi lăzile in cari ie cuprins întreg me- canismul orgăi sau al armo- niului, şi mare parte din tu- burile diferitelor jocuri ale or- găi, sint construite în [, Apoi L. ie încă întrebuințat ca în- suşi corp vibrant în unele instr.-e : diferite varietăţi. de zilofon, de care găsim speci- mene întrebuințate în muzica popoarelor celor mai primitive, pănă în orchestrele sinfonie? moderne, diferite specii de cas- tanete ş. a. Dar expresiunea, însr.-e de [. ie rezervată ina cu samă grupului de instr,-e de suflare a căror tub se fa- brică de ordinar din acest ina- terial: fluiere, oboie, clarnete şi fagote, şi instr.-ele analoa- ge. Deşi acustica modernă a dovedit că natura materialului din care sint fabricate aceste instr.-e nu poate avea nici o
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influenţă asupra timbrului: lor, 
-se continuă a se da totuşi a- 
cestui grup acest titlu, prin 
opoziţie cu grupul instr.-elor 
cu imbucătură, înslr.-ele de 
alamă. Chiar fabricarea sus 
ziselor instr.-e în metal, guta- 
percă sau alt material n'a 
putut face să dispară acest 
obicei, şi ce ie mai mult încă, 
către acest grup al instr.-elor 
de lemn sint alipite familiele 

_de instr.-e moderne avind ca 
tip sazofonul şi sarusofonul, 
exclusiv construite în metal. 

Lentamenle (it), lentement (f.) 
= rar, încet, ca termini de miş- 
care (v.) 

Lentando (it.)=—rărind, ca termin 
de moditicare a mișcărei. 

Lento (it.)=încet, rar, ca ter- 
min de mişcare (v.). 

Lesto (it.)—uşor, ca termin de 
expr. 

Leuu sau leuț, vechi denumiri 
ale lăutei, 

„Lever de rideau (fr.==ridicarea 
cortinei) titlu dat unor mici 
piese într'un act destinate a 
deschide spectacolul, cînd piesa, 
principală ce ie a se repre- 
zinta nu are o durată suficien- 
tă pentru a putea ocupa întrea- 
ga serată (7. In/ermediu). 

Diaison (fe.)==legătură (v.). 
Liber, . Ancie, Canon, Sil ş. a. 
Liberalia (lat.) v. Bacanale. 
Libic, una din varietățile de 
fluier a vechilor Greci. 

Libitum (at.) v. Ad libitum. 
Libilchilote (germ.), joc de orgă, 
de 8p., cu tuburi închise. 

Librei (it: libretlo = cărticică) 
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nume dat poemului dramatic 
pus sau destinat a fi pus în 
muzică; se zice mai cu samă 
despre textul uhei. opere. /i- 
bretist=autor de Le. 

Licenţă, libertate ce-şi ieau unii 
compozitori de „a serie lucruri 
cari de fapi sau în aparenţă 
sînt contrare regulelor stabi- 
lite pentru conducerea corectă 
a diteriteler partide armonice. 
Numa! gustul şi experienţa 
poate hotări cind şi unde pot 
fi permise astfel de încălcări, 
cari sînt tolerate cind provin 
dintr'o intenţiune bine hotă- 
rită, pentru expresiune, sau 
pentru a înlătura un efect mai 
reu pentru auz decit însuşi 
greşala imputată, dar sînt con- 
demnabile cînd nu sint decit 
rezultatul ignoranței sau ca un 

. . e aa 

efect de bizarerie (v.. Bta . 
Liceu muzical, titlu dat unor şcoli 
muzicale (v. Conservator). Mai 
cu samă în Italia se ohicinu- 
ieşte acest titlu (/ice0) şi acel 
din Bologna ie cel mai vechiu 
şi cel mai renumit, atit prin 
trecutul şi tradiţiunile lui, cit 
şi prin minunata bibliotecă ce 
ie alipită pe lingă iel, extraor- 
dinar de bogată în volume rare 
şi unele chiar unice. 

Licinia (lat.) una din denumirile 
date trompetei, 

Lidian (gi.: Ad), unul din 
modurile vechilor Greci (*.). 
numit încă şi barbar sau străin. 
Euclide deosebeşte două specii 
de Î., unul propriu zis şi altul 
IL. grav numit şi eolian (v.). 
Modul L. propriu zis'avea ca
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gamă scara naturală a lui do, 
în care insă această notă nu 
juca rolul de tonică, ci pe acel 
"de dominantă? ceia ce-l deose- 
bea de majorul modern. Acest 
mod, pe care teoricianii şi fi- 
losofii greci îl calificau de „dul- 
ce, schimbător, tinerese“, şi-l 
considerau ca eminamente pro- 
priu a exprima sentimente de 

- simpatie, şi de supunere, a dis- 
părut aproape cu desăvirşire, 
Şi dacă în unele cîntece popu- 
lare se mai găsesc încă urme 
despre iel, acestea sint în ge- 
neral foarte nehotărite, 
le de observat ca în Cintul 

“plan numele de L,. şi de hipo- 
L. sint intervertite, L. numin- 
du-se tonul al cincilea, scara 

“lui /a cu si natural în care fa 
ie tonică şi do dominantă, şi 
hipo-L. scara lui: do în care 
acesta ie dominantă şi fa to- 
nică, cu alte cuvinte vechiul 
L. Intru cât priveşte muzica 
bisericei orientale, numele de 
L. se dă glasului al doilea, 
care nu ie altă ceva decit un 
cromatic oriental. 
Afară de aceste diferite mo- 

duri cari au luat numele de L., 
acest cuvint se mai găseşte 
în combinaţiuni ca denumiri 
ale altor moduri: v. Jizo-/, 
şi Sintono-L. 
La vechii Greci se mai dădea 

încă. epitetul de L. la o spe- 
cie de fluier. 

Li6 (fr.) = legat (v.) 
Lied (germ.) = cîntec (.). 
Liederk ranz (germ.) v. Lieder- 
lafel. 
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Liederspiel (germ.)= vodevil (v.) 
Liederlafel. (germ. == masă cu 
cîntece) nume dat în Germa- 
nia unor societăți (v.) corale 
bărbăteşti cu. tendinţă vesele 
şi intime. Prima L,. propriu: 
zisă a fost înființată de K. 
Telter (1758 — 1852) la Berlin, 
în 1809, dintre membrii aca- 
demiei muzicale şi în curind 
îi urmară altele, în Leipzig, 
Frankfurt ş. a. oraşe. Socie- 
tăți analoage se numesc în 
Germania de sud Liederkrans, 
= ghirlandă de cintece,) în 
cari însă nu mai ie intimitatea, 
ce domneşte în cele dintăi, a 
căror membri se numesc Lie- 
derbriăder (= fraţi în cintece) 
ŞI sint prezidaţi de un /ieder- 
valer (= tată a ciîntecelor). 

Ligato (it) = legat (v.) 
Ligatura. v. Legătură. 
Ligisma (gr.: Anapa == îndoitu- 
ră), ipostas (v.). 

Ligne (fr.)=— linie (*.). 
Ligneum psalterium (lat.)=psal- 
terium de lemn, specie de vechiu 
zilofon (v.). 

Ligura, instr. foarte vechiu, res- 
pîndit deja de prin sec. 10 în 
toate ţările Europei. Numele 
de L. i-l dau la noi cerşitorii 

„muzicanți, singurii cari se mai . 
servesc astăzi de acest instr,, - 
care în cursul secolilor a ţre- 
cut prin atitea diferite periode 
de favoare şi decadenţă ce-şi 
au reflexul în aumele - variate 
ce a purtat (/larmonie, Sym- 
phonie, Chifouie, Si/oine ŞI în 
tine Vielle în Franţa ; Sambuca 
rolală, Ghironda ribeca, lira
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„Pustica, lina tedesca, lira pa-i 
yana, stampella, viola da orbo 
în Italia; Drehleyer, fauern- 
leyer, Betilerleyer în Germa- 
nia; Hurdy-gurdy în Anglia, 
Ş. a.). Derivat din vechiul oy- 
ganislrum (v.) descris de Ger- 
bert ca foarte uzitat în sec. 
9,-acest instr, şi-a păstrat cel 
Puțin în trăsăturile generale 
aproape aceiaşi construcţiune 
ce avea acum 9 secoli, 
Pe o ladă de resonanţă lată, 

ca acea a chitarei, sau bombată | 
co acea a lăutei, sint întinse! 
mai multe coarde, cari pot îi 
puse în contact cu o roată-ar- 
cuş mişcată de o manivelă, con- 
tact ce le face să vibrează, 
Unele din aceste coarde pot 
da o -serie mai mare sau mai 
mică de sunete, diatonie sau 
cromatic, o claviatură analoagă 
cu acea a pianului putindu-le 
„modifica lungimea vibrantă ; 
altele vibrează în libertate, 
dind o specie de pedală con- 
tinuă, ca la cimpoi, dublă sau 
Chiar triplă. Instr.-ele vechi 
aveau 3 sau 4 coarde şi o cla- | 
viatură de 8 taste ; diferite per- 

- fecţionări s'au mărginit a ridica 
numărul coardelor şi acel al 
tastelor claviaturei, care nu- 
mără în unele instr.-e peste 
20. Cele mai multe instr.-e au 
6 coarde, dintre cari 2 acor- 
date în sol, dau prin ajutorul 
claviaturei o scară cromatică 
de la sol, la sol;; celelalte 4, 
numite /rompela, musca, han- 
gul mare şi hangul mic sint 
acordate după tonul în carel 

    
  

se cîntă, şi annme în do sau 
în sol. In do sintaacordate: 

do3-s0l,-do, 
suprimindu-se hangul mare ; 
în sol; 

Tez-50l,-sol, 
suprimîndu-se hangul mic. 
Unele instr.-e au şi un nu- 

măr de coarde simpatice, 4, 6 
sau 12 chiar, dispuse la o parte 
a lăzei de resonanţă, 
Vechiul orgaristrum dispă- 

rînd deja din sec. 10, L. se 
respindeşte din ce în ce mai 
mult în toate ţările, jucînd un 
rol important în desvoltarea 
muzicei, acompaniind vocea, 
însufleţind dansul sau distrind 
pe cei mai mari seniori, Se 
citează nume ca Thibaut comte 
de Champagne, Adenăs, Jon- 
glet, Muset, ca virtuozi îndema- 
nateci. În faţa succesului ce 
obţine însă, sărăcimea o adoptă 
ca 0 resursă a existenței şi în 
sec. 15 cade astfel în discredit 
că nu. mai ie decit în mîna 
cerşitorilor. Virdang (1511) nu 
face decit a o cita sub numele 
de lira, fără a o onora cu o 
descripţiune şi Pritorius (1618) 
vorbeşte cu despre de iea. Cu 
sec. 17 insă iea revine înti'o 
favoare inexplicabilă, mai cu 
cu samă în Franţa, unde o 
vedem figurind în concertele 
de la curtea lui Ludovic 14, 
alătură cu cimpoiul, resunind 
sub degetele virtuozilor renu- 
miţi (Janot, La Rose). Dar mai 
cu samă în sec. 18 iea se bu- 
cură: de o specie de renaştere 
efectivă ; se publică metode (de
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“F. Bouin şi M. Corretie), şi: 
| compoziţiuniă în special desti- 
nate iei (de Baptiste, Boismor- | 
tier, Chedeville 'ş. a.); ei) 
(Baton, Louvet, Lambert ş. a.) 
ii aduc purfecţioniări, mărindu-i ă| 

" extensiunea, şi un literat chiar 
ii face apologia (abatele 'Per-| 

“ vasson). Dara fost ca o ultimă; 
licarive, căci din această su- 
premă favoare iea ie din nou. 
părăsită din ce în ce mai mult 
în mină muzicanţilor ambu-! 
lanţi, cerşitori de profesiune, | 
şi „pare a reaspira la vechiul ! 
jeă nume de lira mendicorum. | 

Lihanos se numea ia Greci (rya- | 
+44). degetul arătător, şi de aici; 
coarda lirei atinsă de acesti 
deget şi sunetele din tetracoar- | 
dele grave corespunzind acesiei | 
coarde. 

Libara, fluier uzitat la Negrii | 
din Africa, analog prin intre-| 
buinţare cu cornul rus, căci| 
nu dă decit un singur sunet 
astfel că ţrebuiesc mai multe! 
de aceste instr.-e pentru a for-l| 
ma o melodie cît de simplă. 

Lima v. Apnloma. 
Limace sau fimacon (f.) v. Col- 
bec. 

fost o chestiune care a ocupat 
mult pe acusticii moderni. In- 
tru cît priveşte L. gravă s'a 
coustatat uşor că ie sunetul 
produs de 16 vibraţiuni duble 
pe secundă, corespunzind a- 
proximatit unui d0-,. Incercă- 
ile de a se emite un sunet 
mai grav decit acesta, produs 
Titus Cerne: Dicţionar de muzică. păi 
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de un număr mai mic de vi- 
braţiuni, au fost zadarnice, 
Bind imposibil a reuni într'o 
aceiaşi percepţiune un număr 
de vibraţiuni aşa de rari. Cit 
pentru L. acută, diferiţii acustică 
au parvenit la cifre din ce în 
ce mai mari, după procedeurile 
întrebuințate. Astfel Wollaston 
opinează că cele mâi acute 
sunete apreciabile produse în 
natură sînt acele “emise de un 
liliac sau de un grier, şi le 
apreciază la 22 mii de vibra- 
iuni simple. Sauveur, Chladni, 
Sarart s'au ocupat de L.sunete- 
lor produse de aparate sonore, 
tuburi şi vergă metalice sau - 
de sticlă, calculini numărul 
vibraţiunilor prin raportul lun- 
ginulor ; tuburile n'au putut 
da decit pănă la 22 mii de 
vibraţiuni simple (aproximativ 
un fag), vergile pănă la 33 mii 
de vibraţiuni (aproximativ un 
do). Mai tirziu, Savart (1830), 
prin ajutorul aparatelor cu 
roţi dinţate, a reușit a Îîmpin- 
ge această |. pănă la 48 mii 
de vibraţiuni simple pe secundă 
(aproximativ un: s0/9) şi Des- 
pretz, prin ajutorul unei serii 
de diapazoane foarte mici, puse 
în vibraţiune prin frecare cu 
un arcuş, a putut face aprecia- 
bile sunete pănă la 76 mii de 
vibraţiuni simple pe secundă, 
corespunzind aproximativ unui 
doo; L.admisă şi de savantul 
acustician german Helmholz, 
şi peste care urechea cea mai 
delicată şi maj exercitată tre- 
buie să renunţă a aprecia. 

20
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Nu toate sunetele însă cuprin- 
se între aceste limite sint ad-! 
mise şi practicate în 'muzică. 
Lăstud la o parte faptul că 
luînd ca punct de plecare un 
anumit sunet (acel al âiapazo- 
nului) celelalte sunete ale ga- 
mei trebuiesc să se găsească 
în anumite raporturi, ceia ce! 
exclude din combinaţiunile mu- | 
zicale un mare număr de sunete, 
dar chiar în privinţa sunetelor ! 
satistăcînd acestor raporturi, | 
încă limitele sînt mai restrinse. | 
Astfel, pentru grav se admite, 
aproximativ aceiaşi L. de 16; 
vibraţiuni duble pe secundă, : 
corespunzind lui 10-,, dat de; 
cel mai mare tub al orgai, | 
de o lungime ae 32 p.” Acest! 
sunet insă, caşi acele ce vin: 

„imediat după iel sint mai 
grabă nişte vuiete surde, 
nu' capătă un caracter muzical. 
decit dublînd octava lor acută, | 
căreia îi dă o mai puternică: 

„ sonoritate. Cit pentru L. acută, 
ăe - generalminte admisi nota: i do, coreșpunzindNa 4138 vi 
 braţiuni duble, şi încă această ! 
L, nu ie atinsă decit excepţio-! 
nal de unele instr,-e; cea maaă 

„acută notă a violinei de ex.! 
ie mi; de 2606 v. q. 
Vocile încă trebuie să se măr-! 

ginească în limite şi may res-.| 

tru instr.-e. Astfel ca voci do- 
tate de o mare extensiune în 

„acut se citează pe Chr. Nils- 
son, atingind pe fa; (de 1381 
Y. d.), pe Ad. Patti, care a- 
tinge pe sol, (1550. q.), notă 
atinsă şi de compatrioia noa- 
stră Darclce, pe Lucr. Aguyari, 
pe care Mozart a auzit-o ter- 
minind O cadență pe do, (2069 
v. d.); mai mult încă. ziarele - 
americane au vorbit .de o sin- 
tăreaţă, Miss Yan, care atinge 
cu ușuriuţă pe. mig, cea mai . 
ăcută notă a violinej! Aseme- 
nea se citează voci fenomenale 
avind o mare extensiune în 
grav: basul german PF. A. 
Maurer atingea pe fa- 43v. 
d.) şi chiar la noi fostul corist 
„Nomen, lua, cînd era bine dis- 

dei-pus, pe la-, (54 v. d).: 
ce: Linceo (it.) unul din numele date 

de F. Colonna, din Neapole, 
la începutul sec. 17 unui instr. 
imaginat şi construit de tel în 5 Ş 

vederea reînvierei 'vechilor ge- 
nări ale Grecilor. Tera pare o 
specie de clavecin cu 50. de 
coarde (de unde încă numele 
de Penteconfachordon) care, 
caşi celelalte încercări analoa- 
ge (v. Clavecin universal) n'a. 
avut nici o influenţă serioază, 
A fost încă numit şi Sambu- 
ca lincea, ” 

trinse şi anume între -do, (de: Lincozraf, nume dat de Violet. 64 v. d.) şi do, (de 1034 v.d.).: 
"Numai voci fenomenale au reu- : 

*- git a trece aceste limite şi! 
"numai un timbra excepţional | 

te din: Brest, în 1839 la un 
„mic instr, destinat a trage l- 
niile portativului pe hirtie. 

Ling-ku v. Ku. face suportabile notele extrem | Lingual=pfeife (germ.) = tuburi acute, fie pentru voci, fie pen-| cu ancie.
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niuţi compacte verticale se în- 

  

Linii. In notaţiunea muzicală 
se întrebuinţează L, în toate 
sensurile : verticale, orizontale, 
oblice. | 

1) L. verticale simple servesc 
a despărţi între iele tactele, i 
sau a lega împreună cu o a-; 
coladă portativele ce conţin | 
diferitele partide ale unui tot 
armonic. Cînd urmează o schim. | 
bare a măsurei întrebuințate, | 
sau după o terminaţiune mai ! 
mult sau mai puţin complectă, ; 
încheind desroliarea unui te- 
me sau chiar terminina o ConI- | 
poziţiune, seîntrebuinţează liniă ; 
verticale duble. In reluari (v.)! 
se întrebuinţează asemenea linii ! 
duble, atit la începutul cit şi! 
la. sfirşitul părţei ce ie a sel 
iepeta, dar una din aceste linii | 
ie mai compactă, pentru a fi: 
mai bine observată. 
Mici liniuţă verticale se intre-! 

buinţează încă pentru complec- 
tarea figurelor de durată, de! 
la doime în jos Av. Coadă). Li- 

trebainţează încă pentru aindi- 
ca pauze (+.) mai mari de un | 

„tact, : 
2) Un sistem de L,. orizontale: Linii nodale v. od. 

i 
! 

dîndu-i exacta sa . valoare (v. 
Tenul0). 
In cifrarea basurilor o. linie 

erizontală urmind unei cifre 
înseamnă că nota: sau acordul 
reprezintat prin acea cifră tre- 
buie să se prelungească atit 
cit durează linia. 
In analiza melodică încă. se 

întrebuinţează une ori [,, ori- 
zontale, indicind lungimea di- 
feritelor fraze şi în diferitele 
notaţiuni prin cifre L. orizon- 
tale se rapoartă la durata su- 
netelor. | 
Unele pauze (v.) încă afectează 

forma de mici liniuţi compacte. 
L. compacte, orizontale, sau 

mai mult sau maj puţin oblice, 
servesc încă pentru a: lega - 
împreună notele de valoare 
mai mică decit optimea apar-- 
ținind unui aceluiaşi iimp. A- 
semenea în prescurţără (v.) se 
întrebuinţează încă L. oblice 
compacte. 
In fine mici liniuţi oblice 

taie cozile apogiaturelor scurte | 
şi în cifrarea basurilor cifrele . 
raportindu-se la intervale mic- 
şurate. “ 

serveşte pentru scrierea notelor ! Linke (germ.) = stinga (vă. (v. Portativ) si fragmente mică, 
numite /. suplementare, com- 

Linos se numea la Greci (4ive5) 
ori ce 'cîntec funebru. plementave, ajutătoare sau a- Lippenpteiteu (germ.) — tubari diționale, servesc deasupra por-: cu gură. - 

tativului. sau sub iel pentru a, Liră, instr.-ul clasic al vechilor stabili numele notelor ce trec i 
peste limitele acestui portativ. : 
Mici liniuţă orizontale, puse! 

deasupra notelor (o)isdică ac-! 
centuarea fiecărui A 

Greci (7302) a căreia origină se . 
pierde în legendele populare. 
Primitiv era formată dintro. 
țastă de broască, pe care “era 

sunet,: întinsăo membrană sau o sein-
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durică, formînd astfel o ladă 
de resonanţă; în aceasta Yerau 
împlintate două braţe afectind 
forma a două coarne, susţinute 
la partea superioară printr”'o 
traversă de trestie sau de lemn 
numită Ju (Grec) sau sul (3y- 
w2), De jug, prin ajutorul unor 
curele resucite, ierau legate 
mai multe coarde, de ordinar 
de intestine, avind toate aceiaşi 
lungime, dar diferind prin gro- 
sime, coarde fixate la celalt 
capăt în lada de resonanţă prin 
intermediarul unui cordar, nu- 
mit lordotonon (*.) bater | (fate 
=ip) sau hipolirion (zca5ptov) 

„Şi ținute la distanţă printr un 
scăunaş numit magas (payăe). 
Coardele ierau pişcate fie direct 
de degetele executantului, fie 
prin mijlocul unui plectru. Nu- 
mărul coardelor a variat cu 
timpurile. Primitiv pare a fi 
fost numai trei, către care s'a 
adăugat însă de timpuriu o a 
patra. Acesta a fost instr.-ul 
clasic, singurul admis a lupta 
în concursuri şi aceice seser- 
veau de instr.-e cu mai multe 
coarde, ierau siliți a suprima 
în aceste acaziuni coardele „de 
prisos“. "Totuşi aceasta n'a pu- 
tut împiedeca pe virtuozii ace- 
lor timpuri a adăugi continuu 
coarde lirei, fie care adaus de 
coardă iscînd adevarate revo- 
luţiuni. Se citează nume a ast- 
fel de reformatori îndrăsneţă 
cum a fost Simonide din Keos, 
Timoteu ş. a. În Egipt s'au 
văzut lire avind pănă la 18 
coarde, şi instr.-e chiar cu un 
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număr de coarde mai mare, 
purtind diferite nume, nu Yerau 
altă ceva decit lire mai mult 
sau mai puţin perfecţionate. 
De altmintrelea seria numelor 
atribuite lirei ie destul de res- 
pectabilă, aceste nunie variind 
după numărul coardelvr, (pen- 
lacord, eptacord, decacord ş. 
a.), după numele inventatorului 
sau după detalii de construcţie 
(helis, barbitos, forminz, epi- 
gonion, magadis ş. a.), detalii 
cari de multe :ori însă nu sint 
ţinute în samă ceia ce face a 
se “lua un nume drept altul, 
pănă intw'atita că la unele chiar 
nu se poate preciza dacă” erau 
cu adevărat instr.-e de forma 
lirei, cu caarde egale în lungime 
sau de forma harpei, cu coarde 
inegale. O adevarată perfecţio- 
nare a lirei a dat naştere Ai- 
larei (v.) care în fond nu iera, 
altă ceva decit o L. cuo ladă 
de resonanță construită cu mai 
multă îngrijire, întrun mod 
mai puţin primitiv. Foarte res- 
pîndite şi în mare onoare în - 
antichitate la Greci, la Romăni 
şi la popoarele ce ierau în re- 
laţiuni cu aceştia, toate aceste 
instr.-e cad în discredit în E- 
vul mediu, suplantate de instr.- 
ele de o mai mare sonoritate, 
harpa, lăuta, şi diferitele specii 
de ţitere şi ţimbale, astfel că 
în timpurile moderne abia dacă 
se mai găsesc instr.-e de această 
formă la unele popoare de o 
civilizaţiune primitive, Aisar-ul 
etiopian ş. a. citeva analoage. 
Grecii moderni dau numele
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_ Valia, la nişte instr.-e din fa- 
milia violelor cu coarde atit | 

rau de diferite mărimi: /. da 

de L. la o specie de violină 
primitivă, sau mai bine d> re- 
bab (v.) cu 2, 3 sau 4 coarde.. 

In sec. 16, 17, şi 18s'a dat 
numele de L. mai cu samă în 

pe tastăcitşialături, acestea des. | 
tinate a vibra în libertate. le-. 

braceio, cu T coarde pe tastă 
şi 2 alături, instr. tenor, şi 
L. da gamba, specie de violon-! 
cel cu: un număr mai mare de, 
coarde, cel puţin 12 pe tastă: 
şi 2 alături. Varietăți a aces-: 
tuia sînt numite încă Arhâriola ' 
di Î., Lirone sau Accodo. i 
În timpurile mai nuoi s'a dat! 
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datorită eleganţei formei, dar. 
cari nu putură reuşi a înlătura 
chitara, care se menţinu încă 
graţie sonorităţei iei puternice. 
L-harpă a fost numită la 

Berlin, către 1837 o specie de 
chitară cu 19 coarde dispuse 
pe două gituri, avind o exten- 
siune de peste 4 octave. Ase- 
menea o încercare efemeră (Y, 
încă /larpă-L.). | 
L. mendicorum (at.)=—L. cer- 

şitorilor, v. Ligură. 
L. organisală, imstr. cu 15 

coarde inventut de factorul 
francez Le Dhuy, către 1806 
şi perfecţionat în 1821. 
L.-payana, rustica sau tedesca 

(it.) v. Liră. - 
încă numele de L. la o specie! Lirenka, instr. uzitat în Polonia, 
de armonică uzitată în muzi-: 

.2. ? 

cele militare, de unde a trecut; 
şi în orchestră, le formată din-: 

"tr'o serie de lame metalice dis-| 
puse pe un cadru afectind forma | 
lirei antice, lame lovite cu un! 
ciocanaş sau cu o baghetă. lei 
impropriu numit încă Gloc-! 
kenspiel (germ.) sau Carillon! 

Lituania ş. a., care nu are'" 
nimi€ comuna cu vechiea liră; 
ie format dintr'o “ladă de xe- 
sonanţă triunghiulară cu un 
git întors în semicere pe care 
sint întinse 3 coarde puse în 
vibraţie prin pişcarea cu de- 
getul sau cu un plectru. Ile 
un instr. de acompaniament. 

(fr.), în fond ne avînd decit! Liric, epitet ce se dădea în an- 
scopul înlocuirei acestora. | 
L. barberina v. Amficord ; 
L.-chitară nume dat de dife-! 

riţi factori din sfirşitul sec. 18; 
şi începutul sec. 19 ia instr.-e! 
cu lada de resonanță afectind 
torma, Vechei lire, dar avînd) 
între cele două braţe, sau ceva! 
mai înapoi, un git purtind di-| 

i viziuni pe care erau întinse; 
6 sau 9 coarde. Au fost încer-! 

tichitatea, greacă poeziilor ce 
se întonau acompaniate. de liră 
sau de unul din instr.-ele de- 
rivate, prin opoziţie cu poezia 
dramatică, acompaniată de au- | 
los. In timpurile moderne 'se 
dă in general acest epitet ori - 
cărui text versificat pus sau 
destinat a fi pus. în muzică: 
poezie l-ă, dramă l.-ă ş. a. 
sau la ceia ce are un raport 

cări efemere, cari se bucurau! cuacestea:poel,, lealru ]. ş.a. 
de o dată de oare care favoare | Lirone (it)=—mare liră -(v.).
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L/istesso (ît.)—acelaşi. L'i. lempo 
sau mozimenio==aceiaşi mişca. | 
re (ca mai înainte). 

Lilanic, nume dat unor rugăciuni 
prin care se invocă mila ce- 
rească; originar ierau practi- 
cate în procesiuni împlorindu-se 
înlăturarea plagelor (boli, sece- 
tă ş. a.), dar mai tirziu luară loc 
în diferite timpuri în serviciul 
divin. In biserica orientală au 
fost” întroduse înainte de Sf. 
Vasile (sec. IV), în cea ocei- 
dentală în sec. V! Meyerbeer 
întroduce o astfel de invoca- 
ţiune corâlă în actul III din 
opera sa Jughenoții.  ? 

Liticen (lat.), nume dat celor ce 
suflau din /i/uus (v.). 
Litografie, v. /mprimarea mu- 
zicei, 

  
Litokimbalon, nume dat de F.; 
Weber, din Viena, către 1837,! 
la o specie de armonica for-i 
mată din cilindre de marmoră. 

Liturgiar, titlul dat unui volum 
-conţinind liturgiile sfinţilor Va- 
sile, Grigore şi loan şi rugă- 

 ciunile pregătitoare acestui ser- 
viciu. Acest volum a fost alcă- 
tuit în sec. 14 dar rugăciunile 
e iel cuprinde îi sint mult 
anterioare (v. Ziturgie). 

Liturgică. Dramă 1. v. Oraloriu, i Liturgie (gr. hetsevoyia) se nu-i 
meşte în general o parte a 
cultului religios, practicătă în! 
public, şi cuprinzind ceremo- | 
nii şi rugăciuni consacrate de! 
autoritatea spirituală. A s4 fel! 

" toate religiunile, din cea maă | 
adincă antichitate au avut na-! i 

- . .. 
- ! turalminte liturgiile lor, şi la! 
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toate popoarele acest serviciu 
a fost totdeauna însoţit de mu- 
zică. În cultul creştin, se nu- 
meşte în special L. serviciul 
consacrat împărtăşirei, şi acest 
serviciu religios ie cel mai im- 
portant la care participă mu- 
zica polifonică. 
Modul de practicare a aces- 

tui serviciu a variat în ches- 
tiunile de detaliu cu timpurile 
şi locurile. Astfel cea mai ve- 
chie L. cunoscută ie acea al- 
cătuită de Sf. Iacob, episcop - 
al Ierusalimului; find foarte 
lungă deja în sec. 4 s'a căutat 
a prescurta acest serviciu şi 
din acest secol datează I,. Sf. 
Vasile cel mare, practicată şi azi 
în biserica ortodoxă în ziua de 
] anuar, în postul mare şi în 
alte citeva anumite zile, pre- 
cum Şi liturgiile milaneză sau 
ambroziană, alcătuită de St. 
Ambrosiu episcop al Milanului 
şi cea galicană. L. obicinuită 
generalninte în biserica orto- 
doxă ie acea a Sf. Ioan gură de 
aur (sec.5),apostolică, practicată, 
în tot timpul anului afară de zi- 
lele în care se obicinueşte acea a 
SE. Vasile şi în ziua de Sf, Ia- 
cob. O L. ortodoxă mai pres- 
curtată incă ie acea a sfintu- 
lui Grigore Dialogul (sec. 6). 
În occident în sec. 7? apare L. 
spaniolă sau mosaraba, alcătuită 
de Isidor episcop de Sevila şi 
practicată în Spania pănă în 
sec. Il, şi cea romană sau 
gregoriană, atribuită Sf. Petru 
dar stabilită numai în sec. 7 
de papa Gregorie cel mare, şi
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în urmă generalizata. Diferiţi 
patriarhi orientali şi diferite 

„secte separate de aceste două 
trunchiuri principale ale bise-; 
ricei creştine au alcătuit ase- 
menea liturgii, mai mult sau: 
mai puţin modificate din aces- 
tea. | 

"Întru cit priveşte alcătuirea ! 
liturgiei catolice v. Jesă; cit. 
peutru cele ortodoxe, cea mai 
principală ie cea apostolică, 
care ie coinpusă după cum ur- 
meăză. Acea a Sf. Vasile nu 
cere în privința muzicei o altă. 
modificare decit o mai lungă! 
durată a unor imne. . 

L. propriu zisă nu incepe decăt | 
după aşa numită Proscomidie, ! 
pregătirea, sau bine cuvintarea, |! 
darurilor aduse, serviciu la care | 

„corul de obiceiu nu participă. . 
Partea întăi începe printr'oj 
ectenie (v.) mare, şi doxologia ; 
(v.) mică, după care urmează | 
psalmii tipică (102 şi 145) sau! 
chiar numai versuri din aceşti | 
psalni (v. 1 din ps. 102 şi v.; 
10 din ps. 145), cîntate antifo-! 
nic sau simplu. La serbătorile ! 
aşa ziseîmpărătești aceşti psalmi | 
sint înlocuiți prin antifoanele : ! 

| 
„Pentru rugăciunile“ şi „Min-: 
tuieşte-ne pre noi“. După anti- 
fonul al doilea urmează imediat | 
„Unule născut“, rugăciune atri- ! 
buită împărătului lustinian., 
Intre antifoane şi după „Unule! 
născut se zice cite o ectenie! 
mică de 2 stări. Urmează apoi! 
aşa zisele fericiri, cîntări cu. 
textul luat din Nuul testament, i 
şi anume din predica de pe mun- 
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te, care de obicei se zic la strână 
sau de cor în recitativ. Acestea 
sint inlocuite la diferitele serbă- 
tori prin troparul (v.) zilei 
care se cîntă încă după „Mân- 
tuleşte-ne' pre noi: zis după 
scoaterea evangeliei. Aici, dacă 
serveşte un arhiereu, - cadeşte 
prin biserică, în care timp corul 
întonează „Întru mulţi ani“ sau 
Is pola eti (gr.: Bis moi) ef), 
După aceasta urmează inmel 
numit /riîsagion (v.) repetat de 
4 oră, între ultimele ori între- 
rupt prin doxologia mică. Se 
citeşte în mijlocul bisericei a- 
postolul după care corul înto- 
nează aliluia; preotul zice: 
„pace tuturor“ corul respunide 
„şi duhului tău“, iar diaconul 
suindu-se în anvon, anunță 
titlul evangeliei ce are a ceti, 
la care corui respunde „Mărire 
ție Doamne“, repetat şi după 
cetirea evangeliei. Aici se ter- 
mină printr'o ectenie dublă 
prima parte, aşa zisă L; cate- 
humenilor, după care se începe, 
asemenea printr'o ectenie, par- 
tea a doua, L. credincioşilor. 
După ectenie corul cîntă inmul 
numit heruic (v.) în timpul 
căruia se aduc sfintele daruri 
şi după care urmează o nouă 
ectenie care se încheie prin 
„Să iubim unul pre altul“ la 
care corul respunde: „Pre ta-: 
tal, pre fiul s. af. Aici vine 
Crezul (v.) recitat la strană sau 
zis de cor de obiceiu în recitativ 
după care urmează respunsurile 
începînd cu „Mila păcei*, cari 
constituie rugăciunile proprii 

i
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a preparaţiunei împărtăşăniei ! 
şi o serie de imne: „Cu vred-! 
nicie“, imnul serafinilor sau âl 
victoriei: „Sfint, Sfint, Sfinte, | 
„Pre tine te lăudăm: şi arionul! 
(v.) în lauda Maicei Domnului, ; 
imn care variază la diferiţele! 
serbători. Urmează citeva alte: 
mici respunsuri, o ectenie și! 
în fine „Tatăl nostru“ aseme- 
nea recitat la strară sau cin- 
tat de cor, cu care mai de 
mult se termina L. Astăzi după i 
acesta, pe cind îu altar se. 
taie anatora pentru a fi împăr-; 

“ţită mulţimei, corul întonează ; 
„Unul sfint“ și apoi inmul nu, 
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G. Muzicescu publică o nouă 
L, acomodată la serviciul ar- 
„hieresc, asemenea pentru cor 
mixt, şi separat diferite alte 
imne originale destinate servi- 

„ciulvă liturgic (concerte, heru- 
vice, axioane, respunsuri). Alţi 
compozitori încă au. publicat 
liturgii cu text romin între 

„cari: E. Wachmann (cor mixt, 
Bucureşti, 1886), G. M. Ste- 
fănescu (cor bărbătesc, Bucu- 
reşti, 1894), 1. Vorobkievici 
(cor mixt, Viena 1890), G. 
Dima (cor bărbătesc, Sibiu 
1896) 'T. Cerne (cor bărbătesc, 
laşi, 1897) ş. a. 

mit kenonic (v.) după care L. Lituus (lat.) vecie trompetă a 
se termină printr'o serie de! 
respunsuri scurte şi doxologia | 
mică, zise de cor toate în re- 
citativ. 
Numele de /. muzicală sau! 

corală se dă la colecţiuni del 
cîntări religioase, respunsurile! 
şi inmele ce are a intona co-! 
rul în timpul serviciului reli-! 
gios al liturgiei, Acestea, după: 
natura vocilor corului căruia | 
îi sînt destinate, sînt calificate | 
de bărbălești, mizle ş. a. Cu! 
textul în limba rusă există! 
un mare număr de liturgii co-. 
rale scrise de Bahmetef, Bort-, 
nianski, Ciaicovski,. Davidor,! 

  
i i; 1 

cavaieriei romane.. Muzeul Va. 
ticanului din Roma posedă un 
astfel de instr. găsit în 1827 
la Cervetri. le un tub lung de. 
alamă,: aproape cilindric, lung 
de 1 m. 60 şi curbat la extre- 
mitatea opusă celei.priu care 
se suflă. Instr.-iştii se numeau 
Lilicines.  Augurii purtau o 
specie de baston analogprin for- 
mă, pe care-l numeau aseme- 
nea L., nume dat încă în Evul 
mediu, deşi impropriu, la instr.-e“ 
cu tub conic, din familia ve- 
chielor cornete (v.). Bach în 
fine dă numele de IL. cornului 
de vinătoare. - pu sir: - . PR Lrof ş. a. compozitori ruşi, Liu sau ju numesc Chinezii în 

“după cari s'au prelucrat pri-: 
mele: liturgii corale apărute! 

- cu text romin (|. Cartu, pentru, 
3 voci bărbătești, Bucureşti 
1865; G. Muzicescu, 2 liturgii 
întrun volum, pentru cor mixt, 
Bucureşti 1869). Mai tirziu d.! 

general cele 12 sunete ale 'oc- 
tavei, cari dealtmintrelea poar- 
tă fie care un nume particu- 
lar. Întonaţiunea acestor dife- 
rite sunete ie fixată printr'o 
serie de tuburi de dimensiuni 
anumite, cari tuburi la rindul
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lor se numese L. In fine car-! 
tea care conţine preceptele și] 
legile sâcre ale muzicei chineze | 
se numeşte /.-/. 
Liuto (it.) = lăută (.). | 
Livre (fr) — carte. Sur le L= 
pe carte, v. [)iscantus. A. L.| 
ouveri == la deschiderea cărți, | 
execuţiune la prima vedere. | 

Lo (it.), articolul bărbătesc în-! 
trebuinţat înainte de cuvintele ! 
începind cu o vocala (I) sau! 
cu s urmat de oaltă consoană.; 
„—una din silabele belgiane, 
şi anume acea-corespunzind lui | 
sol (v. Bobisalio). i 

Lobgesang (germ.)—cint de lau-; 
dă, imn (7). : 

Loco (lat. = în loc), expr. cese: 
„pune mai cu samă în muzica; 
de piano şi indicînd că nu tre-: 
buie a maj ţinea samă de în- | 
dicaţiunea transpozitoare de: 
8 ce a figurat mai înainte, şi | 

a executa, astfel în locul chiar | 
indicat de note. In muzica | 
pentru instr.-e de coarde se! 
întilneşte cite o dată această! 
indicaţiune după un paşaj exe-! 
cutat în sunete armonice, sau | 
numai pe o coardă. 

Lecrian, nume dat de autori la | 
diferite moduri. Astfel pe cind | 
unii numesc L. modul repre-: 
zintat; prin scara bazată pe re! 
avînd pe la ca. dominantă, care | 
nu trebuie a-l confunda cu fri-! 

i 

fianul (v.), alţii dau acest nume E 
unui mod bazat pe octava na-! 
turală a lui la, avind pe re! 

"ca tonică,- mod ce nu trebuie| 
a confunda cu hipodorianul (7.). 
Alţii încă numesc L, seria ba.| 
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zată pe si ca tonică şi fu ca 
dominantă, care nu trebuie a-l 
confunda cu mizolidianul, in 
care miâ ie tonica, În fine nu- 
mele de L. se dă la unul din 
modurile transpuse ale 'vechi- 

“lor Greci, numit încă hipereo- 
lian. Nică unul însă pare că 
n'a avut o întrebuințare prac- 
tică, 

Logaritmi acustici se numesc nu- 
mere calculate astfel pentru a 
uşura măsura exactă a diferite- 
lor intervale muzicale, deter- 
minind de cite ori un interval 
luat ca unitate de „măsură, se 

„ cuprinde în intervalul dat. Cel 
întiă care a avut ideia acestor 
calcule a fost matematecul svi- 
țeran Euler, în sec. trecut. În 
practica muzicei intervalul lua; 

LOGARITMI ! 

ca unitate de măsură ie tonul; - 
dar acesta are deosebite valori 
acustice, poate fi major sau 
minor, şi chiar semi-tonul încă 
poate fi major, minor ş. a. 
Astfel pentru calculele exacte 

na se putea admite aceste in- 
tervale variabile şi prea mari 
pentru această, întrebuințare, și 
unitatea 'admisă a fost coma. 
Cele mai practice table de L; 
a. sint acele ale lui Delezenne, 
calculate pe baza 5/2, valoa= - 
rea comei. Pentru a determina 
mărimea unui interval a cărui 
raport numeric îl cunoaștem, ie 
de ajuns a căuta în table lo- 
garitmul fie cărui termin al 
raportului şi diferinţa între a- 
ceşti logaritmi ne dă numărul 
comelor cuprinse în acel inter- 
val. Astfel de calcule ne arată 

,
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cu cit în realitate ie mai mare | 
semitonul diatonic (16.) decit! 
semitonul cromatice (92) înj 
practică egalizate. In adevăr | 
căutind în table logaritmele și | 
oprindu-ne la patru decimale | 

im: 
6 = 223,1905 

g 15=217,9952 .- i! 
diserenţa 5,1953 

lg 25 = 259,1161 
lg 24=.255.8300 
diferenţa 3,2861 

gl 

gi 
] 
J 

cu alte cuvinte semitonul dia-! 
tonic “e aproape cu 2 come 
mai mare.de cit cel cromatic. 
le de prisos a mai insista a-l 

„supra avantajelor ce prezintă 
- calculele logaritmice pentru | 
acei ce se interesează de cal- 
culele exacte muzicale. - 

Longa (lat.), valoră de notă, a 
doua în mărime: a notațiunei! 
măsurate uzitată în Evul mediu, 
valorind *j, sau 1» dintro ma- 
zima. Figura iei iera un pa- 
trat negru cu o coadă în jos, 
la dreapta sau la stînga, după 
cum la rîndul iei se împărţeşte 
în 2 sau 3 breve, după cum 
prolațiunea iera - perfectă sau 
imperfectă. Mai 'tirziu figura 
iei se schimbă, luînd forma u- 
nui dreptunghiu deşert cu o 
latură verticală prelungită. 
Duplez-L. e numele dat an- 
terior -valoarei de notă numită 
în urmă mazima. 

Longitudinale sint calificate vi- 
braţiunile corpurilor sonore 
cind sunt realizate în sensul 

: lungimei acestor corpuri prin 
opoziție cu [ransversale cînd sînt; 
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în direcţiune perpendiculară a- 
cestui sens. Vibraţinnile colo- 
nelor de aier în tuburile orgăi 
sau în instr.-ele de suflare sinţ 
L, ; acele ale coardelor, ale ver- 
gilor și ale lamelor metalice sau 
de alt material sînt transver- 
sale. Coardele sau vergile şi 
lamele pot; produce şi vibraţi- 
ună Î., prin frecarea în sensul 
lungimei lor, dar sunetele ob- 
ținute sînt foarte slabe, astfel 
că această specie de vibraţiune 
nu ie aplicafă în practica mu- 
zicală. 

Longo v. Embankhis. 
Lotos nume dat la vechii Greci 
(As66) fluierelor făcute din tul- 
pina plantei lotus, numite încă 
fluiere /otine, şi în general ori 
cărui Auier, de unde de nu- 
mirea de lotaz (462%) echivalind 
cu fluierar. 

Lolues (fr.) specii de trompete 
” uzitate în Franţa în Evul me- 

diu, în marşurile resboinice. 
Loure (f.) vechiu nume dat u- 
nei specii de cimpoi- (v.) uzitat 
mai cu samă în Normandia. 
Tot astfel se mai numeşte g 
arie de dans, de O mişcare mo- 
derată, de un caracter serios, 
nobil, în măsură 2], sau $., cu. 
ritmul, fundamental. 

NI 0 91: 

accenţindu-se bine timpul întăi 
cu care încep. totdeauna dife- 
ritele iei fraze. Acest dans, pro- 
babil la origină o' formă favo- 
rită vechiului cimpoi normand, 
ie considerat de- unii ca o va-
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rietate a dansului numit Giga! vorbindu-se despre întăiul timp 
(7), din causa timpului seu tare,: al factului, - 
totdeauna punctat, În fond însă,! Lovilură de arcuș se numeşte 
prin” caracterul şi mişearea sa,: în instr.-ele- de areuş schim- 
are mai mareanalogie cu așa nu-! barea direcţiunei în minuirea; 
mita Sarabanda (+.). Bach a; acestuia, sau simplu o mai pu- 

ternică impulsiune dată, deşi 
întradus în unele din suitele 
sale părţi în torma acestui; cozservind aceiaşi direcţiune; 
dans. „ aceasta produce articulaţiunea: 

Lovirea ie unul din modurile sunetului, fără de care sunetele 
de provocare a mişcărei vibra-, ar trece oare cum unele din 
toare in corpurile. sonore. le: altele (v. iegat). — In instr.-ele mai cu samă aplicat la instr.-; de suflare această articulațiune 

  

ele cu membrane şi la cele aşa; 
zise autofone (7. Instrumente). ! 
În unele instr.-e de coarde, ! 
încă acestea sint puse in vi-; 
braţiune prin L. La instr.-ele i 
cu membrane “L. ie practicată | 
fie direct de mina liberă fie! 
înarmată cu o baghetă, un cio- | 
canaş sau chiar un maiu. La: 

| 

se obţine prin £. de limbă, şi 
în cint prin /. de glotă, (e... : 
Laringe) cari întrerup oare 
cum sunetul pentru a-l repeta 
sau a atuca un altul. -— £. de 
biciu v. Biciu. — L-dublă v. 
Dublă-.. Tot astfel se numeşte 
în Germania (Doppelschlag gru- 
petul (v. Grupă). 

cele autofone sau de coarde |Lu v. Liu. | 
L. se face sau de mină înar- iludr. specie de vechi corn de mată cu un ciocanaş sau prin| 
mijlocirea unei claviaturi pu-! 
nînd în acţiune o serie de cio-. 
canaşe cari produc L. Intru; 
cît priveşte coardele, cele cari : 
convin mai mult âcestui mod! 
de atac sint acele metalice, ca: 
mai rezistente. . i 
Tot o specie de L. ie și piş-i 

carea (v.) coardelor, sau a la- | 
melor metalice, deranjarea lor 
din poziţiunea de repauz prin: 

„ajutorul degetului sau al unui | Ludus (lat.) = joc. In see. 
plectru, mod aplicat la un des- 
tul de mare număr de instr.-e | 
de coarde. ! 

Lovinyă, se zice despre una din | 
speciele de ancii (v.). - i 

Lovit se întrebuinţează une ori | 

resboiu scandinav, format din- 
tr'un tub conic de bronz întors: 
în formă de S, astfel că pavi- 
lionul să treacă peste umărul 
executantului. Mai multe de 
aceste antice instr.-e, foarte 
bine conservate, s'au găsi; la 
începutui sec. 19 în cărbună- 
riile din insula Fionia. Au în 
general o lungime de 1 m. 70 
cm. ceia ce le face a corespunde 
unui cornet natural în sw/.. 

14, 
15 şi 16 s'a dat acest titlu, în 
Italia, la spectacole scenice cu 
subiecte alegorice sau mitice, 
însoțite de muzică şi de o pompă 
mai mare sau mai mică în cos- 
tumuri şi. decoruri, după cum
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aveau loc în localuri sau în 
pieţe publice sau în palatele 
princiare, date cu ocaziuni, dej 
logodne, nunţi sau alte serbără.| 
Interpreţi acestor piese jucau! 
totdeauna cu o mască pe faţă,| 
de unde numele ce sa dat la: 
piese analoage' prin formă în! 
Franţa (Masigues) în Anglia: 

- Uasks) şi în Germania (Aas- 
kenspiel). Aceste. piese sînt 
precursorii dramei muzicale, a; 
operei, pe care o aduce înce-: 
putul sec. 17, şi care nu ie 
caracterizată decit prin întro-! 

„ducerea, ronodiei. In Anglia! 
acest gen de spectacole se men.-: 

  

Lumină se numeşte în fluierele 
cu gura cioplită tăietura prac- 
ticată în latura tubului, aproa- 
pe de extremitatea pe“ unde 
se. insuflă aierul, și de care 
acesta lovindu-se întră în vi- 
braţiune producind sunetul (v. 
Fluier). 

Lundun, formă de cintec popu- 
lar în Brazilia şi Portugalia. 

Luneca (a) se zice în jocul instr.- 
elor cu taste trecerea lină a. 
unui acelaşi deget de peo tastă 
pe aita; mai cu samă la piano 
se practică aceasta în trecerea 
de la o tastă neagră la cea 
albă alăturată. 

ţinu chiar şi în sec. 17 şi W.: Lung ga v. Longa. 
Lawes, N. Lanitre, T. Cam- ; Lungimea le unul din factorii 
pion, M. Lock ş. a. au scris! 

“muzica pentru un mare număr | 
de Masks, şi chiar Aciîs şi Ga-| 
latea de Hăndel în ediţiunile! 
primitive poartă titlul de Mask. | 
Ludi Magister sau L. mode-! 

- rator, titlul dat în secolii trecuți 
or ganiştilor. 

Ludi “spirituali, nume dat în 
“ Italia celor. întăi mistere sau; 
oralorii (v.). : 

“Lugubre (t.) = trist, întunecat, 
ca termin de expr. 

Luil, denumire vechie (fr) a, 
Iăuteă (.). 

Lu-ku v. Ku. 
Lu-lu v. Liu. 
Lymesc, epitet dat în general! 
tintecelor . şi compozițiilor de! 
uncâracter profan, prin opo-! 
ziţie cuăcele. de un caracter| 
sacru, avind ielaţiune cu re- 

- ligiunea şi în special cîntecelor 
trătind subiecte de dragoste. | 

  

de la care depinde înălţimea. 
“sau gravitatea sunetelor, atit 
în instr „ele de suflare, cit ŞI 
în acele formate din: coarde, 
lame sau vergi vibiante, căci 
una .din legile vibraţiunilor 
spune că numărul acestora te 
în raport invers cu L. corpu- 
lui vibrant. Astfel construcţiu- 

„nea unor. instr.-e de coarde 
: (harpă, piano ş. a.! ie bazată 

pe această lege, şi tot ţinind 
samă de densitate şi, în propor- 

„ țiună mai slabe, de tensiunea 
relativă a coardelor (v. Coardă), 
L. ie principalul factor al va- 

: „riațiunei de înălţime a sunete- 
lor lor. In instr.-ele formate 
din lame sau vergi vibrante L, 
ie singurul factor de care se 
ține eont, întrebuinţindu-se de 
ordinar lame sau vergi de a- 
ceiaşi grosime, formate din a- 
celaşi material şi ne diferind.
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decit prin L. lor. le acelaşi lu- 
ceru la instr.-ele de suflare, în 
care L. joacă rolul principal. 
Puterea suflului, bortele latera- 
le şi celelalte procedeuri uzi- 
tate pentru a obținea varia- 
iunea de înălţime a sunetelor, 
se reduc la modificarea lungi- 
mei colonei vibrante, sau Ta 
parcelarea acestei lungimi. 

O simplă proporţie ne poate 
da lungimea, necesară unei coar- 
de pentru a produce un sunet 
anumit, condiţiunile de den- 
sitate. diametru şi tensiunea 
vemînind constante. Asemenea | 
şi pentru lamele sau vergile 
vibrante. Intru cit priveşte în- 
să instr.-ele de suflare. L. reală 
a tubului nu corespunde exact 
cu L. teoretică, care în prac- 
tică ie mărită sau micşurată 
cu dublul diametru al tubului, 
după forma ce se dă pavilio- 
nului şi alte consideraţiuni pri- 
vitoare la factura instr.-ală. 
Astfel L. teoretică flind egală 
cu unda 'sonoră, care la riîn- 
dul iei ieregală cu repegiunea 
sunetului (340) împărţită prin 
numărul vibraţiunilor, pentru 
un tub deschis care ne-ar da 
pe do, (de 129 vibraţiuni) ar 
trebui să avem: 

340 
L=i=2 m. 63 cm. 

  

  

un tub închis ar trebui să aibă 
o lungime pe jumătate: 1 m. 
315 mm. În practică insă a- 
ceastă lungime ie mai mare 
sau mai nică şi formulă iei ie: 

1502 d n —- 
în care n ie numărul vibraţiu- 
ilor sunetului fundamental . 
şi d diametrul mediu al tubului, 

Lus, vechie denumire (f.) a lă- 
utei (v.), 

Lusinganuo, (it.). = desmierdind, 
ca termin de expr., uşor, fără 
accente pronunţate. 

Luth (fr.)=—lăută (v.) De aici 
denumirea de lulhier dată fac- 
torilor de instr.-e de coarde 
în general şi acea de /ulherie, 
factura instr „elor de coarde. 

Lutine (fr.) specie de mică lău- 
tă, uzitată în sec. 16. | 

Luur, bucium (v.) norvegian, 
lung tub format din două bu- 
căţă de lemn scobite şi legate 
prin bande de coajă de copac. 
De obiceiu are o lungime de: 
aproximaţiv 2 m. şi. o exten- 
siune cuprinsă între armoni- 
cele 2 şi 8. Nare o îmbucă- 
tură separată şi presiunea bu- 
zelor se exercitează direct a- 
supra tubului. . 

Luz, vechie denumire fr.) a 

 


