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Мах ныридæгæн зонæм, музыкæ адæймаджы фæлдисондтæн сæ 
рæсугъддёртæй иу кæй у, уый. Музыкæйы адæймаг æвдисы йæ дуне-
мбарынад, йе ’нкъарæнтæ. Нæ зæрдыл-ма æрлæууын кæнæм, музыка-
лон аивады тыххæй цы базыдтам, уый.

Азар мырты рæнхъæвæрд

Ранымай музыкæйы хуымæтæг жанртæ.

Базон композиторты сæ сурёттæм гæсгæ æмæ сын зæгъ сæ нæмттæ.

Музыкё у не 'мдзугёнёг
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Дё зёрдыл ёрлёууын кён кæфтыты нёмттæ.

Равзар хуымæтæг жанрты бæрцытæ.

Ранымай музыкёйы вазыгджын жанртæ.
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Ранымай оркестрты хуызтæ.

Ранымай музыкалон инструменттæ.
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Де ’мбæлттимæ иумæ азар дæ уарзон зарджытæ.
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Хуымæтæг жанртæ – зарæг, кафт æмæ марш вазыгджын жанртæй 
уæлдай сты зёрдæмæ æнцон исæн æмæ зæрдыл æнцон дарæн. Ацы 
жанртæм ис, æнцонæй зарынæн, кафынæн æмæ маршæй цæуынæн 
фадат чи дётты, ахæм ёууæлтæ. Уыдон сты: зарæджы – зарæгыз-
дёхт (песенность), кафты – кафтыздёхт (танцевальность), маршы – 
маршыздёхт (маршевость).

Зарёгыздёхт у музыкæйы мырты æнæскъуыйгæ ивылæгау зёлд.

Маршыздёхт музыкæйы фæзыны, йæ мелодикон зæлынад герои-
кон, уæндон æмæ уæнгроггёнёг куы свæййы, уæд.

Кафтыздёхт у ивылгæ, æнёскъуыйгæ мелодийы кафты ритмты 
фæзынд.

Ацы æууæлтæ разынынц куыд хуымæтæг, афтæ вазыгджын 
жанрты дæр. Фæлæ уый афтæ нæ амоны, æмæ ацы музыкæмæ 
æнæмæнг кæй хъæуы зарын, кафын кæнæ маршёй цæуын.

Байхъус музыкалон уацмыстæй скъуыддзæгтæм, абар сæ иллюстрацитимæ 
æмæ зæгъ, кæцыйы дзы æвзарыс зарæгмæ, кафтмæ кæнæ маршмæ хæстæг 
æууæлтæ.

Зёгъ, куыд æмбарыс музыкæйы ахём ёууёлтё: зарæгыздёхт, кафты-
здёхт, маршыздёхт.

Адёмон кёфтыты 
ансамбль «Кафт»

Иван Заринь. 
Зарёг

Фёдор Богородский. Музыкё

Зарёгыздёхт, кафтыздёхт ёмё
маршыздёхт сты музыкёйы ёууёлтё
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Послушай песенки Р. Цорионти и определи их характер, настроение.

Скажи, на каком инструменте они исполнялись.

В каких песенках композитор использовал свойство танцевальность, а в 
каких – маршевость?

Исполни вместе с учителем песни, изображая пластическими движениями 
свойства музыки.

Сочиняя произведения для детей и для взрослых, 
композиторы используют свойства простых жанров. 
Интонации простых жанров воспринимаются легко, 
поэтому мы лучше понимаем, о ч м рассказывает 
музыка. Так, например, в коротких песенках Р. Цори-
онти на стихи А. Барто рассказывается о любимых 
играх и игрушках детей.

Лошадка

Я люблю свою лошадку,
Причешу ей шёрстку гладко,
Гребешком приглажу хвостик
И верхом поеду в гости, эй!

Слон

Спать пора, уснул бычок,
Лёг в коробку на бочок.
Сонный мишка лёг в кровать,
Только слон не хочет спать,
Головой качает он,
Он слонихе шлёт поклон, шлёт поклон.

Кораблик

Матросская шапка,
Верёвка в руке
Тяну я кораблик
По быстрой реке.
И скачут лягушки
За мной по пятам
И просят меня:
«Прокати, капитан, капитан».

Козлёнок

У меня живет козлёнок,
Я сама его пасу.
Я козлёнка в сад зелёный
Завтра утром отнесу.
Он заблудится в саду,
Я в траве его найду, найду.

Композитор
Резван Цорионти
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Дзурынц, зæгъгæ, дам, незаманты адæймаг ныхæстæ дзургæ нæ 
кодта, фæлæ заргæ. Уыцы хабар æцæг афтæ уыд æви нæ, уый зын 
зæгъæн у, фæлæ ис бафæлварæн, цы зæгъинаг дæ, уый заргæ акæ-
нын. Уый уыдзæн, оперæйы геройтæ кæрæдзиимæ заргёйё куы 
фæныхас кæнынц, уый хуызæн.

Ёнæ ныхæстæй музыкæ дæр у зарæджы æнгёс, æмдзæвгæты 
куыд вæййы афтæ дзы ритмикон фæлхаткæнынад куы уа, уæд. Уый 
йын дётты зарёджы ёууёл – зарёгыздёхт (песенность). Бирё ком-
позиторты, арёхдёр хъусынён фыст уацмысты, куыд симфонитё, 
концерттё, сюитётё ёргом хъуысы зарёгыздёхт. Зёгъём, Махъо-
ты Ацёмёзы Фыццаг фортепианон концерты фыц-
цаг хайы ёмё Н. А. Римский-Корсаковы симфони-
он нывты ёртыккаг хайы, Паддзахы чызг-Доныхъаз 
ёвдыст кём цёуы, уым. Норвегиаг композитор Эд-
вард Григы уацмыстæй мелодитæ ис зарæн æнæ 
ныхæстæй, исты хъæлæсон мырыл. Зæгъæм, фраг-
мент «Сæумæрайсом» норвегиаг фыссæг Генрик 
Ибсены пьесё «Пер Гюнт»-мæ гёсгё ёвёрд спек-
такльмё музыкæйæ. Уацмысы ныхас цæуы, гыццыл 
норвегиаг хъёуёй зæхкусæг лæппу Пер Гюнт дард 
бæстæтæм куыд абалц кодта, ёмё йём йё уарзон 
чызг Сольвейг куыд ёнхъёлмё каст, уый тыххæй.

Композитор
Эдвард Григ

Байхъус фрагмент «Сæумæрайсом»-мё æмæ зæгъ, цавæр мадзæлттæй 
спайда кодта композитор, музыкæйы зарæгыздёхт характер аразгæйæ.

Азар фрагменты мелоди мыр «а»-йыл, стæй та — нотæтæм гæсгæ уæнгтæ 
«ти» æмæ «та»-имæ, нотæты дæргъвæтинæдтæ хынцгæйæ.

Сюитё «Пер Гюнт»-ёй фрагмент «Сёумёрайсом»-ы мелоди

Даргъ уадзгёйё, зарёгыздёхтёй

Зарёгыздёхт

Сценё Михаил Глинкёйы оперё «Иван Сусанин»-ёй 
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В музыке песен мы хорошо слышим и чувствуем певучесть и ме-
лодичность. Это и есть – песенность.

Разучи песню и исполни, передавая певучий характер мелодии.

Листья жёлтые

Сл. Яниса Петерса                                Муз. Раймонда Паулса

Не прожить нам в мире этом,
Не прожить нам в мире этом
Без потерь, без потерь.
Не пройдёт, казалось, лето,
Не пройдёт, казалось, лето,
А теперь, а теперь...

Припев:
Листья жёлтые над городом кружатся,
С тихим шелестом нам под ноги ложатся.
И от осени не спрятаться, не скрыться...
Листья жёлтые, скажите, что вам снится.

Лист к окошку прилипает,
Лист к окошку прилипает,
Золотой, золотой.
Осень землю осыпает,
Осень землю осыпает
Красотой, красотой.

Припев.
И пускай дождливы часто,
И пускай дождливы часто
Эти дни, эти дни.
Может, созданы для счастья,
Может, созданы для счастья
И они, и они.

Припев.

Композитор
Раймонд Паулс



12

Адæймаг хатгай, йæхæдæг дæр ёй нæ бафиппайы, афтæмæй 
йæхи базмæлын кæны музыкæйы тактмæ гæсгæ, кæннод йе ’нгуылдз-

тæй къуырцц-къуырцц райдайы. Уый уымæн афтæ 
у, æмæ музыкæ, уæлдайдæр та ритмикон, адæймаг 
фыццаджыдæр кæны æнкъаргæ, æмæ уыцы рит-
мы æнкъарынад адæймагæн у æрдзæй рахёсгæ. 
Адæймагмæ кафыны фёнд цы музыкæйы æууæл 
фæзынын кæны, уый та хуыйны кафтыздёхт (тан-
цевальность).

Байхъус, кафтыздёхт цы уацмысты разыны, уыдонмæ æмæ зæгъ, сæ 
автортæ чи сты.

Зæгъ, цавæр зёрдёйы уаг æмæ музыкæйы цавæр æууæл æвдисынц Ботти-
челлийы ныв æмæ кафджыты къам.

Сандро Боттичелли. 
Уалдзёг (фрагмент)

Кафты цырены

Кафтыздёхт
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Кафты ритмикæ арæх хъуысы алы жанрты фыст музыкалон уац-
мысты: симфониты, балетты, концертты, оперæты æмæ кафынæн 
фыст чи нæу, ахæм цыбыр уацмысты куыд прелюди æмæ фантази.

К примеру, в «Прелюдии ¹ 7» польского композитора Ф. Шопе-
на и «Фантазии-шутке» осетинского композитора А. Макоева, напи-
санных для фортепиано, композиторы свою любовь к родному краю, 
народному творчеству передали именно через танцевальность, хотя 
сама музыка – не для танцев.

Послушай «Прелюдию ¹ 7», «Фантазию-шутку» и скажи, какое свойство 
народной польской и осетинской музыки отразилось в них.

Цавæр сты сæ характермæ гæсгæ ацы уацмысты кафтыздёхт хæйттæ?

Фридерик Шопен Махъоты Ацёмёз

Сценё балет «Шопенианё»-йё 
(Шопены музыкё) 

Полякаг кафт Ирон кафт
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Маршы музыкæ арæх фæхъуысы вазыгджын музыкалон уацмыс-
ты. Зæгъæм, Михаил Глинкæйы оперæ «Руслан æмæ Людмилæйы» 
фыдцъылыз карлик Черноморы фæлгонц æвдыст цæуы мынæг, лыстæг-
хъæлæс, худæджы музыкæйæ. Кæнæ П тр Чайковскийы «Сывæллæттæн 
фыст альбомы» куклайæн фæндараст зæгъыны рæстæг. Ам музыкæ у 
æнкъард. Æмæ кæд сæ сюжеттæм æмæ сæ равгмæ гæсгæ ацы уацмыстæ 
тынг алыхуызон сты, уæддæр сæ мелодиты ис цыдæр æмхуызондзинад, 
комкоммæ та – маршыздёхт (маршевость). Маршыздёхт фæзыны, 
змæлды бæрцбарст равдисын куы фæхъæуы, уæд. Уый 
ёвдыст фæцæуы такты тыхджын хæйттыл бæлвырд 
акцентæй. Маршы жанры разагъды дæсны уыд 18-æм 
æнусы номдзыд немыцаг композитор Людвиг ван Бетхо-
вен. Æгас дунейы зындгонд Фæндзæм симфонийы Бет-
ховен зарёджы æмæ кафты интонацитæм бахаста мар-
шыздёхтён характерон тызмёг интонацитё ёмё ритмтё, 
цæмæй хъусæг арфдёрёй банкъара, дыууё тыхы – хорз 
æмæ фыд кæрæдзиимæ куыд тох кæнынц, уый. Симфо-
нийы ёртыккаг хайы мелодийы фрагменты тыххёй Бет-
ховен афтё загъта: «Хъысмёт афтё ёрбахойы дуар».

Зæгъ, куыд æвдыст у нывты, музыкæйы маршыздёхты бёрёггёнён чи у, 
уыцы змæлды ритмикæ.

Азар темæ симфонийæ нотæтæм гæсгæ æмæ уæнгтæ «ти» æмæ «та»-имё.

Байхъус фрагменттæм симфонийæ æмæ зæгъ, кæм хъуысы музыкæйы каф-
тыздёхт, зарёгыздёхт æмæ маршыздёхт; кæцы ран цыди музыкæ тагъд 
æмæ цырынæй, сабыр æмæ бæрцбарстæй, кæцы ран та – тызмæгæй æмæ 
уазæй æххæстгонд.

Композитор 
Людвиг ван 
Бетховен

Илья Глазунов. Хёст Илья Глазунов. Уёлахиз

Маршыздёхт
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Бетховен оставил любителям музыки ве-
ликое множество музыкальных произведе-
ний: концерты для фортепиано, скрипки и 
симфонического оркестра, девять симфоний, 
увертюры, балеты, оперу, музыку к спектак-
лям, сочинения для хора и даже песни. 

Послушай песню и скажи, где в её мелодии слышится подражание игре на 
старинном музыкальном инструменте – шарманке?

Разучи и исполни песню в характере маршевости, делая четкие смысловые 
акценты на сильных долях такта.

Исполни выразительно песню, одновременно изображая игру на шарманке.

Альфред Эмсли. 
Соната Бетховена

Сурок

Русский текст Сергея Спасского             Муз. Людвига Бетховена

Из края в край вперёд иду,
Сурок всегда со мною.
Под вечер кров себе найду,
Сурок всегда со мною.

Кусочки хлеба нам дарят,
Сурок всегда со мною.  
И вот я сыт, и вот я рад,
И мой Сурок со мною.

Подайте крошек мне, друзья,
Сурок всегда со мною.
Обедать, право, должен я,
И мой Сурок со мною.

Мы здесь пробудем до утра,
И мой Сурок со мною.
А завтра снова в путь пора,
И мой Сурок со мною.

Антуан Ватто.
(Шарманщик с сурком)
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Къостайы ёмдзёвгётёй бирётё систы адёмон зарджытё.
Къостайы ёмдзёвгётён характерон сты заргёзёл ёмё ритм, 

уымё гёсгё Къостайы ёмдзёвгётыл арёзт зарджыты ирдёй рабё-
рёг сты хуымётёг жанрты ёууёлтё – зарёгыздёхт, кафтыздёхт 
ёмё маршыздёхт.

«Фсатийы зарёг»-ён ис даргъ ауадзгё зарёгыздёхт, «Хъуыбады»-
йы хъуысы характерон кафты ритм, «Сидзёргёс»-ён ис ёнкъард за-
рёгон интонаци, уыимё вальсы ёртёхайон ритмимё. «А-лол-лай»-ён 
ис фёлмён мелодикон зёлд, «Балцы зарёг»-ы та ёргомёй хъуысы 
маршыздёхт, уый дётты зарёгён уёнгрог характер.

Ирон композиторты сфёлдыстады ёвдыст ёрцыдысты, Къос-
та цы поэтикон фёлгонцтё сарёзта, уыдонёй бирётё: ирон адём, 
Къостайы зёрдёмё хёстёг адёймёгтё, райгуырён бёстёйы ёрдз, 
поэтён йёхи фёлгонц.

Хохаг чызджы трагикон хъысмётыл дзурёг поэмё «Фатимё»-мё 
се 'ргом раздёхтой композитортё А. Поляниченко, Ёлборты Феликс, 
Плиты Христофор, Хёбёлаты Зинаидё.

Къостайы ныхёстён: «Кёй фёндыр ысцёгъддзён мё иунёджы 
зарёг...» дзуапп дёттёгау ирон композитортёй бирётё сфёлдыстой 
поэты номарён уацмыстё. Хаханты Дудары зарёг «Къостайы номыл» 
(«Памяти Коста»), Хосроты Тотырбеджы кантатё «Райгуырён зёххы 
зарёггёнёг» («Певец земли родной»), Гуырдзыбегты Георгийы «Бал-
ладё Къостайыл» («Баллада о Коста»), Н. Карницкаяйы элеги «Къос-
тайы номыл», Хёбёлаты Зинаидёйы 5-ём номыр симфони «Хетёгка-
ты Къоста» (4 хайё) ёмё бирё ёндёртё.

Хетёгкаты Хъазыбег. 
Кадёггёнёг

Джыккайты Мурат. 
Къостайы сурёт

Дзанайты Азанбег. 
Иллюстраци поэмё 

«Фатимё»-мё

Хетёгкаты Къостайы поэзийы музыкалон ахаст
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Къостайы ёмдзёвгётыл бирё музыкалон уацмыстё ныффыстой 
композитортё хуымётёг жанрты, уыимё — сывёллёттён дёр. Бё-
рёг жанрты ёууёлтё райсгёйё, уыдон сты кём зарёг-кафт, кём 
— зарёг-марш. Зёгъём, зарджытём «Скъолайы лёппу» (Школь-
ник»), «Фыдуаг» («Баловник»), «Гино» («Киска»), «Кёмён цы» («Кому 
что…») ис маршыздёхты ёууёл, ёххёстгонд цёуынц хиуылхёцгёйё. 
Иннё уацмысты равзарён ис зарёг-кафт. Зарджыты «Цъиу ёмё сы-
вёллёттё» («Птичка и дети»), «Зёрватыкк» («Ласточка»), «Дзывыл-
дар» («Синичка»), «Уасёг» («Петушок»), «Фёззёг» («Осень»), «Зы-
мёг» («Зима»), «Уалдзёг» («Весна») хъуысы кафтыздёхт.

Музыкёйы цавёр ёууёлтё ёвдисынц Къостайы ёмдзёвгётыл фыст адё-
мон зарджыты характер? Ранымай уыцы зарджытё.

Ранымай Къостайы ёмдзёвгётыл фыст зарджытё сывёллёттён.

Ранымай музыкалон жанртё уыцы ирон композиторты сфёлдыстады, кё-
цыты уацмысты ёвдыст ёрцыд Къостайы поэтикон аивад.

Байхъус Къостайы ёмдзёвгёйыл фыст зарёгмё ёмё зёгъ, цёуыл дзы 
цёуы ныхас ёмё дзы цавёр музыкалон ёууёлтё разынд.

Сахуыр кён ёмё азар зарёг.

Кёмён цы...
(Кому что...)

Къостайы ныхёстё          Кокайты Барисы музыкё

Алы куыстён – рад;
Дзидзидайён – мад.

Хорз фыййауён – фос;
Бирё фосён – хос.

Хоры кадён – зад; 
Хоры хёрдён – кад.

Сонт рёдыдён – барст;
Хорз зёрдёйён – уарзт.

Рагон мастён – тад;
Загъдкъахёгён – над.

Магусёйён – цёф;
Цырд лёппуйён – кёф!.. Дзиуаты Батрадз. Сабидуг
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Ис ахæм уацмыстæ, композитортæ музыкæйы æртæ ёууёлёй 
дæр – зарёгыздёхт, кафтыздёхт æмæ маршыздёхтёй кæм спай-
да кæнынц. Зæгъæм, Родион Щедрины музыкæ балет «Къуыпрагъ 
æфсургъ»-мæ. Ацы балет фыст у П тр Ершовы аргъау «Къуыпрагъ 
æфсургъ»-мæ гæсгæ.

Балеты фыццаг архайды, фрагмент «Æхсæв»-ы мелодийы ра-
уыз-бауыз зæрды æрæфтын кæны авдæны зарæг. Ам Иван, æхсæвы 
мæнæутæ хъахъхъæнгæйæ, æрцахсы сыгъзæринбарц ефсы. Ефс ын 
ссæрибары сæраппонд лæвар кæны Къуыпрагъ æфсургъ.

Зарёгыздёхт, кафтыздёхт ёмё 
маршыздёхт хатт сиу вёййынц
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Байхъус фрагментмё «Ёхсёв» ёмё раиртас, музыкёйы цавёр ёууёлёй 
дзы спайда кодта композитор.



20

Дыккаг архайды музыкæ æвдисы зæрин маргъы фёлгонц. Зæрин 
маргъ фесты æрдхæрæны рæсугъд чызг. Зæронд Паддзах æй бауарзы 
æмæ йæ хъавы ракурынмæ.
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Æртыккаг архайды кафыны музыкæ æвдисы дæлдон паддзахад. 
Алымыггаг денджызон цæрæгойтæ, кæсæгтæ ирхæфсынц Иваны; уый 
дæлдон паддзахадмæ арвыста Паддзах, къухдарæн цы æргъёу чыры-
ны æвæрд ис, уый схæссынмæ. Паддзах къухдарёнёй хъавы чызджы 
зёрдё балхёнынмё.
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Цыппæрæм архайд æвдисы, чындзæхсæвмæ куыд цæттæ кæнынц, 
уый. Маршыздёхт музыкё цыма чызгимæ иумæ æнæзонд Паддзахыл 
худы. Къуыпрагъ ёфсургъ хинтæ аразы, æхсыр цы аджы ис, уый 
сæрмæ. Иван ныггæпп кæны агмæ æмæ фесты æмбисонды рæсугъд 
лæппу, афтæмæй фæстæмæ схизы. Уый фæстæ агмæ ныггæпп кæны 
Паддзах æмæ фесёфы...

Байхъус фрагменттæм балетæй æмæ зæгъ, кæцы рæтты хъуысы музыкæйы 
зарёгыздёхт, кафтыздёхт ёмё маршыздёхт; кæд фæцæуы музыкæ 
ивылæгау, цырынёй æххæстгонд, кæцы рæтты та – тызмæгæй, худæгёй.
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Адæм хъæлдзæгæй кафа-зилатæ кæнынц Иван æмæ чызджы 
алыварс. Къуыпрагъ æфсургъ та атæхы йæ райгуырæн алæмæттаг 
бæстæмæ.

Æркёс Пётр Ершовы аргъау «Къуыпрагъ ёфсургъ»-мё конд иллюст-
рацитæм æмæ сæ абар музыкæимæ.
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Алы адæймагæн дæр ис хицæн цыд, мидбылхудт, цæстæнгас, 
ныхасыхъæд æ. а. д. Хæрз гыццыл сывæллон дæр бæлвырдæй ба-
зоны бирæ хъæлæсты æхсæн йæ мады хъæлæс. Уый ныхас нæма 
æмбары, фæлæ йæ мады хъæлæс базоны ныхасы музыкæмæ гæсгæ, 
бæлвырддёрæй та, йæ мады ныхасы характерон интонацитæм (инто-
нации) гæсгæ.

Музыкæйы бындур, ёмткæй райсгæйæ, у комкоммæ интонаци, ома 
зæлынады характер. 

Уый у мелодийён йæ цыд (ивылд) дæр, йе змæлд дæр, йе 
здæхтытæ, йæ зæлты (мырты) бæрзæнды ивынад æмæ ма ноджы 

бирæ æндæр фæлгъуызтæ (фæзилæнтæ). Алы 
композиторæн дёр ис йæхи хицæн интонацитæ 
æмæ зын у, зæгъæм, Чайковскийы музыкæ Бетхо-
вены музыкæимæ фæивддзаг кæнын.

Музыкалон уацмысы цыбыр скъуыддзагмæ 
гёсгё махæн нæ бон арæх базонын у композиторы, 
йæ уацмыс нын зонгæ куы нæ уа, уæддæр.

Разные интонации использовал и композитор 
С. Прокофьев, когда сочинял остроумную песню 
«Болтунья», рассказывающую о девочке, которая 
говорит без умолку, так, что речь ее похожа на 
скороговорку.

Анатолий Арапов. Цёгатаг зарёг

Композитор
Сергей Прокофьев

Музыкалон интонаци

Послушай песню «Болтунья» и обрати внимание на музыкальные интона-
ции.

Исполни любимую песню сначала невыразительно, а затем интонационно 
осмысленно.
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Буыгъойты Майрæмы зарæг «Æрра фыййау» 
заргæйæ, зарæггæнæг цыма кæм худгæ, кæм 
æнкъард кæны. Интонацитæ сты худæг, фæлæ 
уыимæ æнкъард дæр сты, уымæн æмæ поэт 
тæригъæд кæны æрра фыййауæн.

Байхъус зарёгмё «Ёрра фыййау» ёмё зёгъ, цавёр интонацитёй ёвдыст 
у йё характер.

Сахуыр кён ёмё азар зарёг-хъазт «Дзедз ёмё дзедз!» разыйы, хъёрон 
ёмё фарстон интонацитё бёлвырд ёвдисгёйё.

Пластикæйы фæрæзтæй равдис зарæджы мидисы интонацитё.

Биганаты Зёринё. 
Æрра фыййау

Дзедз ёмё дзедз!

Адёмон сфёлдыстадёй                                    Адёмон мелоди

Дзедз ёмё дзедз! Уёлё халон фётёхы!
Дзедз ёмё дзедз! Йё дзыхы та цы хёссы?
Дзедз ёмё дзедз! Йё дзыхы та хъёмпыхал!
Дзедз ёмё дзедз! Хъёмпыхалёй цы кёны?

Дзедз ёмё дзедз! Ахстёттё дзы ыскёна!
Дзедз ёмё дзедз! Ёйчытё дзы фефтауа!
Дзедз ёмё дзедз! Ёйчытёй та цы кёны?
Дзедз ёмё дзедз! Лёппынтё дзы рауадза!

Дзедз ёмё дзедз! Лёппынтёй та цы кёны?
Дзедз ёмё дзедз! Хуымёллёг ын фёхёссой!
Дзедз ёмё дзедз! Хуымёллёгёй цы кёны?
Дзедз ёмё дзедз! Бёгёны дзы ыскёна!

Дзедз ёмё дзедз! Бёгёныйё цы кёны?
Дзедз ёмё дзедз! Йё лёппынты фёхынца!
       Дзедз ёмё дзедз!
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Интонацитæ вæййынц мидисёвдисæг (выразительные) – уыдон 
февдисынц адæймаджы æнкъарæнтæ, уды равг, характер; фёлгонц-
æвдисёг (изобразительные) – уыдон æвдисынц æрдзы фæзындтæ, 
нæ алфамбылай дунейы мыртæ, адæм æмæ цæрæгойты змæлд. 

С помощью интонаций исполнители – пианисты, скрипачи, пев-
цы – стремятся раскрыть замысел произведения. Интонации помога-
ют понять даже незнакомую музыку.

Выразительные и изобразительные интонации могут существовать 
вместе, одновременно в одном произведении.

Мах нæ зæрдыл кёй дарæм, уыцы музыкалон уацмыстæ гыц-
цыл не сты. Мах сæ æнцонæй базонæм, куы сæ фехъусæм, уæд, 

суанг сын нæхи бон дæр у сæ мелоди азарын. 
Мах заргæ цы фæкæнæм, уый у, музыкæ 
кæмæй рауайы, уыцы сæйраг интонаци, уый 
хъарæгау акæны æппæт уацмысы æмæ æргом 
кæны композиторы сæйраг хъуыды.

Орацио Фидани.
Флейтёйё цёгъдёг

Виктор Васнецов. Ал нушкё Кацусика Хокусай (Япон). Стыр уылёнтё

Интонацийы хуызтё

Послушай музыку, вспомни авторов и названия произведений, определи 
интонации, которые помогли их узнать.
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Интонаци равдисынён ис алыхуызон мадзæлттæ. Уыдон сты
артикуляци (артикуляция), куыд мыртё фёд-фёдыл ёвзёрын кё-
ныны (хицён кёныны) мадзал, æмæ нюанс (нюанс), ома зæлынады 
фæлгъуыз.

Артикуляцийæн ис алы хуызтæ: легато (legato) – æмбаст, 
ивылæгау, цыма зёлтæй иутæ иннæтимё сиу вёййынц, ахæм 
æххæсткæнынад; нон легато (non legato) – хицæнгёнгёйё æххæст-
кæнынад; стаккато (staccato) – цыбыр, скъуыйгё æххæсткæнынад.

Нюанстæ, кæнæ музыкæйы зæлды характеры фæлгъуызтæ 
æххуыс сты уацмысы мидис æргомдæрæй равдисынæн. Уыдон ав-
тор арёх фæнысан кæны уацмысы райдиан итайлаг дзырдтæй, 
зæгъæм дольче (dolce) «фæлмæн, имонау», кæнæ аппассионато 
(appassionato) «нæрæмон, тыхджын монцимæ».

Алы интонацийы мадзæлттæ дæр уацмысы æвдыст фæцæуынц 
алыхуызон, æххæстгæнæг музыкæ куыд æнкъары, уымæ гæсгæ.

Ёрчъегкаты Роман. Ацёмёз

Азар, цы зарджытё сахуыр кодтат, уыдон. Спайда кён, зарджыты мидис 
раргом кёнынён цы артикуляцийы хуызтæ, нюанстё æххуыс сты, уыдо-
нёй.

Байхъус музыкæмæ; дæ зæрдыл æрлæууын кæн, цавæр уацмыстæ сты, 
уый, чи сты сæ автортæ; раиртас, цы интонациты руаджы (мидисæвдисæг 
æмæ фёлгонцæвдисæг) сæ базыдтай, уыдон. 
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Музыкæйы фæлгонцæвдисæн гæнæнты ирд 
æвдисæнтæй иу у францаг композитор Камиль 
Сен-Сансы «Цæрæгойты карнавал», кæнæ, автор 
ма йæ йæхæдæг куыд схуыдта — «Зоологион фан-
тази», зёгъгё, уый.

Гыццыл ма куы уыдис, уæддæр Сен-Санс 
лæмбынæг хъусын уарзта æрдзы мыртæм, 
æмбырд кодта уырынгонты коллекцитæ, сагъ-
та дидинджытæ. Фæлæ уæлдай тынгдæр уарзта 
цæрæгойты. Йæ зæрдæ уыцы хъуыддæгтæм кæй 
лæвæрдта, уый йын фæахъаз дыууæ фортепи-

анойæн, хъисынты квартет, флейтæ, кларнет æмæ ксилофонæн 
13 гыццыл музыкалон нывы-пьесæйы (миниатюрæйы) финалимæ 
ныффыссынæн. Схуыдта сё «Цёрёгойты карнавал».

Карнавал райдайы «Паддзёхтё-домбæйтты 
маршæй» («Королевский марш львов») (1-аг 
номыр пьесæ). Музыкæйы бёлвырд маршыз-
дёхт хаттæй-хатт фескъуыйы домбайы æмбу 
æвдисæг тызмæг интонацитæй.

2-аг номыр пьесæйы, «Кæрчытæ æмæ 
уасджытæ» («Куры и петухи»), уыцы иу 
мыры тагъд æмæ иугæндзон фæлхаткæнынад 
æвдисы кæрчыты хъуыдатт, хъуыдатт фес-
къуыйы уасæджы уасты интонацитæй.

«Антилопæ»-ты («Антилопа») (3-аг номыр 
пьесæ) сырдтæ æвдыст сты тындзгæ, цырын 
фортепианон музыкæйæ.

Уæртджынхæфсы («Черепахи») уæззау 
змæлдтытæ (4-æм номыр пьесæ) æвдыст сты 
виолончелы цадæг, ивæзгæ интонацитæй.

Композитор
Камиль Сен-Санс

Фёлгонцёвдисёг интонацитё
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5-æм номыр пьесæйы «Пыл» («Слон») ком-
позитор æвдисы, вальс чи кафы, уыцы пылы 
æнарæхст змæлдтытæ. 

Рог, «гæпгæнгæ» интонацитæ æвдисынц кенгу-
руйы (кенгуру) худæджы гæппытæ (6-æм номыр 
пьесæ).

7-æм номыр пьесæйы «Аквариум» («Аквари-
ум») флейтæ æмæ челестæйы зæлтæ æвдисынц рух-
сы тæмæнтæ доны мидæг. Мелоди æххæст кæнынц 
оркестры хъисынты къорд æмæ фортепиано, уыдон 
æвдисынц кæсæгты цъыллинджытё.

Хъисын фæндырты хъыллистгæнгæ интона-
циты руаджы цы даргъхъусджын персонажы уа-
сын æвдыст цæуы, уый, кæй зæгъын æй хъæуы, 
у хæрæг (осёл) (8-ём номыр пьесё).

9-æм номыр пьесæйы «Гакк-гукк хъæды арфы» 
(«Кукушка в глубине леса») кларнет кæны æргом 
гакк-гукк.

Флейтæйы рог зæлтæй, кларнет æмæ фортепианойы фæлхъазæн-
тæй æвдыст цæуы мæргъты цъыбар-цъыбур 10-æм номыр пьесæйы 
«Мёргъты вольертё» («Птичники»).

11-æм номыр пьесæйы «Денджызы хъаз» 
(«Лебедь») мелодийы сабыр, рæмон интонацитæ 
фæзмынц, уæздан, сёрыстыр маргъ цы доны ленк 
кæны, уый цъёппытæ.
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Æвæлтæрд музыканттæ кæй фæцёгъдынц, уыцы иугъæдонёй 
фёлхатгонд фæлтæрæны интонацитæ æвдисынц пианисты (пианист)
фæлгонц (12-æм номыр пьесæ).

Фæстаг пьесæйы (13-æм номыр), «Незаманты цы цёрёгой-
тё цард, уыдон» («Окаменелости») кæронбæттæн зæлы карнавалы 
цинæйдзаг финал. Цыма нæ зонгæ персонажтæ карнавалон маскæты 
хъæлдзæг цырен кафты бацыдысты, уыйау.

Ранымай, «Цёрёгойты карнавал» цы пьесётёй арёзт у, уыдон.

Æндæр хуызы ма куыд схуыдта Сен-Санс йæ «Цæрæгойты карнавал»?

Цавæр музыкалон интонациты руаджы æвдыст цæуынц карнавалы персо-
нажтæ?

Ранымай пьесæйы фæлгонцтæ аразæг музыкалон инструменттæ.

Цавæр мидисæвдисæг мадзæлттæй спайда кодта композитор алы персонаж 
равдисынæн дæр?
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В коротких сочинениях для фортепиано под назва-
нием «Путешествие в зоопарк» осетинский композитор 
Жанна Плиева изобразила свои детские впечатления.

В пьесах «Ворчливая обезьянка», «Мышонок», 
«Страусёнок заблудился», «Пляска слона» автор как 
бы наблюдает за животным миром.

По изобразительным интонациям в произведении 
можно угадать, кого изображает музыка. 

Послушай музыку и по выразительным и изобразительным интонациям 
определи, кого она изображает.

Проинтонируй пластическими движениями портретные зарисовки животных.

Послушай «Колыбельную медведицы» и скажи, какой вид интонации ис-
пользовал автор музыки.

Разучи и исполни песню в нужном характере.

Колыбельная медведицы

Сл. Юрия Яковлева       Муз. Евгения Крылатова

Ложкой снег мешая, ночь идёт большая,
Что же ты, глупышка, не спишь?
Спят твои соседи – белые медведи,
Спи и ты скорей, малыш. 

Спят твои соседи – белые медведи,
Спи и ты скорей, малыш.

Мы плывём на льдине, как на бригантине,
По седым суровым морям.
И всю ночь соседи – звёздные медведи –
Светят дальним кораблям.
И всю ночь соседи – звёздные медведи –
Светят дальним кораблям.

Композитор 
Жанна Плиева
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Рагон Бердзены уыд хуыцæутты, историкон цауты, геройты 
(сгуыхт лæгты) номыл арæзт хорёй заргё зарджыты вокалон жанр. 
Кадгёныны интонацитæ лæвæрдтой ацы зарджытæн гимны (нысан 
кæны æппæлыны, кад кæныны зарæг) характер.

У осетинского народа хвалебные песни посвящены Богу и свя-
тым, от которых зависела жизнь и благополучие людей. Среди них, в 
первую очередь «Уастырджийы зарёг» (Песня о Святом Георгии) — 
покровителе путников и мужчин-воинов. 

В Осетии почти в каждом селе существует «собственный» вариант 
песни. В музыкально-поэтическом творчестве осетин имеются хвалеб-
ные песни о Всати — покровителе охоты, Уацилла — покровителе 
урожая, Фалвара — покровителе домашнего скота и другие.

Ефим Честняков. Кады зарёггёнджытё

Кадгёныны интонацитё

Саккаты Эльбрус. Уастырджи Есенаты Ёхсар. Фёлвёра

Послушай осетинские хвалебные песни.
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Арёх кадгёныны интонацитё ёмбёлынц стыр музыкалон жанр-
ты: оперёты ёмё ораториты, концертты ёмё симфониты.

Зæгъæм, уыдон зæлынц Глинкæйы оперæ «Иван Сусанин»-æй 
хоры «Славься» æмæ Бетховены 9-æм номыр Cимфонийæ хоры «Ода 
к радости», уый æппæт дунейы адæммё сиды, цæмæй баиу уой æмæ 
сабырæй цæрой.

Сценё оперё «Иван Сусанин»-ёй

Радзур кадгёныны зарджыты нысаниуёджы тыххæй, стёй сё кёмён за-
рыдысты, уый тыххæй.

Байхъус хорён фыст кадгёныны зарджытё стыр музыкалон жанртёй.

Азар хорæй заргæ уацмысты сæйраг интонациты темæтæ, мидисæвдисæг 
мадзæлттæм хъус даргæйæ.

Фрагмент оперё «Иван Сусанин»-ёй 

Тагъд, кадёгздёхтёй

Л. Бетховены 9-ём номыр Cимфонийы финалы фрагмент

Тагъд, кадёгздёхтёй
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Музыкæйы æнкъард равг арæзтæуы æрхæндæг æмæ хъыгёвдисёг 
интонациты фæрцы, уыдон сты уæлдай мелодикондæр, зæлынц цадæг 
темпы, ивылæгау.

Æрхæндæг æмæ хъыгёвдисёг интонацитё арёхдёр сёхи равди-
сынц саударён (траурон) маршты, уыцы марштæ фæзындысты рево-
люциты рæстæг 19–20-æм æнусты.

Революциты æмæ хæстыты хъæбатырты стыр мæрддзыгой-иу цы-
дысты æнкъард музыкæйы фёсдзыдимё. Æнæ базонгæ æмæ æнæ 
фехъусæн нæй ацы æрхæндæг уаг аразæг интонацитæ, характерон 
æууæлтæ: къахдзæфы цадæг темп, æрдзон ныхасмæ хæстæг мелодийы 
речитативон арæзт.

Ф дор Богородский. Кад ёмё намыс, 
Фыдыбёстёйы сёраппонд чи фёмард,

уыцы хъёбатыртён

Челёхсаты Магрез. Ёнкъард мелоди

Ёрхёндёг ёмё хъыгёвдисёг интонацитё



35

Бирæ композитортæ фыстой саударён 
боны (траурон) музыкæ.

Æрхæндæг (хъыгёвдисёг) интонацитæ ис 
Бетховены зындгонд 3-аг номыр æмæ 5-æм 
номыр Cимфониты, Шопены 20-æм номыр 
прелюдийы, Моцарты, Кабалевскийы, Хос-
ройы-фырты, Махъойы-фырты æмæ иннæты 
«Реквиемты» («Реквиемы»), Чайковскийы 
«Сывæллæттæн фыст альбомæй» («Детского 
альбома»), пьесæты «Кукла фæрынчын» («Бо-
лезнь куклы») æмæ «Куклайы мардёвёрён 
бон» («Похороны куклы»).

В песенном жанре печальный характер обычно создает протяж-
ная, заунывная мелодия. Так, например, в детской песенке «Перепё-
лочка» грустные интонации придают песенке жалобный характер.

Байхъус уацмыстæм æмæ банкъар, куыд дзы рабæрæг вæййынц фыдохы 
интонациты характерон æууæлтæ.

Цавæр музыкалон мадзæлттæй æвдисынц композитортæ æнкъард уаг ин-
струменталон уацмысты?

Послушай, разучи и исполни песню «Перепёлочка», передавая её груст-
ный, жалобный характер.

Перепёлочка
(Белорусская народная песня)

Обр. С. Полонского

Наша перепёлка
Старенькая стала.
Ты ж моя, ты ж моя
Перепёлочка.

Нашей перепёлке
Больно головке.
Ты ж моя, ты ж моя
Перепёлочка.

А у перепёлки
Заболели ножки.
Ты ж моя, ты ж моя
Перепёлочка.

А у перепёлки 
Маленькие детки.
Ты ж моя, ты ж моя
Перепёлочка. 

А у перепёлки
Спинка заболела.
Ты ж моя, ты ж моя
Перепёлочка.

Поиграй же с нами, 
Перепёлочка.
Ты ж моя, ты ж моя
Перепёлочка.
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Хъæлдзæг æмæ комикон интонацитæй арæх пайда кæнынц 
кафыны, зарыны æмæ инструменталон музыкёйы ахæм композитортæ, 
куыд Бах («Шутка»/«Хъазæнми»), Бетховен (пьесё «Стыр маст гро-
шы сæфтыл»/«Ярость по поводу утерянного гроша»), Мусоргский 
«Айкæй чи нæма рацыд, уыцы цъиуты балет»/«Балет невылупивших-
ся птенцов»), Кабалевский пьесæ «Клоунты», Плийы-фырт «Цуанонты 
кафт»-ы, Махъойы-фырт «Фантази хъазæнми»-йы æмæ æнд.

Æркæс нывтæм, байхъус музыкæмæ æмæ зæгъ, куыд равдыстой ныв-
гæнджытæ сæ нывты юмор; куыд æвдыстой композитортæ комикон инто-
нацитæй сæ уацмысты геройты.

Рагæй æрæгмæ-иу, царды исты хъæлдзæг 
цау бæрæггæнгæйæ, адæм кодтой хъазæн 
ныхæстæ, хъæлдзæг зарджытæ æмæ кæфтытæ. 
Адæмы æхсæнæй рацыдысты хётёг акт ртæ-
музыканттæ, «маймулитæ» (скоморохтæ), тау-
рæгъгæнджытæ. Уыдон зылдысты хъæуи-хъæу, 
цагътой музыкалон инструменттёй, сарæзтой-
иу, æдылытыл, мæнгæрдтыл, зыдгæнджытыл 
кæм худтысты, ахæм равдыстытæ. Ныры рæстæг 
адæмы æвзæрдзинæдтыл чи худы, йæ ныхæстæ 

æмæ йæ митæй адæмы чи худын кæны, ахæм адæймаджы кæнæ 
акт ры хонынц комик.

Æгас дуне дæр зонынц куырдиатджын комикон артисттæ Чарли 
Чаплин æмæ Олег Поповы нæмттæ.

Уыдон сценæйы сё архайд кодтой æнæ ныхæстæй, музыкалон 
фæсдзыдимæ. Сæ хъæлдзæг равдыстытæн сын фæсдзыд чи арёзта, 
уыцы музыкæ дæр-иу цыма худгæ кодта, адæймаджы хъазгæмхасæн 
хъæлæс, адæймаджы æнахуыр цыд фæзмгæйæ. Хъазгæмхасæн музы-
калон интонацитæ цыфæнды ныхæстæй дæр хуыздæр æргом кæнынц 
комикон сюжеты хъуыды.

Кадёггёнджытё

Чарли
Чаплин

Олег
Попов

Гобозты Владимир.
Карнавалы принц

Есенаты Ёхсар. 
Фёндырдзёгъдёг

«Маймули» 
(Скоморох)

Хъёлдзёг ёмё комикон интонацитё
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Уырыссаг адæм рагзаманты æрхъуыды код-
той частушкæйы жанр. Частушкæ у, бирæ цы-
быр куплеттæ кæм вæййы æмæ тагъд-тагъд кæй 
фæзарынц, ахæм зарæг. Частушкæйы дзырдтæ 
арæх фæцæуынц ивд, частушкæ кæд æмæ кæм 
зард цæуы, уымæ гёсгё. Ныры заман арæх раджы 
æрхъуыдыгонд частушкæйы мелодийыл фæзарынц 
ног, нырыккон текст.

Мелодии частушек не раз использовали в своих 
сочинениях русские композиторы. К этому жанру об-
ращался и композитор Родион Щедрин. Его произве-

дение «Озорные частушки» наполнено 
шутливыми интонациями. Оркестровое звучание прида-
ёт ему весёлый, комический характер. 

Ирон адæмон сфæлдыстады дæр ис комикон куп-
летты дæнцæгтæ, кёцытё фёзарынц «Сой»-гёнгёйё 
ёмё «Чепена» кафгёйё.

Нарты кадджыты сюжеттæм гæсгæ арæзт сты юмо-
ристон «Сырдоны куплеттæ», уыдоны ёвдыст цёуы, 
Сырдон-иу йё ёрхъуыдыдзинады руаджы Нарты сё 
зын сахат куыд фервёзын кодта, уый.

Куыд хуыдтой адæм хæтæг музыкантты-актёрты?

Куыд хуыйны, комикон характер кæмæн ис, зарджыты уыцы рагон жанр?

Послушай «Озорные частушки» Р. Щедрина и «Куплеты Сырдона» и ска-
жи, какие выразительные средства придают музыке комический характер.

Послушай, разучи и исполни частушки в нужном характере и темпе с ко-
мическими движениями.

Сырдон

Композитор
Родион Щедрин

Частушки

Сл. народные         Муз. народная

Девочки и мальчики,
Конфеточки покушайте.
Мы спо м частушечки,
А вы пока послушайте.

Маша ела, хохоча,
Гречневую кашу.
Отмывали целый час
Гречневую Машу.

У Залины нашей горе,
Всем Залину жалко –
Из дыры в е  кармане
Выпала шпаргалка.

Рисовал картинку Вова,
Он художник, спору нет.
Но зачем он нос раскрасил
В красный, синий, ж лтый цвет?



Немыцаг фыссæг Эрнст Гофманы аргъау 
«Къæрццæг («Ёхсёрсёттён») æмæ Мыстыты пад-
дзах» (Щелкунчик и Мышиный король) компози-
тор П тр Чайковский æмæ балетмейстер Мариус 
Петипа «радзырдтой» сæхирдыгонау. Музыкалон 
интонацитæ дих кæнынц аргъау хорз æмæ фыды 
дунейыл. Хорзы дуне балеты музыкæйы æвдыст 
цæуы рог, рæвдаугæ (хъарм) интонацитæй. Мыс-
тыты паддзахады фыды дуне æвдыст цæуы мысты 
цъист-цъисты интонацитæй. Уыцы интонацитё 
арёзт цёуынц флейтæ-пикколо æмæ тæккæ æна-
хуырдæр рагон инструмент – челестæйы руаджы.

Балеты сæйрагдæр цаутæ æрцæуынц фыццаг акты. Уыцы акт у 
æнаипп цæхæркалгæ дивертисмент (дивертисмент) (францаг ёвзагёй 
– ирхæфсён). Дивертисмент арæзт у 15 номырæй.

Райдианы (увертюрæйы) хъæлдзæг, бæрæгбоны 
æмæ маршыздæхт интонацитæ спектаклы зæлынц, 
сывæллæттæн ногбоны зазы цур лæвæрттæ куы уа-
рынц, уыцы рæстæг. Диссæгтæ райдайынц æмбис-
æхсæв сахат куы ныццæгъды, уæд. Ногбоны æхсæв 
Машæ бацæуы, заз кæм ис, уыцы залмæ, Къæрц-
цæджы бабæрæг кæнынмæ æмæ уыны, заз стырæй- 
стырдæр куыд кæны æмæ бынтон егъау куыд свæййы, 
уый.

Къæрццæг та куклатимæ иумæ тохы бацыд мыстыты æфсадимæ. 
Мыстыты æфсад оркестр æвдисы гуымсæджы цæфтæй æмæ дзæгъæл 
змæлды (мыстыты разгъор-базгъоры хуызæн) интонацитæй.

Къæрццæджы фервæзт æмæ кæлæнты сæфт музыкæйы æвдыст 
сты амондёвдисёг æмæ хъæлдзæг интонацитæй. Фæвæййы балеты 
фыццаг акт зымæджы нывæй, «Миты тъыфылты вальс»-ы («Вальс 
снежных хлопьев») райдзаст мелодийы интонацитæй.

Ног азы бёрёгбоны интонацитё

Композитор
Пётр Чайковский

Челестё

Байхъус, куыд уæлдæр исгё мелодийæ, заз бæласы дисæфтауæг рæзт 
æвдыст кæм цæуы, балеты уыцы фрагментмæ. Зæгъ, куыд ивынц мелодийы 
мырвидыдтæ (как меняются в мелодии лады), кæд дзы зæлы æнкъард ми-
нор, кæд та – цæхæркалгæ мажор.

Азар мелоди нотæтæм гæсгæ уæнг «ла»-йыл, «хъæлæсæй» аргъауон 
къæпхæнтыл цæугæйæ, стæй та йæ азар оркестримæ иумæ.
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Балеты дыккаг акты архайд хаст ёрцёуы 
адджинæгты паддзахад Конфитюренбургмæ, 
балмæ (хъазтизæрмæ). Машё ёмё Къёрццёг 
бафтынц, алы бёстётёй уазджытё кёдём 
ёрёмбырд сты, уырдём. Китайæ сæмбæлди, 
комикон, худæджы интонацитæй æвдыст чи 
цæуы, уыцы Цай; Аравийæ, ныгуылæйнаг 
æнкъард мелодитæм чи кафы, уыцы Къофи; 
Испанийæ – Шоколад. «Æртæ уæлыгæсы 
кафт» («Танец тр х пастушков») æвдисы 
Францæй æрбацæуæг уазджыты, уæрæсейаг 
уазджытæ та кафынц хъæлдзæг адæмон кафт 
Трепак.

Машæ æмæ Къæрццæг кæй кафынц, уыцы гимны характеры ада-
жиойы (па-де-де) мелодийы кадгёныны интонацитæ æвдисынц хор-
зы дунейы уæлахиз фыды дунейыл.

Алы бёстётёй 
уазджыты ёрбацыд 
ёвдисёг фрагмент

Кафт «Трепак» Адажио

Байхъус фрагменттæм балетæй æмæ зæгъ, цавæр интонацитæй æвдыст 
цæуынц аргъауы хорз æмæ фыд; алы бёстётёй уазджытё.

Andante

Вальсы темпы

Здухгæ (заводные) хъазæнты змæлд æвдисæг «Фея Дражейы 
кафт»-ы («Танец феи Драже») челестæйы дзинггæнæг интонацитæ 
æнкъард кæд сты, уæддæр балет фæвæййы «Дидинджыты вальс»-ы 
(«Вальс цветов») цингæнæг æмæ кадгёныны интонацитæй.
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Ног азы бæрæгбоны хъæлдзæг интонацитæ хъуысынц рагон, 
сывæллæттæн фыст зарæджы «Ёрзади хъёды заз бёлас» («В лесу 
родилась лочка»). Уыцы зарæгыл ныр 100 азæй фылдæр цæуы. Уый 
зарыдысты композитортæ Скрябин æмæ Рахманиновы сывæллæттæ. 
Цыппурсы бæрæгбоны кадæн гала-концерты ацы æппæтуæрæсейаг ног 
азы гимн зарыдысты уазджытæ иууылдæр зындгонд зарæггæнджытё 
Пласидо Доминго æмæ Хосе Каррерасимæ иумё.

Сахуыр кæн зарæг æмæ азар алы куплет дæр йё характерон интонацитимæ.

Ёрзади хъёды заз бæлас

Кудашева Раисæйы ных.     Леонид Бекманы муз. 
Дзасохты Музаферы тæлмац

Æрзади хъæды заз бæлас,
Æрзади, хъæды рæзт.
Сæрдæй, зымæгæй цъæх пæлæз
Йæ уæлæ уыд æмбæрзт.

Тымыгъ ын кодта зарджытæ:
«Лолотæ кæн, фынæй!»
Ныуæрста-иу æй миты бын, 
Нæ басийа цæмæй.

Тæппуд тæкку-иу хъазыди
Йæ быны, цинæй рад.
Куы та-иу бирæгъ, цъæх бирæгъ
Йæ рæзты сиргæ руад.

Фæлæ йыл иу бон бамбæлди
Хъæддзау æмæ йæ раст
Йæ тæккæ быныл акалдта, 
Æрфæлдæхта æваст.

Æрласта йæ бæхдзоныгъы,
Кæнæм ыл иумæ цин,
Æрцауыгътам ыл хъазæнтæ
Æппæты къаддæр мин.

Æмхуызонæй нæ зарджытæ
Кæнæм йæ алыварс.
Нæ бæрæгбон ысфидыдта
Дæуæй, нæ заз бæлас.
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Снежный человек

Слова и музыка Лидии Цаллаговой

Кто-то сыплет с неба снег.
Может, снежный человек.
Серебро он собирает,
Дождик в жемчуг превращает.

Хлопья гуще и сильней...
– Эй, спускайся к нам скорей!
Расскажи, где ты живёшь,
Дружишь с кем, о чём поёшь?

Тишина стоит кругом,
Высоко стоит твой дом.
А снежинки всё летят,
Радость детворе дарят.

Послушай песню «Снежный человек» и скажи, какой у неё характер и на-
строение?

Разучи и исполни первый куплет песни в характере, указанном композито-
ром, – загадочно, таинственно.

Композитор
Лидия Цаллагова
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Нæ алфамбылай дуне иудадзыгдæр кæны ивгæ: бон ивы 
æхсæвæй, кæрæдзийы ивынц афæдзы афонтæ, ивы æрдз. Ивы 
адæймаг, йæ хъуыдытæ, йæ æнкъарæнтæ, йæ зæрдæйы уаг.

Уыцы ивддзинæдтæ се змёлды, ома сё райрёзты нывгæнæгæн 
сты зын равдисæн, кæнæ та сё æппындæр нæу йæ бон равдисын. 
Уыйхыгъд уый йæ бон бакёнын у композиторæн – архайд, ома 
æрдзы мидæг цёуёг ивддзинёдтё, адæймаджы æнкъарæнты ивд, 
кафты, уадтымыгъы, денджызы уылæнты змæлды ивд – тагъдæй 
сабырмæ æмæ сабырæй тагъдмæ. 

Уый у алыхуызон интонацитæй, музыкæйы ахæм миниуджытæй, 
куыд ритм, темп, тембр, мырвидыд (лад) динамикæйæ арæзт чи 
цæуы, уыцы музыкалон райрæзт (музыкальное развитие). 

«Сæумæрайсом»-ы рæсугъд ныв сюитæ «Пер Гюнт»-æй Э. Григ 
æрмæст уадындзон инструменттæ: флейтæ, гобой æмæ валторнæйы – 
уыдон зæрдыл æрлæууын кæнынц фыййауы уадындз æмæ цуанæтты 
уасæн сыкъа (рожок) – мажорон тембртæй не ’вдисы, фæлæ ма 
зæлынады динамикон райрæзтæй пианойæ (piano) фортемæ (forte) 
æмæ æппæт оркестры фортиссимо (fortissimo) зæлынадмæ.  

Æмæ уыцы музыкалон райрæзт æркæны, цы ныв æвдыст цæуы, 
уый кульминацимæ – хурыскастмæ.

Ярослав Грус. Хур скастСаулохты Тамарё.
Хёхты (фото)

Байхъус пьесæ «Сæумæрайсом»-мæ дæ цæстытæ æхгæдæй, дæ къухтæ 
хæрдмæ ивазгæйæ, уымæй сæйраг мелодийы райрæзт æвдисгæйæ. Æппæт 
оркестр æмцагъдкæныны уысм байгом кæн дæ цæстытæ æмæ бæрзонд сис 
дæ къухтæ – уый «скаст хур».

Абар «Сёумёрайсом»-ы музыкё чиныджы иллюстрацитимё.

Музыкалон райрёзт
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Ацы музыкæйы Григ æвдисы, æрдзы рæсугъд-
дзинадыл куыд дис кёны, уый. Композитор Кокой-
ты Аслан та пьесæ «Изæр быдырон станы», зæгъгæ, 
уым цыма адæмы сабыр цардмæ, адæймаджы зæрдæ-
йы уаг куыд ивгæ цæуы, уымæ йё цёст дары.

Райдианты Кокойты Аслан мынæг, сабыр æмæ (зарæгау) мело-
дийæ аразы кусгæ боны фæуд. Фæлæ куыдфæстæмæ мелоди йæхи 
исын байдайы, фæтагъддæр вæййы æмæ раивы зарыны-кафыны 
мелодийæ, куыстæй чи здæхы, цæмæй сæ фæллад суадзой æмæ сæхи 
аирхæфсой, уыцы адæмы цин æвдисгæйæ.

Байхъус Кокойты Асланы пьесæмæ, раиртас соло цæгъдæг инструмент 
æмæ дæ цæст æрдар мелодийы райрæзтмæ.

Скажи, какие средства выразительности используют художники, а какие – 
композиторы, чтобы показать музыкальное и художественное развитие про-
изведений?

Исполни песни «В лесу родилась ёлочка» и «Снежный человек» с музы-
кальным развитием куплетов: то загадочно, то решительно и радостно.

Композитор
Кокойты Аслан

Дзантиаты Юри. Хосгёрстёй цёугёйё

Николай Пиманенко. Хосгёрдён
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Адæмы æхсæн цæргæйæ, мах кæимæдæрты хæларæй фæцæрæм, 
кæимæдæрты та фидаугæ нæ фæкæнæм. Адæм æмзонд, æмвæнд 
куы вæййынц, сæ ныхас кæрæдзиуыл куы фæбады, уæд ис зæгъæн, 
кæрæдзиимæ кæй фидауынц, ома се ’хсæн ис фидыд (лад), 
музыкæйы та уыцы дзырд — мырвидыд — амоны мырты фидыддзи-
над кæрæдзиимæ сæ бæрзæндмæ гæсгæ. Мырвидыды зæлтæ цыма 
сæйраг зæл тоникæимæ (грекъаг æвзагыл дзырд тоникæ амоны тын-
гад, æлвæстад) сæмбæлынмæ тырнынц. Куыд зонæм, афтæмæй, 
уæнгтёй  арёзт ном чи хæссы — до-ре-ми-фа-соль-ля-си, уыцы мыр-
ты асины къæпхæнтæ бæлвырд бæрæг сты челестæйы, фортепианойы, 
аккордеоны, ирон фæндыры æмæ органы клавиатурæйыл. 

Европæйаг музыкæйы арæхдæр сты мырвидыдтæ мажор æмæ ми-
нор (итайлаг æвзагæй: мажор – стыр, минор – къаддæр). Музы-
кæйы мырвидыды ивд фæзыны райрæзтыл, интонацийыл, равгыл. 
Мажор минорæй хицæн кæны рæнхъæвæрды æртыккаг къæпхæны 
мырты бынатæй: мажоры III къæпхæн у уæлдæргонд, миноры та – 
дæлдæргонд.

Уыимæ баст у мажоры ирд, хъæлдзæгдæр зæл, миноры ёнкъард-
дæр равгимæ абаргæйæ, уыцы уавæр аразы контраст (контраст) 
(французаг – ныхмæвæрд) музыкæйы характеры. Зæгъæм, рухс æмæ 
тары ахорæнты ивд музыкæйы мырвидыд æмæ равджы ивдимæ баст 
кæм у, Ф. Шуберты уыцы «Вальс».

Михаил Нестеров. 
Два лада (свет и тень)

Зæгъ, цы амонынц дзырдтæ: мажор, минор, тоникæ, контраст.

Байхъус Франц Шуберты уацмысмæ æмæ-иу сис дæ къухтæ уæлæмæ, 
музыкæйы мырвидыд æмæ равг куы ива, уæд.

Музыкёйы мырвидыдон райрёзт



45

Франц Шуберт, композитор 19 века, – ав-
тор более 600 песен. Одна из его самых извест-
ных песен «Форель» написана на стихи компози-
тора Даниеля Шубарта. Мелодичная и нежная 
песня танцевальными интонациями изображает 
игривое плескание форели. Мажорный лад создает 
счастливое настроение рыбки, которая плещется в 
ручье под лучами солнца. Но композитор резко 
меняет лад на минорный, разрушая мир красоты, 
покоя и радости, – это рыбка попалась на крючок 
рыбака.

Послушай песни «Форель», «Любитель-рыболов» и скажи, как содержа-
ние песен повлияло на смену лада и развитие музыки?

Разучи и исполни песню «Любитель-рыболов» с шутливыми интонациями, 
показывая голосом и мимикой, как изменяется настроение песни в момент 
перехода от мажора к минору.

Композитор
Франц Шуберт

Любитель-рыболов

Сл. Агнии Барто      Муз. Михаила Старокадомского

С утра сидит на озере 
Любитель-рыболов.
Сидит, мурлычет песенку,
А песенка без слов.

Припев: 
Тра-ля-ля, тра-ля-ля-ля, 
Тра-ля-ля-ля-ля-ля. (2 раза)

А озеро глубокое,
Удачный будет лов.
Сейчас поймает окуня
Любитель-рыболов.

Припев.
А песенка чудесная – 
И радость в ней, и грусть.
И знает эту песенку
Вся рыба наизусть.

Припев.
Как песня начинается,
Вся рыба расплывается...
Тра-ля!

Нико Пиросманашвили. 
Рыбак среди скал
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Музыкæйы ритмы пульс аразы мелодийы змæлд. Мæнæ адæйма-
джы зæрдæ ритмы фæткыл куыд цæвы, афтæ.

Зæгъæм, Д. Шостаковичы 7-æм Симфонийы фыццаг хайы 
æрбабырсты эпизоды маршы интонаци аразы музыкæйы тых, цыре-
над, йæ ритмикон райрæзт (ритмическое развитие) та йын дæтты, 

фыдызнаг (фашисттё) кёй æрбалæгёрды, уый 
æнкъарынад.

Йё 4-ём Симфонийы П. Чайковский спайда 
кодта адёмон зарёг «Во поле бер за стояла»-йы 
интонацитёй. Зарёджы мелодийы ритмикон ныв 
аивгёйё композитор уый фендæрхуызон код-
та, фæкодта йæ бирæ ахадгæдæр. Темæйы ахæм 
ритмикон райрæзт равдыста «чызг-бæрзы» ног 
фæлысты, балмæ чи цæуы, уыцы мёгуыр чызгау 
(Золушка).

Темёйы ритмикон райрёзты фрагмент 4-ём Симфонийё 

Во поле берёза стояла

     Русская народная песня

Во поле берёза стояла, 
Во поле кудрявая стояла.
Люли, люли, стояла. 
     (2 раза)

Я пойду, пойду, погуляю,
Белую берёзу заломаю.
Люли, люли, заломаю. 
     (2 раза)

Срежу я с берёзы три пруточка,
Сделаю из них я три гудочка.
Люли, люли, три гудочка.

(2 раза)

Стану я на дудочке играти,
А ребята станут подпевати.
Люли, люли, подпевати. 

(2 раза)

Ритмикон райрёзт

Разучи и исполни русскую народную песню в спокойном характере.

Послушай фрагмент финала Симфонии ¹ 4 и скажи, в чем сходство и 
различие между народной мелодией и развитием главной темы в оркестро-
вом звучании.

Прохлопай ритмический рисунок народной мелодии и сравни с ритмичес-
ким развитием этой мелодии в нотном фрагменте Симфонии ¹ 4.



47

Маршы, хъазты, кафты интонациты ритмикон райрæзт æмæ ма-
жоры æмæ миноры мырвидыдты ивынад бæлвырдæй хъуысынц бирæ 
композиторты уацмысты. Зæгъæм, Кабалевскийы «Кавалерийская» 
(«Барджыты зарæг»), Шуманы «Смелый наездник» («Ныфсхаст 
барæг»), Дварионасы «Деревянные лошадки» («Хъёдын бæхтæ»), 
Петровы «Состязание наездников» («Дугъ»), Плийы-фырты «Ма-
ленький джигит» («Лæггаг»), Буыгъойы-фырты «Наездники» 
(«Барджытæ»), Цæллагты Лидёйы «Хъёлдзёг бёх» æмæ æндæртæ.

Байхъус уацмыстæм æмæ дæ хъус æрдар, алы уацмысы музыкæйы дæр 
ритм куыд райрæзы, уымæ.

Зæгъ, цавæр мидисёвдисёг мадзæлттæй равдыстой нывгæнджытæ æмæ 
композитортæ ритмикон райрæзт сæ уацмысты.

Сахуыр кæн æмæ азар зарæг «Хъёлдзёг бёх» сывæллæттæн конд 
гуымсæг музыкалон инструменттимæ, куплетты æмæ базарды ритмикон ныв 
ивгæйæ.

Хъёлдзёг бёх

Цёллагты Лидёйы ных. ёмё муз.         Цёгёраты Гигойы тёлмац 

Размё уадау ёз ызгъорын,
У дымгёйау цырд мё бёх.
Ацёгъдут нын, музыканттё,
Акёнут, ёмбёлттё, ’мдзёгъд.

Базард:
Тагъддёр, мё бёх, ызгъор!
Фёндаг у лёгъз ёмё хорз.
Махён цёлхдур,
Махён цёлхдур
Разёй нёй.

Рог дымгё нё рустё фасы,
У нё фёндаг махён раст.
Худгё хур нё сёрмё хъазы,
Мигътё дёр ыскодтой хъазт.

Базард:
Тагъддёр, мё бёх, ызгъор!
Фёндаг у лёгъз ёмё хорз.
Махён цёлхдур,
Махён цёлхдур
Разёй нёй.
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Музыкæйы змæлд канд мелодийы ритмикон райрæзтæй аразгæ 
нæу, фæлæ ма тагъдадæй, бæлвырд темпæй дёр: ивылёгау, цъыгъ-
гъуыттау, гуырымыхъхъ кæнæ сонт, знæт кæнæ тындзгæ аразгæ дæр. 

Алыхуызон темпæй йæ геройты фадыварц, уæнгты 
змæлд æвдисгæйæ, композитор æвдисы уыдонæн сæ 
характер.

Рагон традицимæ гæсгæ темп нысангонд цæуы 
итайлаг æвзагыл æмæ æвæрд вæййы уацмысы нотон 
ныффыстён йё тёккё райдианы.

Композитор
Н. Римский-Корсаков

Дё зёрдыл бадар темпы сæйраг нысангæндтæ

Adagio
largo
Andante, Moderato
Allegro
Vivace
Presto
Sostenuto

Адажио
Ларго
Анданте, Модерато
Аллегро
Виваче
Престо
Состенуто

Сабыргай
Парахатёй
Рæстæмбис, бёрцбарстёй
Хъёлдзёгёй
Цæрдæгёй
Тагъд
Хиуылхæцгæ

Байхъус оперæйы фрагмент «Дыдынбындзы тахтмæ» æмæ дæ хъус æрдар, 
дыдынбындзы дыв-дывы æнгæс чи у, æмæ куыдфæстæмæ уæлдæрæй-уæл-
дæр «ист чи цæуы», куы иу ран чи фæзилдух кæны, куы та бæрзæндтæм 
чи стæхы, стæй æппындæр чи нал фæхъуысы, уыцы музыкæйы темпы 
райрæзтмæ.

Зындгонд у, ёргом темпон райрæзт кæмæн ис, уыцы пьесæ – 
«Дыдынбындзы тахт» («Пол т шмеля») оперæ «Паддзах-Салтаны 
аргъау»-ёй. Паддзахы фырт Гвидон сусæгæй 
бафты «Кадджын Салтаны» паддзахадмæ, 
куы къогъо, куы бындз, куы дыдынбындз 
фестгæйæ:

Шмел м князь оборотился,
Полетел и зажужжал;
Судно на море догнал,
Потихоньку опустился
На корму – и в щель забился.

Темпон райрёзт
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Сказочный персонаж Баба-Яга изображает-
ся в пьесе П. Чайковского непрерывной мелоди-
ей – движение, темповое развитие, «затухание» 
силы звучания создают впечатление быстрого 
«удаления» и исчезновения Бабы-Яги.

Послушай пьесу и скажи, как темповое развитие изобразило полёт Бабы-
Яги в ступе.

Разучи и исполни песенку-дразнилку, постепенно ускоряя темп.

Послушай произведения осетинских композиторов и скажи, каких сказоч-
ных героев ты себе представил и как музыка их изобразила.

Баба-Яга

Детская песенка-дразнилка

Баба-Яга, костяная      Не ходи за селом,
   нога,     Не мети помелом,
Нос крючком,      Не стучи ступкою,
Голова сучком,      Не тряси клюшкою.

Шалва Бедоев. 
Осетинская сказка

Мурат Джикаев.
Битва нарта Ацамаза с фараоном Египта

Персонажи народных преданий и сказок часто становятся героями 
произведений осетинских композиторов Тамерлана Хосроева и Ацама-
за Макоева и других. 
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Мæргътæ æмæ цæрæгойтæ кæрæдзиимæ «ныхас кæнынц» алыхуы-
зон мыртæй-хъæлæстæй. Музыкалон инструменттæ адæмы хуызæн 
«зарынц» бæрзонд, æхсæйнаг æмæ ныллæг хъæлæстæй.

Мыртæ æмæ хъæлæсты ахорæнтæ сты нывгæнæджы ахорæнтау 
алыхуызон: сах, ирд, тар. Композиторы музыкалон ныв скæнын куы 

бафæнды, уæд «райсы» зæлгæ ахорæнтæ – 
тембртæ (тембр) (францаг ёвзагёй – мыры, 
хъæлæсы ахорæн).

Ёгас музыкалон рæнхъæвæрд дих кæны 
уæллаг, астæуккаг æмæ бинаг регистртыл.

Сценё Н. Римский-Корсаковы 
оперё «Садко»-йё

Дæ зæрдыл бадар, зарæггæнджыты хъæлæстæ куыд хуыйнынц, уый.

Ёркёс фортепианойы клавиатурёмё ёмё регистрты равёрдмё.
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уёллаг регистр
астёуккаг регистр

бинаг регистр

Темброн райрёзт

Зарæггæнджыты хъæлæстæ дихгонд цæуынц 
сæ тембр æмæ сё бæрзæндмæ гæсгæ:

сопрано – тæккæ бæрзонддæр хъёлёс, ахæм хъæлæс вæййы сывæллæттæ
æмæ сылгоймæгтæн, зæлы уæллаг регистры;

меццо-сопрано – сылгоймаджы хъæлæс, зæлы уæллаг æмæ астæуккаг 
регистры;

контральто – сылгоймаджы тæккæ ныллæгдæр хъæлæс;
тенор – нæлгоймаджы тæккæ бæрзонддæр хъæлæс, зæлы уæллаг 

регистры;
баритон – йæ бæрзæндмæ гæсгæ нæлгоймаджы æхсæйнаг хъæлæс,  

зæлы бинаг регистры;
бас – нæлгоймаджы ныллæг хъæлæс, ис ын тæккæ тыхджындæр зæлынад.
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Более высокие и светлые голоса называются лирическими, а низ-
кие – густые и темные – это драматические.

Лучшие мастера вокала
Зындгонд зарёггёнджытё

Билаонты Долорес (сопрано) 
ёмё Бёцёзаты Юри (баритон)

Лучано Паваротти
(тенор). Итали

Монтсеррат Кабалье
(меццо-сопрано). 

Испани

Мария Каллас
(сопрано). 
Бердзен

Пласидо Доминго
(тенор). Испани

Фёдор Шаляпин 
(бас)

Мыкагъаты П тр 
(тенор)

Цёллагты Эмилия 
(лирикон сопрано)

Котолиты Мария 
(меццо-сопрано)

Тамара Синявская
(меццо-сопрано) 

Елена Образцова
(драматикон 

меццо-сопрано) 

Скажи, какую роль в музыке играют тембр и регистры?

Послушай песни и арии из опер в исполнении выдающихся певцов.

Определи, какой голос у твоих родителей и близких друзей.
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Алы музыкалон уацмыс дæр, зарæг уа, гыццыл пьесæ кæнæ 
стыр уацмыс, ис æххæстгæнæн зёлынады алыхуызон тыхимё, кæнæ 
музыканттæ куыд фæзæгъынц, хъæры алыхуызон тыхимæ, ома дина-
микæимæ (динамика) (дзырд динамикæ грекъаг æвзагыл амоны тых).

Сахуыр кæн æмæ азар цыбыр зарёг, раздæр хъæрæй зæлдæй фыццаг рён-
хъы динамикон райрæзт аразгæйæ, стæй та — хæрз мынæг зæлгæ мыртæй 
иннё рæнхъ. Дзырдтæ «мыши зашуршат» зæгъ бынтон сыбырттæй, фæстаг 
уæнгыл та («шат») бынмæ бырæгау (ивылæгау) æркæн. Ахæм ивылёгау ра-
хызт музыкалон инструментыл цæгъдгæйæ кæнæ заргæйæ хуыйны глиссандо 
(dlissando), итайлаг æвзагыл амоны ивылын (бырын).

Игра в слова
(попевка)

Сл. Агнии Барто                            Муз. Дмитрия Кабалевского

Скажи погромче слово «гром» –
Грохочет слово, словно гром.
Скажи потише «шесть мышат»,
И сразу мыши зашуршат.

Динамикон райрёзт

Музыкæйы динамикон фæлгъуызтæ, нюанстæ:

f – форте – хъæрæй
mf – меццо-форте – рæстæмбис хъæрæй
ff – фортиссимо – тынг хъæрæй
p – пиано – сабыр (мынæг)
mp – меццо-пиано – рæстæмбис сабыр (мынæг)
pp – пианиссимо – тынг сабыр (мынæг)
       – крещендо – зæлланггæнынады фæтыхджындæр конд
       – диминуэндо – зæлланггæнынады куыдфæстæмæ фæсабыргонд
       – gliss – глиссандо – ивылгё рахызт иу мырёй иннёмё
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Плиты Христофоры пьесæ «Сёумæрайсом хæхты» 
хæстæг у Эдвард Григы «Сæумæрайсом»-мæ. Сæйраг 
мелодийы мынæг зæлд зæрдыл æрлæууын кёны «Хан-
ты цагъд».

Куыдфæстæмæ мелоди, динамикон æгъдауæй рæз-
гæйæ, райдайы хъæрæй зæлын æмæ уæллаг регистрæй 
рахизы астæуккагмæ, стæй та – бинагмё. Уый тых-
джындæр кæны хæхты сæрмæ хурыскасты ныв.

Пьесæ «Гномты цыд» «дзуры» аргъауы архайёг гыццыл адæй-
мæгты тыххæй. Дардæй цы маршы интонацитæ хъуысы, уыдоны дина-
микон райрæзт аразы, хъæлдзæг гномты къорд кæй æрбахæстæг кёны, 
уый ныв. Уыдон цыма иу ранæй иннæ ранмæ разгъор-базгъор кæнынц, 
сæрбихъуырæйттæ ёмё кёрёдзи расур-басургёнгё. Куыдфæстæмæ 
зæлынады динамикæ æрмынæг вæййы, цыма гномтæ, æрдзы рæсугъд-
дзинад фенгæйæ, сагъдауæй баззадысты, уыйау. Фæлæ та мæнæ 
æдзæмад срёмудзы цыды хъæрæй зёлгё музыкæ – уый худæджы 
адæймæгтё араст сты дарддæр. Пьесæ фæвæййы, хъустæ кæмæ 
къуырма кæнынц, ахæм тыхджын мыртæй, гномты æрбайсæфт 
æвдисгæйæ.

Байхъус пьесæтæм «Сæумæрайсом хæхты» æмæ «Гномты цыд» æмæ зæгъ, 
кафты æмæ маршы интонациты динамикон райрæзт композиторты хъуыды 
равдисынæн куыд æххуыс у, уый.

Азар фрагменты темæ пьесæ «Гномты цыд»-æй уæнгтыл «тра-ла-ла» мело-
дийы динамикон райрæзтимæ.

Композитор
Плиты 

Христофор

Бедойты Виктор. Сёумёрайсом
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Куплетон формæ цы зарджытæн ис, уыдоны алы куплет дæр 
æххæстгæнджытæ (зарæггæнджытæ) зарынц алыхуызон, уымæн æмæ 
архайынц дзырдтæ бæлвырддæр, дырысдæр азарыныл, алы фразæйы, 
алы дзырды хъуыды дæр ирдæй æвдисыныл. Ахæм райрæзт хуыйны 
æххæсткæнынадон (исполнительское).

Почему медведь зимой спит

Сл. Александра Коваленкова    Муз. Льва Книппера

Раз морозною зимой
Вдоль опушки лесной
Шёл медведь к себе домой
В теплой шубе меховой.
Шёл он, шёл к своей берлоге
По просёлочной дороге
И, шагая через мост,
Наступил лисе на хвост.

Подняла лисица крик,
Зашумел тёмный лес,
И медведь с испугу вмиг
На сосну большую влез.
На сосне весёлый дятел
Белке домик конопатил
И промолвил: «Ты, медведь,
Должен под ноги смотреть».

С той поры медведь решил,
Что зимой нужно спать,
По тропинкам не гулять,
На хвосты не наступать.
Он в берлоге безмятежно
Спит зимой под крышей снежной,
И доволен неспроста,
Что родился без хвоста.

Ёххёсткёнынадон райрёзт

Разучи песню и исполни её с движениями, изменяя настроение, характер 
музыки в соответствии с содержанием текста куплетов.

Скажи, какие виды музыкального развития (ритмическое, темповое, тем-
бровое, динамическое, ладовое) были использованы во время исполнения и 
помогли выразительно инсценировать сюжет песни?
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Цæмæй рæсугъд æмæ раст зарай, дæ хъæлæсы æрдзон 
гæнæнтæй пайдагæнгæйæ, уый тыххæй æххæст 

кæнын хъæуы дæлдæр лæвæрд амындтытæ:

Бахъуыды кён зарыны ёгъдёуттё ёмё сё пайда кён, заргёйё.

1. Заргæ-зарын лæуу кæнæ бад æмраст.
2. Архай мелодийы зæлтæ дырысæй зарыныл. 
3. Кæн фæндонулæфт. Де ’уæхсчытыл уæлæмæ 
ма хæц, афтæмæй. Фæстауæрц кæн сулæфт уæл-
дæф фразæйы кæронмæ.
4. Зарæджы хъæлæсон мыртæ кæн ивазгæ, æм-

хъæлæсонтæ та дзур цыбырæй æмæ бæлвырдæй (сыгъдæг).
5. Цы зарыс, ууыл хъуыды кæн æмæ зар, зарæджы мидис æвдис-
гæйæ. 
6. Хоры заргæйæ, хъус, де ’мбæлттæ куыд зарынц, уымæ. Дæ хъæ-
лæс иннæты ’хсæнæй хъуамæ бæрæг ма дара.
7. Заргæ зарын дириж ры (ахуыргæнæджы) амынддытём (жестытæм) 
лёмбынёг кёсын æмæ сё æххæст кæнын.

Цы у хъæлæсæн зиан
1. Хъæрæй æмæ сонт (цъæхснаг) хъæлæсæй зарын, уазал æмæ уы-
мæл уæлдæфмæ зарын.
2. Хъæрæй дзурын, хъæр æмæ цъæхахстмæ хизгæйæ.
3. Ас адæмы зард фæзмын, уæлдайдæр та эстрадон зарæггæнджыты 
зард фæзмын.
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«Ацы сюжетёй мём хуыздёр а дунейыл никёцы сюжет фёкаст», 
– афтæ дзырдта композитор Н. Римский-Корсаков А. Островскийы 
аргъау «Митё»-йё (Снегурочка). Афтæ фæзындис оперæ-аргъау 
«Митæ». Либретто йæм ныффыста Римский-Корсаков йæхæдæг.

Зымæг æмæ Уалдзæгæн райгуырдис чызг Митæ. Хур (Ярило) 
сæм тынг фæфыдæх æмæ зæхмæ нал лæвæрдта фаг рухс æмæ хъарм. 
Митæйыл 15 азы куы рацыд, уæд Зымæг 
сфæнд кодта бæстæйæ ацæуын. Хур æрмæст 
гæнæн æмæ амал агуырдта чызджы зæрдæйы, 
чи йæ бацарæфтыд кодтаид, ахём уарзон-
дзинады арт ссудзынён. 

Ныййарджытæ, Берендеевкæйы зæронд 
Бакулæмæ чи цард, уыцы Митæйы хъахъ-
хъæныны бар бакодтой Лешийæн. Митæ у 
тынг амондджын: уымæн рагæй йæ зæрдæмæ 
цёуынц Лелы зарджытæ.

Виктор Васнецов. 
Митё

Владимир Липицкий. 
Лель

Виктор Васнецов. 
Берендеевкёйы уынг

Байхъус Митæйы аримæ æмæ зæгъ, йæ мелоди куыд райрæзы, уый.

Аргъёутты фёлгонцты музыкалон райрёзт
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Митæ рацæуы хъæды арфæй Берендеевкæйы хъæуы цæрджыты 
æхсæнмæ æмæ бафты Масленицæйæн «фæндараст» зæгъæн бæрæг-
бонмæ. Хъуысы хор «Фæндараст у, Масленицё».

Фыццаг архайды фыййау Лель Митæйы курдиатмæ гæсгæ цæгъды 
æмæ зары чызгæн. Фæлæ Лель йæ чызгæмбёлтты хъæлдзæг худт куы 
фехъусы, уæд уыдонмё алидзы. Купавæ дзуры, йæ мойаг Мизгиры 
куыд уарзы, уый тыххæй. Митæйы рæсугъддзинадæй фæзæрдæдзæф 
уæвгæйæ, Мизгирь нал куры Купавæйы. Зарæг-хъарæджы æфхæрд 
чызг куры, цæмæй йын йæ бафхæрæджы ных бакъуырой.

Мæстджын берендейтæ бацæуынц æххуысагур рёстылдзурёг æмæ 
фæлмæнзæрдæ паддзах Берендеймæ.

Владимир Липицкий. Лелы зарёг

Леонид Соломаткин. Масленицё

Байхъус хормё «Фæндараст у, Масленицæ» ёмё зёгъ музыкалон райрæзт 
бæрæгбойнаг, хъæлдзæг характер куыд æвдисы, уый.
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Оперæйы дыккаг архайд цæуы паддзахы галуаны. Гусляртæ кадæг 
кæнынц Берендейæн. Фæлæ Берендейæн йæ зæрдæ йæ бынаты нæй, 
уымæн æмæ не ’мбары, Ярило-Хур адæммæ цæмæн фæфыдæх, уый. 
Купавæ зæрдæрыстæй дзуры паддзахæн йе ’фхæрды тыххæй. Пад-
дзах сабыртæ кæны чызджы æмæ бардзырд дæтты, цæмæй Мизги-
ры бæстæй фёсурой, уый тыххæй. Фæлæ Мизгирь хаты паддзахмё, 
цæмæй уал раздæр Митæйы фена. Паддзахы дисы ёфтауы Митæйы 
рæсугъддзинад. Ныр ёмбары, Хур цæуыл мæсты кæны, уый. Митæ 
нæ зоны, уарзондзинад циу, уый. Берендеевкæйы æппæт цæрджытæн 
дæр фехъусын чынди бардзырд: хурыскастмæ Митæйы зæрдæ чи 
«атайын» кæна æмæ йын йæхи чи бауарзын кæна, уымæн лæвæрд 
æрцæудзæн усагæн.

Цавæр интонацитæ хъуысынц, Берендейæн кадæг чи кæны, уыцы гуслярты 
зарæг-гимны?

Зæгъ, цавæр у, паддзах Купавæйы кём сабыртæ кæны, уыцы арийы харак-
тер.

Виктор Васнецов. Берендейы галуаны

Виктор Васнецов. Гусляртё
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Оперæйы æртыккаг архайд æвдисы стыр 
адæмон бæрæгбон. Симфонион оркестр ирд рит-
микон, динамикон, мырвидыдон æмæ темброн рай-
рæзтимæ цæгъды «Скоморохты кафт» ёмё, йё 
мелоди фыййёутты уадындзёй цæгъдтыты бынду-
рыл арæзт кæмæн у, уыцы зарæг («Туча со гро-
мом сговаривалась»). Йæ зарджыты тыххæй йын 
паддзах дæтты чызджытæй кæцыфæндыйы раку-
рыны бар дæр. Лель равзары Купавæйы.

Зæгъ, цавæр музыкалон райрæзт дæтты кафтæн хъæлдзæг характер.

Байхъус Лелы æртыккаг зарæгмæ æмæ йын радзур йæ музыкалон райрæз-
ты тыххæй.

Чи ныффыста оперæ «Митё»-йы либретто А. Островскийы аргъаумæ гæсгæ?

Зæгъ, куыд ныхмæвæрд сты оперæйы хорз æмæ фыд, уарзондзинад ёмё 
æнæуынондзинад.

Цавёр хъёлёстёй ёмё цавёр регистры зарынц оперёйы геройтё?

Кæронбæттæн хор оперæ «Митæ»-йæ

Владимир Фролов.
Скоморохтё

Оперæйы цыппæрæм архайды Митæ куры Мад-Уалдзæгæй 
хæрзиуæгæн уарзондзинад. Уалдзæг ын йæ сæрыл æркæны алёмёттаг 
дидин худ æмæ йын ныффæдзæхсы йæхи хуры тынтёй хъахъхъæнын. 
Митæ æмæ Мизгиры дуэты фæлмæн музыкæ æвдисы, лæппу æмæ чыз-
джы зæрдæты цы уарзондзинад ссыгъди, уый. Фæлæ Митæйы амонд 
бирæ нæ ахаста. Ярило-Хур йæ маст исы Зымæгæй æмæ йæ судзгæ 
тын саразы Митæмё. Митæ зары фæстаг ари «Уарзын æмæ тайын». 
Йæ мæлæт кæй æрхæццæ, уый æмбаргæйæ дæр Митæ арфæ кæны 
Уалдзæгæн, уарзты хæрзиуæг ын кæй ракодта, уый тыххæй. Адæм 
сагъдауæй баззадысты, Мизгирь та, йæ зынæн нæ бафæразгæйæ, 
йæхи цады баппары. Æрмæст паддзах ницы дзуры, уый æмбары, 
Митæ æрдзы фæтк кæй хæлдта, уый, æмæ йæ диссаджы фесæфты 
фæстæ Ярило-Хур мæсты кæй нал кæндзæн, бæстыл амондджын цард 
кæй ныллæудзæн, уый. Фæвæййы оперæ Берендеевкæйы цæрджыты 
хорæй. («Свет и сила, бог Ярило».)

Величественно
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Дзырд «формæ» (форма) латинаг æвзагыл 
амоны уынд, æддаг бакаст. Формæ ис цыфæнды 
предметæн дæр: хæдзæрттæн, адæймаджы 
дарæсæн æмæ адæймагæн йæхицæн.

Формæ ис музыкалон уацмыстæн дæр.
Композитор равзары, цавæр формæйы 

фысдзæн музыкæ, уый æмæ рагацау сбæлвырд 
кæны кæрæдзиуыл иу хъуыды кæнæ темæйæ, 
стæй музыкалон аивадон мадзæлттæй баст 
хæйтты бæрц, фæлхатгонд дзы кæцытæ цæу-

дзысты, кæцытæ — нæ, уый. Ёппёт уыдёттё иумæ хуыйнынц музы-
калон формæ.

Ис алыхуызон музыкалон формæтæ: иухайон, куплетон (иухайон 
æмæ дыууæхайон), дыууæхайон, æртæхайон, рондо, вариаци, сона-
тон, цикликон.

Фыццаг музыкалон формæ иухайон (одночастная) фæзынд 
зарæг, кафа-зила (хоровод), зарæг-кафтимæ. Уымæн йæ сæйраг 
хицæндзинад у, иу темæ дзы кæй ис, уый.

Хуымæтæг иухайон формæйы фыст сты æрмæст поэтикон 
текстимæ баст зарджытæ нæ, фæлæ чысыл инструменталон пьесæтæ 
дæр. Зæгъæм, Римский-Корсаковы «Дыдынбындзы тахт» («Пол т 
шмеля»), Чайковскийы Æхсæзæм симфонийы 3-аг хайæ «Маршы эпи-
зод», Дзитойты Юрийы «Элеги» æмæ «Чызджыты кафт» æмæ бирæ 
æндæртæ.

Байхъус инструменталон музыкæмæ æмæ зæгъ, куыд райрæзы ацы уац-
мысты сæйраг темæ, сæ хъуыды.

Радзур, музыкалон формæйы тыххæй цы зоныс, уый.

Франсуа Буше. 
Маркизё де Помпадур

Икъаты Агуыбе. 
Бёгёны нуазён къус

Музыкалон формё
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Инал

Плиты Харитоны ных.                          Дзитойты Юрийы муз.

Нанайы зæрдæ, ой!
Иналæй райы, ой!
Нана Иналы дзæбæх фæнайы,
Дзæбæх фæнайы, ой! (2 хатты)

Инал фæхуды, ой!
Æрбады тасы, ой!
Лæппын бабызау уым доны хъазы,
Уым доны хъазы, ой! (2 хатты)

Уый сапон уарзы, ой!
Нæ дзы фæтæрсы, ой!
Æрбакæсут-ма, йæхи куыд ёхсы,
Йæхи куыд ёхсы, ой! (2 хатты)

Байхъус зарæг «Инал»-мæ æмæ зæгъ, цавæр формæйы фыст у.

Сахуыр æй кæн æмæ йæ азар, йæ алы хайы характер дæр ын æвдис, 
афтæмæй.

Исполни «Песню о школе», песни «Перепёлочка», «Почему медведь зимой 
спит», детские песни Цорионти на стихи А. Барто. Скажи, в какой форме 
они написаны?

Композитор
Дзитойты Юри
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Зарæджы мелоди фæцæуы фæлхатгонд ног ныхæстимæ, куплетон 
формæ (куплетная форма) аразгæйæ.

Арæхдæр куплет вæййы дыууæхайон формæйыл (двухчастная 
форма), разард æмæ базардæй арæзт куы вæййы, уæд. Уыимæ фыц-
цаг хайæн (разард) вæййы бæлвырд темæ, дыккаг хай та (базард) 
дарддæр хæццæ кæны уыцы темæ, фæлæ арæх йæ характермæ гæсгæ 
вæййы цæхгæр ныхмæвæрд фыццаг хаймæ, ома йæм вæййы контрас-
тон (контрастон) (французаг дзырд «ныхмæвæрдæй»).

Дыууæхайон формæ характерон у канд зарæджы куплетæн нæ, 
фæлæ вокалон æмæ инструменталон уацмыстæн дёр.

Вокалон жанры дыууæхайон формæйы фыст уацмысы зындгонд 
дæнцæгён ёрхёссён ис Э. Григы «Сольвейджы зарæг». Зарæджы 
ис, Сольвейджы уарзондзинад Пермæ æвдыст кæм цæуы, дыууæ 
ахæм куплеты.

Куплеттæй алкæцыдæр арæзт у дыууæ контрастон хайæ – разар-
дæй æмæ базардæй.

Кафтыздёхты фёзынд баст у, дыккаг хайы (базарды) музыкёйы 
характер кёй аивта, уыимё.

Байхъус «Сольвейджы зарæг»-мæ æмæ зæгъ, уацмысы кæцы хайы скрип-
кёты ивылдзёг зёлдёй æвдыст цæуы чызджы æрхæндæгдзинад, кæцыйы 
та, бæрæгбоны рæстæг фыццаг хатт Перы куы федта, уый тыххæй 
æхсызгон мысинæгтæ.

Ахъуыды кæн æмæ зæгъ, кæцы хай зæлы минорон мырвидыд æмæ 
астæуккаг регистры, зарæджы æнкъард уаг тыхджындёр кёнгёйё; хъæл-
дзæг интонацитимæ бæрзонд регистры мажор та сæ кæд раивы.

Николай Рерих. Сольвейджы хёдзар

Куплетон, дыууёхайон формё
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П. Чайковский не раз наблюдал в Италии картину 
весёлого карнавала. Подлинную народную мелодию ком-
позитор использовал в «Неаполитанском танце», кото-
рый звучит очень быстро в духе итальянской тарантел-
лы.

Этот танец обычно сопровождался звуками каста-
ньет, бубна и другими ударными инструментами.

Послушай инструментальное произведение, назови солирующий инструмент 
и форму сочинения.

Послушай песню Б. Кокаева и скажи, в какой форме она написана? Каки-
ми средствами выразительности достигается контраст между частями? 

Разучи и исполни песню «Рыжее солнышко», выражая настроение и ха-
рактер каждой части куплета.

Огюст Ренуар.
Танцовщица с кастаньетами

Рыжее солнышко

Сл. Эммы Бицоевой                              Муз. Бориса Кокаева

Рыжее солнышко,
Где ты гуляло?
Что же ты, солнышко,
Так опоздало?

Припев: Почему глядишь на нас
Сонными глазами?
Выглянешь и спрячешься
Вновь за облаками.

То ли с дороги ты, 
Сонное, сбилось?
То ли обиделось
И рассердилось?

Припев: Почему глядишь на нас
Сонными глазами?
Выглянешь и спрячешься
Вновь за облаками.
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Фыццаг æмæ æртыккаг хæйттæ фæлхатгонд кæм цæуынц, 
астæуккаг та сæ йæ равгмæ гæсгæ бæлвырд хицæн кæм кæны, ома 
сæм у контрастон (хæйттæ фæнысан кæнæн ис дамгъæтæй А, В, А), 
уыцы музыкалон формæ хуыйны æртæхайон (трёхчастная).

Æртæхайон формæйы арæзт цæуынц кæфтытæ, марштæ, аритæ 
оперæтæй, хорæн фыст уацмыстæ, чысыл пьесæтæ æмæ симфонион 
уацмысты хицæн хæйттæ.

Зæгъæм, йæ фортепианойæн пьесæ «Хъæлдзæг. Æнкъард» Люд-
виг Бетховен ныффыста æртæхайон формæйы, ёмё уымæн йæ ми-
дис равдисæн ис ахæм ныхæстæй: «Хъæлдзæг уаг æвиппайды раивы 
æнкъард уагёй. Фæлæ æнкъарддзинад бирæ нæ ахæсдзён, ногæй 
та раивдзæн хъæлдзæгдзинадёй». Фæлæ фæд-фæдыл æрмæст фыц-
цаг дыууæ контрастон хайы, куы ацёгъдай, уæд æнкъарддзинад нæ 
раивдзæн хъæлдзæгдзинадёй.

Байхъус пьесæмæ «Хъæлдзæг. Æнкъард» æмæ дæ хъус æрдар, хæйттæ, 
æртæхайон формæ аразгæйæ, куыд ивынц, уымæ.

Питер Брейгель. Хъёууон чындзхасты

Ёртёхайон формё
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Ноджы ма иу дæнцæг, композитор уацмыс 
саразынæн æртæхайон формæ кæй равзæрста, 
уымæн — хуымæтæг фортепианон пьесæ «Элизæмæ». 
Композитор ацы пьесæйæ ссардта йæ уарзон 
ахуыргæнинæгтæй иуы ном. Сабыр мелоди дыккаг 
хайы фёхъæлдзæгдæр, фёрёвдздæр вæййы, стёй та 
уацмысён кæронбæттæн чи скæны, фæстæмæ уыцы 
фыццаг хайы сабыр уагмæ раздæхы.

Музыкæйы арæзты ёртæхайон формæйы арёзт 
сты ирон композиторты бирё уацмыстё дæр. Зёгъём, Виктор 
Долидзейы «Марш Нарты бæстæйы», Кокойты Асланы «Симды 
фæз», Николай Петровы «Фæндарасты кафт», Махъоты Ацæмæзы 
«Фантази-хъазæнми» æмæ æндæртæ.

Байхъус пьесæ «Элизæмæ» æмæ зæгъ, кæцы хайы свæййы мелодийы уаг 
тæккæ эмоционалондæр.

Ноджыдæр-ма иу хатт байхъус пьесæмæ æмæ, цыма пианист дæ, афтæ дæ 
къухты бæрцбарст змæлдæй равдис пианинойыл цагъд.

Послушай произведения осетинских композиторов и скажи, как музыкаль-
ная форма раскрывает содержание музыки.

Расскажи, какие средства музыкальной выразительности используются для 
смены частей в прослушанных произведениях?

Хёхты мелоди



66

Зардæн-иу инструменталон фæсдзыд куы уыдис, 
уæд уыцы вариацитæ та конд цыдысты комкоммæ 
аккомпанементы (аккомпанемент) (францаг ёвза-
гёй — «фæстæ цæуын») мидёг, сæйраг мелоди та-иу 
æнæ ивгæйæ баззад.

Адæмон сфæлдыстадæй ист темæтыл вариацитæ 
фыстой бирæ композитортæ: Бах, Моцарт, Бетховен, 
Шуберт, Глинкæ, Чайковский, Кабалевский, Пли-
ты Христофор, Кокойты Аслан, Хаханты Дудар æмæ 
æндæртæ.

Тынг популярон ссис францаг композитор Мо-
рис Равелы «Болеро». Ацы симфонион уацмыс арёзт 

у испайнаг адёмон кафты бындурыл. Уацмыс арёзт у 
ёстдёс вариацийё ёмё дзы алкёцыйы дёр ёнёхъё-
нёй хъахъхъёд ёрцыд сёйраг темёйы мелодикон, рит-
микон ныв, мырвидыд ёмё темп. Уацмысы пайдагонд 
цёуынц симфонион оркестрён ёнахуыр инструменттё 
– саксофонтё, чысыл хётёл, гобой ёмё челестё, уы-
дон тыхджындёр кёнынц испайнаг адёмон музыкёйы 
мидис ёвдисёг мадзёлттё.

Огюст Ренуар.
Кафёг тамбуринимё

Вариацийы формæ (вариации) (латинаг ёвза-
гёй — ивынад, алгъуызад) фæзынд 15-ём æнусы, 
орган кæнæ лютняйыл цæгъдджытæн сæ уар-
зон мелодитæ бирё рёстёджы дёргъы раив-
баив кæныны амал куы уыди, уёд. Афтæмæй сын 
сæ зæлдæн лæвæрдтой ног фæлгъуызтæ æмæ ахо-
рæнтæ. Адæмон зарæггæнджытæ, скоморохтæ æмæ 
кадæггæнджытæ дæр уарзтой исты зындгонд мело-
ди алы мырвидыдтыл зарын, ома ивын, вариаци 
кæнын зарæджы фæлхатгæнгё куплеттæ алыхуы-
зон хъæлæсты уагёй.

Г. К. ван Антверп. 
Урок музыки

Ёрёрдзёф кён адёмон кафты сёйраг темёйы ритмикон ныв.

Байхъус «Болеро»-йы симфонион вариацитём ёмё дё цёст ёрдар адёмон 
темёйы райрёзтмё уацмысы.

Композитор
Морис Равель

Вариацитё
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Апполинарий Васнецов. Скоморохи

Послушай фантазию Н. Кабоева и проследи за варьированием темы.

Исполни школьные частушки как пример вариационной формы музыки.

К народным темам обращается и современный осетинский компо-
зитор Н. Кабоев. В своих произведениях – симфониях и концертах, 
ансамблях и пьесах для фортепиано, для хора с инструментальным 
сопровождением – он использует и известные народные мелодии. 

Его хоровая фантазия на тему осетинской народ-
ной песни «Чепена» с вариационным развитием созда-
ёт радостное настроение.

Композитор
Къёбойты Никъала

Композиторты сфёлдыстады вариациты бындур арёх свёй-
йынц адёмон зарджыты мелодитё, уыимё частушкётё ёмё кёфты-
тё. Ёмё сæйраг темæйы ритм, тембр, мырвидыд, регистр, динамикæ 
цыфæнды хуызы ивд куы æрцæуой, уæддæр æй лæмбынæг хъусæг 
æнæмæнг базондзæн.

Тугъанты Махарбег. Кафт-ерыс
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Рондо (рондо) (францаг ёвзагёй — зылд) у ахём музыка-
лон формё, кёцыйы сёйраг темё — рефрен (францаг ёвзагёй — 

базард) радивд кёны эпизодтимё сё ми-
дисмё гёсгё разардтытимё. Эпизодтё 
рефренёй хицён кёнынц сё характермё 
гёсгё, сё нымёцён ис дыууёйё фылдёр 
уёвён, уыдон ёххёстгёнёгау кёнынц уац-
мысы сёйраг хъуыды. Уыимæ баст у музы-
калон формæ рондойы ном. 

Астæуккаг æнусты Францы адæмон зарæггæнджытæ-трубадуртæ 
хъуыды кодтой зарджытæ разардтæ æмæ базардтимæ, уыцы зарджы-
ты мелоди цыма зиллаккыл зылди кафа-зилайау. 

Композитор А. Бородин ныффыста романс «Спящая княжна», йæ 
уацмысы алы хайён дёр хицæн характер саразгёйё.

Михаил Боскин. 
Кафа-зила (хоровод)

Байхъус Бородины романсмæ æмæ зæгъ, кæцы хæйттæм, рефренмæ æви 
эпизодтæм хауынц ныхёстё: «Фынæй къниазы чызджы» тыххёй, «змæлгæ 
хъæды» тыххёй, «витязь-бæгъатыры» тыххёй.

Виктор Васнецов. Спящая красавица

Рондо
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Послушай музыку Моцарта и скажи, в каком характере она написана? 

Послушай «Классное рондо» и скажи, какая его часть является рефреном, 
а какие части – эпизодами.

Обозначь части «Классного рондо» буквами: А – рефрен, В и С – эпизоды.

Разучи и исполни «Классное рондо», в котором рефрен исполняют все 
учащиеся, а эпизоды – солисты или группа хора.

Классное рондо

Слова и музыка Дмитрия Кабалевского

Мы – третьеклассники,
Мы – третьеклассники.
Мы – люди взрослые, не малыши!
Мы – третьеклассники, не малыши!

Мы – мальчики,         Мы – девочки,
Мы – мальчики,         Мы – девочки,
Серьёзный мы народ.        Весёлые подружки.
Когда настанет лето,        Когда настанет лето,
Отправимся в поход!        И мы пойдем в поход!
Отправимся в поход!        И мы пойдем в поход!

Мы – третьеклассники,
Мы – третьеклассники.
Мы – люди взрослые, не малыши!
Мы – третьеклассники, не малыши!

«Маленькую ночную музыку» в форме рондо В. Моцарт написал 
специально для ночного праздника.

Антуан Ватто.
Бал
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Сюитё
Сæ хæйттæ уыйбæрц хæдбар кæмæн сты æмæ 

дзы алкæцыйыдæр хицæнтæй æххæстгæнæн куыд 
ис, ахæм музыкалон формæтæ хуыйнынц цикликон 
(циклический) (грекъаг ёвзагёй — зылд).

Сюитæ (сюита) (францаг ёвзагёй — фётк- 
ёвёрд, фёд-фёдыл цыд) у цикликон инструмента-
лон уацмыс, кёцыйы кёрёдзийы фёдыл цёуынц 
кафыны пьесётё. Фёстёдёр кафыны сюитёйён йё 

формё ссис цыппархайон. Сюитё фæзынд 16-æм æнусы Францы.
Вокалон музыкæйы вокалон циклтæ æнгом баст сты сæ хъуыды-

мæ гæсгæ, фæлæ ис сæххæстгæнæн хицæнæй романс æмæ зарæг, 
хорæн фыст сюитæтæ – ораторитæ æмæ кантатæтæ. Инструменталон 
музыкæйы хицæн кæнынц сюитон æмæ сонатон-симфонион циклтæ 
(прелюди, фугæ, сонатæ, камерон ансамбльтæ).

Композитортæ фыстой сюитæтæ оркестрæн. Зæгъæм, И. Бахы 
зындгонд «Хъазæнми» хъисын инструменттæ æмæ соло-цæгъдæг 
флейтæйæн 2-аг номыр сюитæйæ, М. Мусоргскийы фортепианойæн 
фыст сюитæ «Нывтæ равдыстæй» æмæ æндæртæ.

Фæстæдæр арæзтой сюитæтæ исты стыр уацмысы скъуыддзæг-
тæй: балетæй, оперæйæ, драмæ кæнæ кинофильммæ фыст музыкæ-
йæ. Фæзындысты театралон равдыстытæм фыст музыкæйæ арæзт 
сюитæтæ дæр: Григы «Пер Гюнт»-мæ, Чайковскийы балет «Кæлæн-
гонд рæсугъд»-мæ, Римский-Корсаковы оперæ «Паддзах Салтаны 
аргъау»-мæ ё. а. д.

Радзур, формё сюитæ-йы тыххёй цы зоныс, уый. Сюитёты цавёр хуызтё 
зоныс?

Байхъус И. Бахы сюитёйы фрагментмё ёмё зёгъ, цавæр формёйы фыст у.

Никола Ланкре. Кафёг
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В оркестровую сюиту «Осетинские танцы» осетинский композитор 
А. А. Поляниченко включил 4 контрастные части, которые представ-
ляют собой небольшие пьесы, основанные на народных мелодиях.

Каждый танец (пьеса, часть) представляет собой узорчатую ме-
лодию, простую по форме и средствам выразительности. Автор, ста-
раясь сохранить особенности осетинской танцевальной музыки, соп-
ровождающим струнным инструментам придал звучание народного 
инструмента хъисын фандыр.

Первая часть – круговой парный танец («Зилгæ кафт»).
Вторая часть – парный «Танец приглашения» («Хонгæ кафт»).

Третья часть – стремительный мужской танец «Рог кафт».
Четвёртая часть – массовый, торжественный танец «Симд».

Послушай сюиту «Осетинские танцы» и определи форму построения каж-
дой пьесы.
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Азар, цы «Кафыны зарæг» зоныс, уый. Зæгъ, цавæр формæйы фыст у. 

Цæгæраты Гигойы ныхæстыл Кокойты Аслан аив 
кæсджытæн, сывæллæтты хор æмæ оркестрæн цы 
«Пионерты сюитæ» ныффыста, уый æвдисы сывæл-
лæтты хъæлдзæг цард сæрдыгон лагеры. Сюитæ рай-
дайы, йæ музыкæйы арфæ æмæ челестæйы пассажтæ, 
хъисын фæндырты æмæ хъæдын удёфон инструмент-
ты цагъды «мæргъты» интонацитæ арæх кæм сты, 
уыцы оркестрон бацæуæнæй (райдианёй).

Фыццаг хай – «Сæумæрайсом пионерты лагеры» («Утро в пио-
нерском лагере»). 

Пионерское лето...
Утром будят нас птицы,
Ветерок навевает нам песни свои...
Тихо солнечный луч на ресницы 
      садится,
Интересное что-то напевают ручьи.

Кæсæджы фæстæ симфонион оркестр æвдисы сæумæрайсомы ныв.
Дыккаг хай – «Хæххон балцы зарæг» («Горная походная»). Рог 

маршы характеры музыкæ бæрæг ритмтимæ дзуры пионерты цардыл: 
æмбырдтæ куыд аразынц, арты фарсмæ куыд фæбадынц, хæхтæм 
балцыты куыд фæцæуынц, иумæ куыд хæларæй цæрынц.

Æртыккаг хай – «Пионерты кафты музыкæ» («Пионерская 
танцевальная») æвдисы пионерты хъæлдзæг æнæмæт цард сёрды, 
улæфты рæстæг.

Хорён фыст сюитё
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Цыппæрæм хай – «Ногæй райгуырæн бæстæйы» («Вновь в 
родном краю»). Хуымæтæг ритмтæй арæзт ивылгæ вальсы мело-
ди æвдисы, арты алыварс чи æрæмбырд, кафгæ-заргæ сæ рæстæг чи 
’рвиты, уыцы сывæллæтты зæрдæйы уаг.

Фæндзæм хай – «Ирон пионерты зарæг» («Пионерская осетин-
ская»). У гимн райгуырæн бæстæйæн. Зæлы хъæлдзæг зарæг амонд-
джын сабидугыл.

Послушай хоровую сюиту А. Кокойти и скажи, как циклически связаны 
между собой её части. Назови их.

Разучи песню «Пионерская осетинская» и исполни ее в характере, переда-
вая интонации каждой части. Назови форму песни. 

«Пионерская осетинская»

Сл. Александра Коваленкова                      Муз. Аслана Кокойти

Денёк какой ласковый: бежит шалун-ручей, 
И вьются стаей ласточки в сиянии лучей!

Припев: Вожатый нас ведёт горною тропой,
И песенку поёт весёлый звеньевой...
Мы счастливы, мы счастливы
В стране своей родной!

Вершинами снежными сверкают цепи гор,
Цветами выткан нежными альпийских трав ковёр.

Припев.
За скалами снежными привал наш недалёк,
И на костре забулькает походный котелок!

Припев.
Здоровый дух, бодрый смех, дороже нам всего,
И лозунг наш: «Один за всех, и все за одного!»

Припев.
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МУЗЫКАЛОН ДЗЫРДУАТ

Аккомпанемент (францаг ёвза-
гёй – фёсдзыд) – 
музыкёйы уёфты хай – йё 
нысан у зарёггёнджыты хъё-
лёстён фёсдзыд аразын, 
ахъаз сын кёнын, ёххёстдёр 
сё кёнын бирёзёлон музы-
калон инструментёй (баянёй, 
гитарёйё, роялёй ёмё ёнд.) 
кёнё оркестрёй. 
Аккомпанемент ёххёстгёнёг 
хуыйны аккомпаниатор.

Артикуляци (латинаг ёвзагёй 
– уёнгдихёй дзурын) – фёт-
кыл равёрд мырты рёнхъ ин-
струментыл ацёгъдыны кёнё 
азарыны мадзал.

Вариацитё (латинаг ёвзагёй 
– ивынад) – уацмыс, кёцыйы 
йё формёмё гёсгё ёххёст 
темё фёлхатгонд цёуы алы 
хатт дёр ёнёхъёнёй, фёлё 
аивд хуызы.

Интонацийы хуызтё:
– мидисёвдисёг – ёвди-

сынц адёймаджы, цёрёгойты 
ёнкъарёнтё, зёрдёйы уаг 
ёмё характер; 

– фёлгонцёвдисёг – 
ёвдисынц ёрдзы фёзындтё, 
алфамбылай дунейы мыртё, 
адёмы ёмё цёрёгойты змёлд.

Артикуляцийы хуызтё: легато 
(legato) – зёлтёй иу иннёйы 
ивылёгау кём раивы, ахём 
ёнёскъуыйгё ёххёсткёнынад; 
нон легато (non legato) – хи-
цёнгёнгёйё ёххёсткёнынад; 

стаккато (staccato) – цыбыр,
скъуыйгё ёххёсткёнынад.

Гимн – зарёг кадгёныны ха-
рактеры, вёййы искёцы пад-
дзахады символ, сфидар ёй 
кёнынц паддзахады хицауад.

Глиссандо (итайлаг ёвзагёй – 
бырёгау, цъыгъгъуытгёнёгау) 
– заргёйё ивылёгау, цъыгъ-
гъуытгёнёгау рахызт иу мы-
рёй иннёмё (уёлёмё кёнё 
дёлёмё); фортепианойыл 
цёгъдгёйё иу кёнё цалдёр 
ёнгуылдзёй бырёгау кёнын 
арёхдёр урс амонёнтыл.

Динамикё (грекъаг ёвзагёй – 
тых) – музыкалон зёлынады 
хъёры тыхы ивынад.

Интонаци (латинаг ёвзагёй 
– дзурыны ахасты тон, ха-
рактер) – ёвдисы музыкалон 
хъуыдыйы зёлгё хуыз, мело-
дикон здёхт.

Контраст (францаг ёвзагёй – 
ныхмёвёрд) – цёхгёр ёвдыст 
ныхмёвёрддзинад 2 кёнё 
цалдёр хайё арёзт музыкёйы 
характер.

Кульминаци (латинаг ёвзагёй 
– цъупп, бёрзёнд) – музыка-
лон уацмысы кёнё йё хицён 
хёйтты тыхджындёр (бёр-
зонддёр) тынгады момент.

Мырвидыд – хъусён ёхсызгон 
мырты фидыд сё бёрзёндмё 
гёсгё (гармони цы у, уый).
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Мажор (итайлаг ёвзагёй – 
стырдёр) стыр (мажорон) – 
ёртызёлдыл (трезвучие) (уый 
йын дётты райдзаст, рёсуг 
зёлынад), ёнцойгёнёг 
мырвидыд.

Минор (итайлаг ёвзагёй – 
къаддёр) – мажорон мырви-
дыдмё ныхмёвёрд мырвидыд,  
ёнцой кёны гыццыл (мино-
рон) ёртызёлдыл, уый йын 
дётты тар (мылазон) 
фёлгъуыз.

Нюанс (францаг ёвзагёй – 
фёлгъуыз) – зёлынады фёл-
гъуыз музыкалон уацмыс ёх-
хёстгёнгёйё, кёцы ёххуыс у 
уацмысы мидис ёргом кёны-
нён.

Зарёгыздёхт, кафтыздёхт, 
маршыздёхт – музыкёйы 
хуымётёг жанры ёууёлтё.

Прелюди (латинаг ёвзагёй – 
раз ёмё цагъд) (игра) – рай-
диан; гыццыл инструменталон 
уацмыс, пьесё.

Регистр (латинаг ёвзагёй —
номхыгъд) инструменты кёнё 
зарёггёнёджы диапазоны иу, 
темброн характер кёмён ис, 
ахём хай.

Рефрен (францаг ёвзагёй – 
базард, зарёг) – рондойы 
формёйы сёйраг хай ёмё 
дыккаг хай (базард) куплетон 
формёйы.

Рондо (францаг ёвзагёй – 
зылд, кафа-зила) йё сёйраг 

темё (рефрен) эпизодтимё 
(куплеттимё радивд кёмён 
кёны, ахём музыкалон 
формё).

Сюитё (францаг ёвзагёй – 
фётквёрд, рёнхъ) сё мидис-
мё, контрастмё ёмё арёзтмё 
гёсгё алыхуызон чи у, ахём 
пьесётёй арёзт цикликон 
уацмыс.

Тембр (францаг ёвзагёй – 
дзёнгёрёг, нысан, гакк) 
зёлы ахорён, йё характер, 
кёцы баст у мыры ёвзёрын 
кёныны мадзалимё, зёлгё 
буаргъёды ёрмёгимё, мыр 
кём равзёры ёмё хёлиу 
кёны уыцы тыгъдадимё.

Тоникё (францаг ёвзагёй – 
тоникон нотё) – мырвидыды 
сёйраг мыр.

Фантази (грекъаг ёвзагёй – 
фёлгёнён, ёрхъуыды) – 
фантастикон алёмёттаг 
характер кёмён ис, ахём 
инструменталон пьесё.

Музыкалон формё (латинаг 
ёвзагёй – уынд, бакаст) – 
музыкалон уацмысы арёзт, 
музыкёйы мидисёвдисёг 
здёхёнтёй иу.

Куплетон формё (францаг 
ёвзагёй – строфа) – вокалон 
уацмысы (арёхдёр зарёджы) 
арёзт дыууё хайё — куплет 
ёмё базардёй, уыимё куплеты 
текст фёкёны ивгё, базарды 
текст баззайы 
ёнёивдёй.
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