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Серед назв музичних інструментів поряд з однослівними є багато складних, напр.: флейта, 
мала флейта, велика флейта, альтова флейта, басова флейта; тарілки, ритмічні тарілки, 
китайські тарілки, турецькі тарілки, малі тарілки; гуслі, звончасті гуслі, яворчасті гуслі, 
клавішні гуслі; литаври, ручні литаври; труба, басова труба; ксилофон, ксилофон-гігант; 
рожок, англійський рожок. Існує також чимало різновидів барабана. Барабан — «ударний 
музичний інструмент, що має форму широкого порожнього циліндра, обидва отвори якого 
затягнені шкірою». Інструмент цей з походження азіатський. Ймовірно, що запозичений був 
європейцями в арабів під час хрестових походів. З давніх часів використовувався як 
сигнальний інструмент, а також для супроводження танців. На початку XIX ст. був уведений 
до оперного і симфонічного оркестрів. Роль барабана досить відповідальна. А звідси й 
вислів: збився з ритму барабан — захитався весь оркестр. 

Назви різноманітних барабанів у сучасному симфонічному оркестрі передаються такими 
моделями: 

1) прикметник + іменник: великий барабан, малий барабан, циліндричний барабан, 
педальний барабан, гальмовий барабан, оркестровий барабан, військовий барабан, 
африканський барабан, турецький барабан, індійський барабан, французький барабан, 
провансальський барабан, арабський барабан, східний барабан, кубинські барабанчики; 

2) прикметник + іменник + прикметник: малий барабан альтовий, малий барабан 
теноровий; 

3) прикметник + іменник + іменник: малий барабан пікколо, малий барабан сопрано; 
4) прикметник + прикметник + іменник: великий оркестровий барабан. 
Утворенню та закріпленню цих назв значною мірою сприяла еволюція форми 

інструмента, техніка гри на ньому, властивість видавати звук і навіть його географія. 
Свідчить про це і те, як найменування інструмента конкретизувалося, уточнювалося 
означеннями. Використовувалися при цьому різні назви реалій, запозичувалися також слова, 
які безпосередньо не мали відношення до музики. Серед мотивуючих ознак, які покладені в 
основу складних назв зазначеного інструмента, можна виділити такі, що відбивають: 

1) походження: турецький барабан, африканський барабан, провансальський барабан 
(поширений у Провансі та серед басків як народний інструмент), французький барабан (у 
Росії відомий з часів Петра І як військовий інструмент), арабський барабан, східний барабан, 
індійський барабан, кубинські барабанчики (в Європі з’явилися через Північну Америку з 
кубинських ансамблів та оркестрів). Флективне -и вказує на множинну форму — два мідних 
односторонніх циліндричних барабанчики, з’єднаних невеличкою колодочкою; 

2) форму: циліндричний барабан, педальний барабан, гальмовий барабан (металева деталь 
автомобільного колеса, використовується як ударний інструмент); 

3) розмір: великий барабан (великий за розміром ударний інструмент з сильним низьким і 
глухим звуком), малий барабан (невеликий за розміром ударний інструмент з сухим високим 
звуком); 

4) подібність до людського голосу: малий барабан сопрано (найбільш поширений, з сухим 
різким звуком), малий барабан теноровий (звук низький, глухуватий); 

5) відношення до іншого музичного інструмента: малий барабан пікколо, малий барабан 
альтовий; 

6) призначення: оркестровий барабан, військовий барабан; 
7) матеріал: дерев’яний барабан; 
8) техніку гри: ручний барабан (грають на ньому долонями або дерев’яною палицею). 
Як бачимо, особливістю складних назв музичних інструментів є те, що для відбиття реалії 

часом використовувалися слова іншої сфери. При цьому, переходячи в музичну лексику, 
вони брали на себе основне семантичне навантаження. 

 


