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Тлумачний

антимı́нс— прямокутне полотно, на якому звершують Лiтургiю, зi вшитими частинками
святих мощей, iз зображенням у центрi покладання у грiб Спасителя, у кутах — євангелiстiв.

восьмигла́сся / осьмогла́сiє— мелодична та ладова основа богослужбових пiснеспiвiв,
яка складає систему з восьми гласiв. За Уставом щотижня по черзi послуговуються одним з
восьми гласiв (на Свiтлому тижнi — щодня). Таким чином утворюється восьмитижневе гласове
коло, яке називають гласовий стовп (звiдси назва стовповий спiв, тобто гласовий спiв). Сис-
тему гласiв — богослужбову книгу Октоїх (Восьмигласник) — упорядкував прп. Iоан Дамаскiн
(VIII ст.), а довершив прп. Феодор Студит (IХ ст.).

гармонiза́цiя— гармонiчний супровiд до мелодiї. У церковнiй практицi пiд гармонiзацiєю
зазвичай розумiють музичний твiр рiзної складностi, скомпонований на основi традицiйної
церковної мелодiї.

глас / голос— низка мелодiй з характерними ладовими та мелодико-ритмiчними особли-
востями, на якi покладено певнi богослужбовi тексти. Наприклад, глас 1 об’єднує рiзнi види
церковних пiснеспiвiв (тропарi, прокимни, стихири, iрмоси тощо) — рiзнi мелодiї, але єдиного
настрою. Усього є вiсiм гласiв, якi вiдрiзняються i текстами, i настроєм (див. восьмигласся).

Iрмологiо́н / Iрмоло́й, Єрмоло́й, Iрмоло́гiй (вiд грецького «ı́рмос» — пiсня) — богослуж-
бова нотна збiрка iрмосiв та iнших пiснеспiвiв.

iсо́н— супровiд мелодiї витриманими звуками (зазвичай унiсоном, октавою чи квiнтою).
моно́дiя— у духовнiй музицi одноголосний спiв без супроводу (сольний або унiсонний).
на́спiв— 1) мелодiя пiснеспiву, що стала традицiйною в богослужбовому вжитку тiєї чи

iншої мiсцевостi або монастиря; 2) мелодiї окремих гiмнографiчних груп (стихир, iрмосiв, тро-
парiв, прокимнiв тощо) певного розспiву— наприклад, наспiв стихир київського розспiву.

обих́ıд (церковного спiву)— найважливiшi, часто вживанi в церковних вiдправах пiснi
тiєї чи iншої мiсцевостi або монастиря. Першi друкованi збiрки з назвою «Обиходъ» видано
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Московською синодальною типографiєю в кiн. ХVIII ст. До них увiйшли пiснеспiви знаменного,
київського, грецького, болгарського, сербського, києво-печерського розспiвiв, а також уживанi
в церковнiй практицi твори невiдомого походження. Цi Обиходи мали бути взiрцем церковного
спiву для всiєї Росiйської iмперiї. Слово обихiд походить вiд обихiдка, що означає постiй-
не користування, ужиток або повсякденнi витрати3. Отже, обихiдний — це часто вживаний,
повсякденний, узвичаєний. Звiдси й iнша українська назва обихiдних пiснеспiвiв — звичайнi.

парте́сний спiв— вид церковного багатоголосного хорового спiву, що виник в Українi,
змiнивши одноголосний спiв, на поч. ХVII ст. Кiлькiсть голосiв у партесному спiвi, починаючи
вiд 3-х, сягає 12-ти, 16-ти, 24-х i навiть 48-ми. Теоретичнi основи партесного спiву виклав у
«Граматицi музичного спiву» український композитор i найвидатнiший слов’янський музичний
теоретик ХVII ст. Микола Дилецький 1675 р.

полiфо́нiя— вид багатоголосся, який базується на одночасному звучаннi двох та бiльше
мелодичних лiнiй або мелодичних голосiв.

простоп́ıнiє / простоп́ıння— карпатський церковний спiв в унiсон, що поєднує давню
вiзантiйську традицiю з мiсцевою; вiдомий також як ужгородський та мукачiвський спiв. Про-
стопiнiєм (з великої лiтери) називають i зiбрання таких спiвiв — Iрмологiон.

реда́кцiя (музична)— 1) пристосування твору до нових умов виконання (спрощення,
транспонування, змiна пiдтекстовки тощо); 2) виконавське трактування твору (нюанси, тем-
пи, штрихи, динамiка, тощо — це називають хормейстерською редакцiєю); 3) варiанти твору;
4) перевiрка та виправлення твору задля пiдготовки його до друку.

реконстру́кцiя— вiдновлення втрачених або недописаних частин музичного твору за взiр-
цем його будови й характеру.

рип́ıда— предмет архиєрейського богослужiння: на довгому держаковi круг iз зображен-
ням херувима, який має нагадувати про присутнiсь i спiвслужiння на Божественнiй Лiтургiї
ангелiв. При звершеннi таїнства Євхаристiї два диякони тримають рипiди з обох сторiн вiд
престолу (див. iлюстрацiю на стор. 217).

ро́зспiв— система спiвiв Православної Церкви, яка обiймає рiзнi групи молитвоспiвiв (сти-
хири, тропарi, кондаки, сiдальнi, iрмоси тощо), покладенi на 8 гласiв, а також незмiннi пiснеспi-
ви («Свiте тихий», «Єдинородний Сине», Херувимська). Увесь цей духовно-пiсенний комплекс
має свої особливi естетично-музичнi закони певного походження з властивим їм методом узго-
дження мелодiї з текстом. До найвiдомiших розспiвiв належать знаменний (найдавнiший i най-
повнiший розспiв Київської Русi), київський, грецький та болгарський (сформованi й виплеканi
в Українi значно пiзнiше: у ХVI—ХVII ст.). Свої неповторнi особливостi мають волинський,
львiвський, острозький, кременецький та iншi нашi мiсцевi розспiви, а також монастирськi:
супрасльський, києво-печерський, межигiрський, почаєвський, манявський тощо.

самол́ıвка / самої́лка— церковний народний спiв у Галичинi, зазвичай одноголосний.
трисвята́ пiсня / Трисвяте́— молитва «Святий Боже, Святий Крiпкий, Святий Безсмер-

тний, помилуй нас», зiставлена з ангельського славослов’я: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф,
повнi небо i земля слави Твоєї» /Iс. 6: 3/ та найменувань Пресвятої Тройцi. Трисвята пiсня да-
рована християнам у V ст. пiд час страшного землетрусу в Константинополi: узятий на очах
людей до небес отрок чув її вiд ангелiв; вернувшись, переказав, — i цiєю молитвою мiсто було
врятоване.

херуви́ми— найближчi до Господа ангельськi сили, разом iз серафимами та престолами
найвищi чини небесної iєрархiї, що пломенiють Божественним сяйвом. Херувими обдарованi
повнотою мудростi й пiзнання Божих таємниць, саме тому їх названо багатоокими /Єз.1:13–20/,

3Етимологiчний словник української мови, том 4. — К.: Наукова думка, 2004, с. 133; Великий тлумачний словник
сучасної української мови — К.: Iрпiнь, 1995, с. 636.
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бо мудрiсть бачить усе. Перший рукотворний образ, заповiданий Богом, — зображення херуви-
мiв над ковчегом Завiту та на завiсi перед Святая Святих /Вих. 25:18–22; 26:31–33/. Їх зобра-
жають з двома, шiстьма, рiдше з чотирма крилами, iнодi, спираючись на видiння пророкiв, —
як вогненнi Божi колiсницi /Iс. 37:16, Пс. 17:11/. Мабуть, зважаючи на виняткову духовну силу
архистратига (воєводи) небесного воїнства Михаїла, iконописна традицiя також змальовує його
Херувимом, який з полум’яним мечем охороняє браму Едемського саду /Бут. 3:24/. Вищою та
славнiшою вiд херувимiв i серафимiв є лише найсмиреннiша Матiр Божа. В українськiй iко-
нографiї поширене зображення херувимiв з дитячими ликами (напевно, за вченням Спасителя
про те, що вищим у Царствi Божому буде той, хто впокорить себе, як дитя /Мат. 18:2–5/).

Українсько-iталiйський

Бадьоро— Allegro vivace
Вагомо— Pesante
Велично, широко— Largo
Врiвноважено— Commodo; Comodo
Довiльний темп— Tempo ad libitum
Досить швидко— Allegro moderato
Досить широко— Larghetto
Дуже широко— Largo assai
Жваво— Allegretto
Жваво, урочисто— Allegretto maestoso
Живо— Vivo
Лагiдно— Pacato
Легко, зi спокоєм— Leggiero e calmo
Легко, спокiйно— Leggiero calmo
Легкою ходою— Andante leggiero
Натхненно— Animando
Не швидко— Andantino
Поважно— Grave
Поволi— Adagio
Поволi, рiшуче— Adagio risoluto
Повiльнiше— Meno mosso
Повiльнiше й увесь час тихо— Meno

mosso et sempre piano
Помалу— Adagietto
Помалу, потаємно— Adagietto, misterioso
Помiрно— Moderato
Помiрно, врочисто— Moderato maestoso
Помiрно, з рухом— Moderato con moto
Помiрно, наспiвно— Moderato, cantileno

Помiрно, рiшуче— Moderato risoluto
Помiрною ходою— Andante moderato
Потаємно— Misterioso
Потиху, спiвуче— Andante cantabile
Прискорено— Allegro sostenuto
Протяжно— Lento
Пiдкреслено— Marcato
Пiднесено— Animato
Рухливо— Con moto
Рухливо, врочисто— Con moto, maestoso
Рухливiше— Più mosso
Рухливiше i радiснiше— Più mosso poco gioia
Спокiйно— Calmato
Спокiйно, спiвуче— Calmato cantabile
Стримано— Sostenuto
Стриманою ходою— Andante sostenuto
Сумно— Triste
Схвильовано— Agitato
Трохи поволiше— Poco mosso
Трохи радiснiше— Poco gioia
Трохи швидше— Poco più mosso
У початковiм темпi— Tempo primo
Урочисто— Maestoso
Урочистою ходою— Andante maestoso
Ходою— Andante
Ходою, побожно— Andante, religioso
Швидко— Allegro
Швидко й урочисто— Allegro maestoso
Швидкою ходою— Andante molto
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