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Saol Wolfgang Amadeus Mozart 

  

Rugadh Mozart (a baisteadh Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theolphilus) i Salzburg 

san Ostair sa bhliain 1756.  Leopold an t-ainm a bhí ar a athair, agus bhí seisean ina 

Kappellmeister do Phrionsa-ArdEaspag sa chathair sin.  Mar sin is léir go raibh an ceol san 

fhuil ag an Mozart óg.  Ba léir go raibh an-tallann aige don cheol nuair a thosaigh sé ag 

seinm an clavier nuair nach raibh sé ach trí bliana d’aois agus nuair a thosaigh sé ag cumadh 

ceoil ag cúig bliana d’aois.  Bhí a dheirfiúr Maria, a bhí cupla bliain níos sine ná é féin, an-

mhaith fosta agus thóg an t-athair an bheirt acu ar thurasanna thart ar chúirteanna ríoga na hEorpa.  Chuaigh 

siad go Munich agus Vienna sa bhliain 1762 agus faoin am seo bhí Wolfgang ábalta an veidhlín a sheinm cé 

nár theagasc aon duine dó é.  An bhliain dár gcionn thosaigh siad ar thuras níos faide ná sin agus chuaigh siad 

fhad le Londain, áit a ndearna Mozart staidéar le Abel, J.C. Bach agus Manzuoli.  Chum Mozart a chéad trí 

shiansa i Londain.  D’fhill siad ar Salzburg sa bhliain 1766.   

Sa bhliain 1769 chuaigh sé go dtí an Iodáil áit a raibh gach duine an-tógtha leis an tallann don cheol a bhí 

aige.  Bhuail sé le go leor ceoltóirí agus cumadóirí agus é ann.  Nuair a bhí sé sa Róimh chuala sé píosa ceoil - 

Miserere le Allegri - a mhaireann thart ar 10 mbomaite.  Bhí sé áblata é a scríobh amach ó chuimhne.  Bhí sé 

13 bliana d’aois ag an am! 

Chaith sé na blianta ina dhiaidh seo ag taisteal agus níor réitigh sé leis an phrionsa nua a tháinig isteach i 

Salzburg.  Ar deireadh d’éirigh an t-aighneas ró-láidir dó agus d’éirigh sé as a phost sa bhliain 1781.  Chuaigh 

sé go Vienna áit ar phós sé Constance Weber i mí Lúnasa 1782.   

Sna naoi mbliana a bhí fágtha dá shaol, bhí an-chuid deacrachtaí airgid aige, agus ag an am céanna scríobh sé 

na céadta píosaí ceoil i ngach foirm agus genre.  In 1785 sheinn sé an vióla go minic i gceathairéad téadach le 

Haydn, duine a shíl gurb é Mozart an cumadóir ab fhearr a raibh aithne aige air.  Chum Mozart 6 cheathairéad 

téadach do Haydn sa bhliain chéanna, agus thosaigh sé ag obair ar an cheoldráma Le nozze de Figaro nó 

Bainis Figaro.  Thaitin an ceoldráma seo go mór leis an phobal i Vienna agus i bPrague.  Chum sé Don 

Giovanni  don chathair Prague.  Chum sé Eine Kleine Nachtmusik an bhliain chéanna go bhfuair a athair bás.  

Lean sé air ag taisteal ag seinm agus ag bualadh leis na huaisle.  Fuair sé airgead ón Impire Joseph II i 

mBerlin le ceoldráma greannmhar a chumadh.  Cosi fan Tutte an toradh a bhí air seo ach fuair an tImpire bás 

go gairid i ndiaidh dó a bheith críochnaithe.  Bhí súil ag Mozart go bhfaigheadh sé post an Kappellmeister in 

áit Salieri mar gheall ar an cheol seo, ach ní bhfuair.  Sa bhliain 1791 fuair sé airgead ó dhuine nach raibh 

sásta a ainm a thabhairt, le héagnair (requiem) a chumadh dó.  Fuarthas amach ina dhiaidh sin gurb é Count F. 

von Walsegg a bhí ann agus bhí sé i gceist aige a rá gurb é féin a chum é.  Thosaigh Mozart ag obair ar phíosa 

ceoil eile roimh an éagnairc, agus faoin am gur tháinig sé ar ais chuige bhí sé ró-thinn lena chríochnú.  Fuair 

sé bás ar an 5ú Nollaig 1791 agus bhí ar a dhalta Sussmayr an éagnairc a chríochnú.  Bhí sochraid shaor aige 

le daoine eile a fuair bás ag an am sin agus ní fios cén áit a cuireadh a chorp.
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A Cheol 

Ní féidir gan a admháil go mba ginias é Mozart.  Thóg sé an stíl cheoil a bhí le fáil lena linn agus d’aistrigh sé 

go ceol draíochta, speisialta é.  Bhí foirm agus siméadracht (symmetry) den chéad scoth 

ina chuid cumadóireachta agus bhí tallann cheardaíochta aige a bhí leath-fhoghlamtha 

agus leath-nádurtha.  Sna ceoldrámaí a chum sé bhí tuiscint ar phearsantacht an chine 

daonna le feiceáil go soiléir, agus chum sé carachtair a bhí ionchurtha le carachtair 

Shakespeare.  Bhí tionchair le feiceáil ina chuid ceoil ón Ghearmáin, ón Iodáil, ón Ostair 

agus ón Fhrainc.  Mar gheall ar fheabhas a chuid ceoil d’fhorbair sé struchtúr an siansa, 

an coinséartó don phianó, an ceathairéad téadach, an sonáid agus neart eile fosta.  An t-

aon rud atá in easnamh óna chuid ceoil ná tionchair an Nadúir mar a d’úsáid Beethoven agus daoine eile ina 

dhiaidh ina gcuid ceoil.  Tá áthas agus beocht le cluinstin go soiléir i gceol Mozart ach faoi sin tá dáiríreacht 

agus blas beag den bhrón ann. 

Saothair chumadóireachta 

Ceoldrámaí: (21)  The Marriage of Figaro, The Magic Flute, Don Giovanni, Cosi fan Tutte 

Ceol do Bhallet: (2)  Siansaí (41); Coiséartó don phianó (27), coinséartó don veidhlín (5), Coinséartó d’uirlisí 

éagsúla eile (14), ceol eaglasta, ceol do chór agus ceolfhoireann, ceol do ghuthanna gan tionlacan, ceathairéad 

téadach(23), cúigréad téadach (6), sonáideanna d’uirlisí éagsúla, amhráin, agus rudaí éagsúla eile. 

Ceisteanna 

1. Cén bhliain inar rugadh Mozart? 

2. Cén bhliain ina bhfuair sé bás? 

3. Cén áit, baile agus tír, inar rugadh é? 

4. Cén aois a bhí sé nuair a thosaigh sé ag seinm ceoil? 

5. Cén aois a bhí sé nuair a thosaigh sé ag cumadh ceoil? 

6. Cén aois a bhí sé nuair a chum sé a chéad shiansa? 

7. Cad a rinne a athair leis nuair a d’aithin sé cé chomh maith is a bhí sé? 

8. Cén post a bhí ag a athair? 

9. Cén t-éacht a rinne Mozart nuair a bhí sé 13 bliana d’aois? 

10. Cén áit inar shocraigh Mozart síos ar deireadh? 

11. Cén t-ainm a bhí ar a bhean? 

12. Cen cineál saoil a bhí acu nuair a bhí siad pósta? 

13. Cén post a bhí ag Mozart faoin am seo? 

14. Cén saothar deireanach a raibh sé ag obair air sula bhfuair sé bás? 

15. Cén fáth nár chríochnaigh sé é? 

16. Ainmnigh trí phíosa ceoil a chum sé. 
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Coinséartó don Phiano in A mór K488 

 

Cumadh an coinséartó seo sa bhliain 1786, an bhliain chéanna inar 

chum Mozart: 

 Impresario, ceoldráma 

 Bainis Figaro, ceoldráma 

 Coinséartó don phiano in A mór, K488 

 Coinséartó don phiano in C mion, K491 

 Coinséartó don phiano in C mór K503 

 Coinséartó don chorn in Eb mór K495 

 Sonáid don phiano (4 lámh) in G mór K357 

 Sonáid don phiano (4 lámh) in F mór K497 

 Ceathairéad téadach in D mór K 499 

 Ceathairéad pianó in Eb mór K493 

 Tríréad pianó in G mór K496 

 Tríréad pianó in Bb mór, do phianó, cláirnéid agus vióla K 498 

 Tríréad pianó in Bb mór K 502 

 Siansa uimh 38 in D mór, Prague K 504. 

 

Chríochnaigh sé an coinséartó in A mór ar an 2ra Márta 1786 (an mhí inar scríobh sé coinséartó eile don 

phianó in C mion K 491).  Níor chum Mozart ach sé phíosa ceoil sa ghléas seo - A mór - sna blianta 

deireanacha dá shaol agus i ngach ceann acu seo tá claonadh ann téamaí crómatacha a úsáid agus athrú idir 

mór agus mion. 

Tá tabhacht faoi leith ag baint leis an bhliain 1786 fosta mar gurb é seo an bhliain inar chríochnaigh sé an 

ceoldráma  Bainis Figaro.  Is féidir tionchar an cheoil drámatúil mar atá sa cheoldráma a fheiceáil ar an 

choinséartó, go háirithe sa tríú gluaiseacht áit a bhfuil an líne cheoil cosúil le líne don ghuth. 

Tábhacht an Phianó do Mozart 

“Caithfidh gurb é seo ceantar an phianó” a scríobh Mozart chuig a athair ar an 2ra Meitheamh 1781.  Bhí sé i 

Vienna, i ndiaidh dó éirí as a phost i Salzburg.  Bhí sé ag iarraidh airgead a fháil ag seinm an phianó.  Ní raibh 

a athair i bhfách leis seo ar chor ar bith mar bhí sé sean-fhaiseanta.  Shíl sé nach dtiocfadh le Mozart fanacht 

beo gan airgead ó phátrún.  Ach bhí na laethanta sin ag athrú agus bhí an difear idir na huaisle agus na 

ceoltóirí ag laghdú.  Taobh istigh de chupla seachtain i Vienna bhí sé ar pháighe an-ard i measc seinnteoirí.  

Ní hamháin go raibh tallann aige, ach bhí sé géarintinneach i gcúrsaí gnó fosta.  Chonaic sé go raibh daoine 

tugtha don phianó i Vienna agus chuir sé é féin os comhair an phobail mar virtuoso agus chum sé 17 

gcoinséartó dó féin le seinm.  Bhí air an ceol seo a chumadh dó féin mar ar dtús ní raibh mórán ceoil ann don 
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phianó os rud é narbh ann don uirlis go dtí an bhliain 1709.  Chomh maith leis sin ní raibh na píosaí a bhí ann 

deacair go leor leis an tallann a bhí aige a léiriú. 

 

Cé gur chaith sé an-chuid ama ag seinm ghlac sé a dhualgaisí mar chumadóir an-dáiríre ar fad.  Chaith sé 

uaireanta fada ag obair ar an cheol a chum sé ag cur a chroí iomlán isteach ann.  Bhí sé an-éirimiúil fosta agus 

bhí sé ábalta foirmeacha ceoil den chéad scoth a chumadh.  D’éirigh leis drámatúlacht a chur ina chuid ceoil 

agus codarsnacht ghlan idir an uirlis aonair agus an cheolfhoireann a úsáid le béim a chur ar an drámatúlacht 

seo. 

 

 

An Coinséartó agus Foirm Shonáideach 

Tá sé tabhachtach a chuimhniú go bhfuil an bhéim i gcónaí ar an seinnteoir aonair sna coinséartí a chum 

Mozart.  Is beag aird a bhíodh ag an lucht éisteachta ar an cheol go dtí go dtosaíodh an seinnteoir aonair agus 

níor ghnáthach leo smaoineamh mórán faoin cheol a bhíodh á sheinm ag an cheolfhoireann muna mbeadh an 

seinnteoir aonair ag seinm chomh maith. Mar sin tá an coinséartó cosúil le háiria nó amhrán aonair i 

gceoldráma.  Bíonn an lucht éisteachta i gcónaí ag amharc ar an chantóir gan smaoineamh ar an 

cheolfhoireann thíos sa log amharclainne.  Fiú nuair atá an réamhcheol á sheinm acu bíonn na cúirtíní druidte. 

Ciallaíonn sé seo go bhfuil páirt an phianó sa saothar seo thar a bheith 

tábhachtach, agus go seasann sé amach thar an cheolfhoireann. 

 

Éiríonn le Mozart an éifeacht chéanna seo a fháil sa choinséartó trí úsáid a 

bhaint as ritornello.  Is téama é an ritornello a thagann ar ais cupla uair i rith 

an phíosa agus baineadh úsáid as go minic i gceol Barócach sna coinséartaí.  

Sa phíosa seo seinneann an cheolfhoireann an foilsiú ar dtús, agus oibríonn 

sé seo cosúil leis an réamhcheol i gceoldráma.  Ansin tagann an uirlis aonair 

isteach agus seinntear an foilsiú arís. 

 

Cé go nglactar leis go rialta gur foirm í an fhoirm shonáideach, i ndáiríre is stíl chumadóireachta é níos mó ná 

foirm.  San am roimh Mozart agus Haydn bhain cumadóirí úsáid as dráma sa cheol trí theannas a chothú idir 

gléas an tonaigh (dó) agus gléas an cheannasaigh (só).  Is mar sin a d’fhás an fhoirm shonáideach - foirm ina 

raibh dhá théama nó ábhar - ceann amháin sa tonach agus an ceann eile sa cheannasach.  I rith an phíosa ansin, 

pléitear an teannas idir an dá ghléas agus réitítear ag an deireadh é.  Sa choinséartó seo meascann Mozart an 

fhoirm shonáideach leis an fhoirm ritornello.  Úsáideann sé an téama, seinnte ar dtús ag an cheolfhoireann, 

leis an teannas a chruthú, ansin nuair a thosaíonn an uirlis aonair, tosaíonn an teannas idir tonach agus 

ceannasach. 

Mar sin féin, tá i bhfad níos mó ag baint le ceol Mozart ná an fhoirm.  Tá na línte ceoil, an tséis, frásaíocht 

agus mothú an cheoil i bhfad níos tabhachtaí ná an fhoirm. 
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Uirlisí 
Scríobhadh an coinséartó seo sa Ré Chlaiseacach agus faoin am seo bhí an cheolfhoireann socraithe i gceithre 

ghrúpa nó 4 chlann uirlisí: téada, gaoth uirlisí, práis agus cnaguirlisí.  Bhíodh an uigeacht homofónach (séis le 

tionlacan) de ghnáth, agus b’athrú mór é seo ón uigeacht iolfhónach (cuntraphointeach) a bhí coitianta sa ré 

Bharócach. 

 

 

‘Siad na huirlisí atá in úsáid sa choinséartó seo ná: 

1. Pianó 

2. Téad uirlisí:  veidhlín 1 agus 2, vióla, dordveidhlí agus olldoird. 

3. Gaothuirlisí:  feadóg mhór, cláirnéidí 1 agus 2 in A, basún 1 agus 2. 

4. Práis:  Corn in A 

 

Nótaí faoi na huirlisí 

 Bhí an óbó an-choitianta ag an am seo sa cheolfhoireann ach níl sé in úsáid sa phíosa seo.  Sna píosaí is 

déanaí a scríobh Mozart bhí an chláirnéid i ndiaidh áit an óbó a ghlacadh. 

 Is uirlis ghléasaistrithe í an chláirnéid in A.  Ciallaíonn sé seo go 

scríobhtar na nótaí difriúl ón fhuaim atá acu.  Aon nóta atá scríofa mar C, 

fuaimníonn sé mar A.  (Sa chláirnéid i Bb aon nóta atá scríofa mar C, 

fuaimníonn sé mar Bb)  Mar sin scríobhtar páirt na cláirnéide sa saothar 

seo i ngléas C mór. 

 De ghnáth, thart fán am seo bheadh trumpaí agus coirn in úsáid sna práis - ní bhíodh tiúba ná trombóin 

ann.  Ach sa saothar seo níl aon trumpa ann; níl ann ach corn ó na práis. 

 Bhí an corn an-simplí san am seo - ní raibh aon chomhlaí air (valves).  Ciallaíonn sé seo go raibh réimse 

nótaí an-chúng aige.  Tá an pháirt atá aige an-simplí - nótaí fada gan a bheith ag bogadh mórán.  Cosúil 

leis an chláirnéid, tá sé in A - is uirlis ghléasaistrithe é.  Aon nóta atá scríofa mar C, fuaimníonn sé mar A. 

 Ní uirlis ghléasaistrithe é an vióla, ach úsáideann sé eochair difriúl - eochair C.  Déantar é seo ionas nach 

bhfuil a lán línte breise (leger lines) le húsáid aige.  Tá C-lár le fáil ar an líne sa lár. 
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Nuair atá tú ag leanacht an scóir: 

 Scríobhtar gaothuirlisí ar barr, práis faoi sin, ansin an seinnteoir aonair, agus téaduirlisí ar bun. 

 Taobh istigh de gach grúpa sríobhtar an uirlis is airde ar barr. 

 Má tá sosanna ag aon uirlis faoi leith, tá seans nach scríobhtar an chliath sin ar an scór ar chor ar bith go 

dtí go dtagann siad ar ais isteach.  Sábhálann sé seo spás ar an leathanach. 

 Nuair atá tú ag smaoineamh ar na nótaí a sheineann na huirlisí ghléasaistrithe, cinntigh  le páirt éigin eile 

iad - tá seans maith go bhfaighidh tú na nótaí céanna i bpáirt eile fosta. 

Grúpáil na bpáirteanna 

De ghnáth, bíonn páirt an-deacair le seinm ag an seinnteoir aonair, ach níl sé sin go hiomlán fíor sa saothar 

seo.  Seo an coinséartó is lú deacracht de na coinséartí ar fad a chum Mozart.  Go minic seasann an uirlis 

aonair amach thar na huirlisí eile uilig, ach níl sé sin fíor faoin saothar seo ach oiread.  Sa cheann seo tá 

cothromaíocht idir na huirlisí nach bhfuil coitianta i gcoinséartó.  Go minic úsáidtear na téad-uirlisí le téama 

úr a thabhairt isteach nó le seasamh amach thar na clanna eile; anseo áfach, athraíonn an ról atá acu.  In 

amanntaí bíonn siad go mór chun tosaigh, amanntaí eile seinneann siad macalla ar pháirt an phianó agus 

amanntaí eile tugann siad tionlacan simplí pizzicato.  Tá na gaoth-uirlisí chomh mór chun tosaigh is atá na 

téaduirlisí. 

Uirlisí Gléasaistrithe 

I gcás roinnt uirlisí ní hionann an nóta a scríobhtar agus an fhuaim a fhaightear ón uirlis. Tarlaíonn sé seo mar 

gheall ar chruth na huirlise agus simplíocht an mhéaraithe. Tarlaíonn an rud céanna i gcás an fheadóg stáin – 

bíonn an ceann is coitianta i ngléas D, ach uaireanta nuair a sheinntear na cinn atá níos mó nó níos lú (agus atá 

mar sin i ngléas difriúil) déantar tagairt do na nótaí i ngléas D. Maidir leis na huirlisí sa cheolfhoireann bíonn 

ar an chumadóir an ceol a scríobh i ngléas difriúil ionas go bhfuaimneoidh sé sa ghléas céanna leis na huirlisí 

nach n-athraíonn. 

Na huirlisí gléasaistrithe atá in úsáid sa saothar seo: 

Cláirnéid in A: An nóta atá scríofa C, fuaimníonn sé mar A. 

Corn in A: An nóta atá scríofa mar C, fuaimníonn sé mar A. 

Olldord: An nóta atá scríofa mar C, fuaimníonn sé C ar ochtach níos ísle. 

Vióla: Ní uirlis gléasaistrithe í an vióla, ach úsáideann sí eochair éagsúil ó eochair na tribile agus ó eochair an 

doird. Úsáidtear an eochair C le ceol an vióla a scríobh – bíonn C lár le fáil ar an líne ar lár. 

Ceachtanna 

1. Sa cheacht thíos feicfidh tú fuaim an nóta mar atá sé ag teastáil ar an chéad líne. I ngach líne thíos faoi sin 

scríobh amach an nóta don uirlis atá tugtha ionas go bhfuaimneoidh sé ceart. Mar shampla don chláirnéid in 

A, athraíonn an nóta ó nóta scríofa C go fuaim A. Mar sin caithfear an nóta a scríobh suas tréach mion leis an 

fhuaim cheart a fháil. Le fuaim C a fháil mar sin is gá nóta na cláirnéide a scríobh suas tréach mion agus sin é 

Eb. Tá sé mar an gcéanna don chorn in A. I gcás an vióla, níl aon ghá an gléas a athrú, ach is gá oibriú amach 
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conas an nóta a scríobh ag baint úsáide as eochair C. I gcás an olldoird, fuaimníonn an nóta ochtach níos ísle 

ná an nóta scríofa, mar sin is gá an nóta a scríobh suas ochtach leis an fhuaim cheart a fháil.  

Tá an chéad nóta déanta do gach uirlis. Beidh gá le nótaí an-ard a scríobh don olldord, mar sin is féidir úsáid a 

bhaint as lúibín in ionad línte breise. 

 

1. Ar an scór thíos scríobh amach C-lár, mar a bheadh sé scríofa do na huirlisí seo a leanas: 

Vióla; olldord; cláirnéid in A; corn in A. Beidh ort an eochair a athrú. 
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Foirm Shonáideach 
 

Foilsiú: An chéad (1d) ábhar sa tonach 

  Droichead 

  Le modhnú go dtí an ceannasach 

  2ra ábhar sa cheannasach 

  Codetta 

  Dúnadh foirfe sa cheannasach 

Forbairt: Déantar forbairt ar an 1d agus 2ra ábhair i ngléasanna éagsúla 

  Críoch ar chorda V sa tonach 

Athsheinm: 1d ábhar sa tonach 

  Droichead 

  Gan mhodhnú 

  2ra ábhar sa tonach 

  Coda 

  Dúnadh foirfe sa tonach 

 

Mar gheall ar an fheidhm atá ag an cheolfhoireann agus an seinnteoir aonair, go minic i gcoinséartó seinntear 

an foilsiú faoi dhó - an chéad uair ag an cheolfhoireann amháin agus an dara huair ag an uirlis aonair. 

Ceol Clasaiceach 
 

Thart fán bhliain 1750 sa stair thosaigh na gnáthdhaoine ag dul chuig 

ceolchoirmeacha.  Roimhe seo ní raibh teacht ach ag na daoine saibhre ar 

cheol “ard-nósach” go rialta.  Bhíodh teacht ag gnáthdhaoine ar cheol na 

gceoltóirí taistil ach b’shin an méid.  Mar gheall ar na héisteoirí “nua” seo 

bhí ar na cumadóirí stíl a úsáid a bheadh foirstineach(oiriúnach) dóibh.  Sin an 

chúis gur fhás an stíl cheoil seo a dtugaimid “Clasaiceach” air inniu. 

 

Tréithe an cheoil chlasaicigh 

1. Bhí an tséis an-simplí  agus taitneamhach don éisteoir.  Bhíodh sé an-simplí é a chanadh siar. 

2. Bhí na frásaí cothrom, rialta - 4 bharra de ghnáth - agus foirm cheist/freagra orthu.   

3. Bhí an rithim simplí agus rialta. 

4. Bhíodh modhnú ann go dtí na gléasanna ba chongaraí don tonach. 

5. Bhí béim an-mhór ar na téaduirlisí sa cheolfhoireann agus béim níos lú ar na gaoth-uirlisí.  Bhíodh na 

práis agus cnag-uirlisí ag seinm le teannas a chruthú nó ag buaicphointe an cheoil. 

6. Ba é Mozart a thug an chlairnéid isteach sa cheolfhoireann.  Socraíodh an cheolfhoireann leis na huirlisí 

céanna atá coitianta sa lá inniu. 
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 Téada:  Veidhlín, vióla, dordveidhil, olldord 

 Gaothuirlisí:  Fliúit, óbó, cláirnéid, basún, (chomh maith leis na huirlisí gaolta leo, piccolo(fliúiteog), cor 

anglais, dordchláirnéid agus basún dúbailte) 

 Práis:  Trumpa, trombón, tiúba agus corn Francach. 

 Cnag-uirlisí:  Tiompáin, ciombail. 

7. Bhíodh na dúntaí ag deireadh na bpíosaí marcáilte níos láidre anois cionn is go raibh na píosaí níos faide.  

Níor mhair siad níos faide ná cupla barra áfach. 

8. Bhí na foirmeacha a bhíodh in úsáid simplí go leor - foirm shonáideach (ABA1), nó foirm dhénártha 

(AB). 

9. Tháinig siansa chun cinn sa tréimhse seo.  Seo píosa ceoil don cheolfhoireann iomlán le ceithre 

ghluaiseacht.  De ghnáth bhíodh an chéad ghluaiseacht tapaidh agus i bhfoirm shonáideach (ABA1), an 

dara gluaiseacht mall agus i bhfoirm dhénártha go minic, an tríú ceann i 3/4, damhsa a bhíodh ann de 

ghnáth; agus an ceathrú ceann tapaidh agus i bhfoirm shonáideach nó i bhfoirm Rondo (ABACADA...) 

10. Scríobhadh go leor sonáideanna sa tréimhse seo chomh maith.  Seo píosa ceoil d’uirlis amháin le 

tionlacan ón phianó.  Bhíodh trí ghluaiseacht ann - tapaidh, mall agus tapaidh. 

11. Tháinig forbairt ar an choinséartó ag an am seo.  Seo píosa ceoil d’uirlis amháin le tionlacan ón 

cheolfhoireann agus tá sé leagtha amach an-chosúil le sonáid ach amháin go mbíonn dhá fhoilsiú ann go 

minic - ceann don cheolfhoireann agus an dara ceann don uirlis aonair le tionlacan ón cheolfhoireann.  

Chomh maith leis sin, bíonn caidéinse ag deireadh na chéad ghluaiseachta - is páirt dhúshlánach den cheol 

é seo ina stopann an cheolfhoireann agus tugtar deis don seinnteoir aonair a t(h)allann ar an uirlis a léiriú. 

12. Ba iad Joseph Haydn agus Mozart an bheirt chumadóirí is mó a sheas amach i rith an tréimhse seo.  Bhí 

pearsantacht an-difriúl ag an bheirt.  Deirtear futhu: 

 “Mozart was a precocious genius, of roving disposition and unsettled habits, a born showman, a 

virtuoso pianist, but helpless in most of the practical affairs of life; Haydn was largely self-taught, a patient 

and persistent worker, modest, an excellent conductor but no virtuoso soloist, precise and regular in the 

conduct of his affairs, and one who on the whole lived contentedly under the patronage system - the last 

eminent composer to do so.” 

 

Cumadóirí eile a mhair ag an am seo agus a chum ceol sa stíl seo: 

 

 Beethoven (an chuid is luaithe dá chuid ceoil) 

 Muzio Clementi 

 Gluck 

 Hummel 

 Salieri 



11 

 

An Chéad Ghluaiseacht 

 

Tosaíonn an chéad ghluaiseacht i ngnáthfhoirm shonáideach.  Seinntear tutti (gach uirlis), an foilsiú 

ceolfhoirne ó bharra 1 - 66, leis an chéad agus an dara ábhar a léiriú.  Seinneann an pianó an rud céanna (67 - 

148) gan móran nua a bheith curtha leis, cé go bhfuil roinnt ornáidíochta curtha isteach.  Tá an dá fhoilsiú seo 

ar chomhfhad (beagnach) agus tá sé seo neamhghnách; go minic tarlaíonn sé go mbíonn an foilsiú don uirlis 

aonair i bhfad níos faide. 

De ghnáth, úsáidtear na hábhair ón fhoilsiú san fhorbairt(149 - 198), ach anseo díreach roimh thús na 

forbartha, tógann Mozart téama nua isteach agus úsáideann sé é seo san fhorbairt.  Tá sé seo neamhghnách 

ach tugann sé deis dó an píosa a leathnú amach agus tugann sé ceol breise le ceangal le chéile san athsheinm. 

San athsheinm (198-297) cluintear na téamaí uile arís.  Tá úire ag baint leis an chéad agus leis an dara ábhair 

ós rud é nach raibh siad le cluinstin i rith na forbartha.  Ach meascann sé na téamaí uile le chéile anseo le 

fuaim úr nua a thabhairt don cheol. 

 

Foirm agus Struchtúr na Chéad Ghluaiseachta 

 

An Foilsiú Ceolfhoirne 

 

Barra 1: Chéad ábhar sa tonach, A mór 

 

b. 9 1d ábhar athsheinnte ar GU leathnaithe amach de 2 bharra. 

b. 18     Téama  1b. Ní sheinneann an 

pianó an téama seo riamh. 

Ceanglaíonn 1b an chéad agus 

2ra ábhair le chéile. 

 

b.31  An 2ra ábhar (1c) i ngléas 

an tonaigh. Nótaí 

crómatacha, legato i 

gcomparáid leis an chéad ábhar. Dhá chuid soiléir le cloisint ann, le seicheamh. 

b.39 1c, athsheinnte ar GU 

b.46 Téama 1d. Dúnann an 

téama seo foilsiú na 

ceolfhoirne. 
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An Foilsiú Pianó 

b.67 Chéad ábhar sa tonach le dord Alberti sa lámh chlé. Seinneann an cheolfhoireann 

tionlacan.Athsheinnte ag barra 71 le hornáidiú. 

b.82 Téama 1b seinnte ar an cheolfhoireann leis féin. 

b.87 Tosaíonn an trasdul (droichead) le modhnú go gléas an cheannasaigh (E mór) 

b.98  2ra ábhar i ngléas an cheannasaigh. Ní sheinneann an cheolfhoireann go dtí b. 107 nuair atá ornáidiú 

crómatach ar an phianó. 

b.114 Téama 1d seinnte ar an phianó le han-chuid ornáidithe. 

b.137 Codetta ag baint úsáide as téama 1b mar ábhar. Tonúlacht E mór ach le D nádurtha scapaithe tríd, rud 

a chruthaíonn éiginnteacht. 

b.143 Téama 1e. Tá sé an-

neamhghnáthach téama nua 

a thabhairt isteach ag an 

phointe seo san fhoilsiú.  

b.148 Dúnadh foirfe sa cheannasach. 

Forbairt 

b.149  Athsheinntear téama 1e ar an phianó ach le breachnuithe. 

b.156  Comhrá idir GU agus pianó/TU bunaithe ar 1e. Athraíonn an gléas: E mion, C mór, A mion, F mór. 

b.170 Cláirnéid agus feadóg mhór i gcomhrá le canóin, 4ch óna chéile bunaithe ar théama 1e.  

b.178 Athraíonn mothú an cheoil le corda E mór.  

b.189 Caidéinse gairid le deireadh a chur leis an fhorbairt agus leis an tonúlacht a thabhairt ar ais go dtí an 

tonach. 

Athsheinm 

b.198 An chéad ábhar sa tonach. Mar a bhí ag tús na gluaiseachta ach anseo le TU agus feadóg mhór. 

b.213 Téama 1b. Tonúlacht A mór go fóill. Droichead gan modhnú. 

b.229 An dara ábhar sa tonach (comparáid le barra 99). 

b.244 Téama 1d. (Comparáid le barra 114) 

b.261 Téama 1e. Tá sé seo ar nós Coda luath. 

b.268 Cuntraphointe 4-pháirt bunaithe ar théama 1e. Dúnadh briste i mbarra 274/5. Leanann an pianó le ceol 

cosúil le caidéinse ag críochnú ar thríleach i mbarra 283. 

b.284 Téama 1b seinnte ar cheolfhoireann leis féin. 

b. 290 Téama 1e, ag críochnú le corda sa dara aisiompú (barra 297) a thugann le fios go bhfuil an caidéinse 

le tosnú. 

b.297 Scríobh Mozart an caidéinse seo amach ina iomláine, rud nar ghnáthach leis a dhéanamh. 

b.298 Coda, ag baint úsáide as téama 1d agus ag críochnú le dúnadh foirfe i mbarra 314. 
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Freagair na ceisteanna seo a leanas bunaithe ar an chéad ghluaiseacht den coinséartó le Mozart.  

Ní gá éisteacht leis an cheol.  Is féidir na ceisteanna a fhreagairt leis an scór i rith na bliana, agus 

na ceisteanna a úsáid mar dhul siar ag teacht suas go dtí na scrúduithe. 

 

1. Cén barra ina dtagann an dara ábhar isteach den chéad uair? 

2. Cén barra ina dtagann an chéad ábhar isteach ar an phianó den chéad uair? 

3. Cén barra ina dtosaíonn an foilsiú don phianó? 

4. Cén barra ina dtosaíonn an fhorbairt? 

5. Cén barra ina dtosaíonn an athsheinm? 

6. Cén gléas ina bhfuil an chéad ábhar sa dara foilsiú? 

7. Cén gléas ina bhfuil an 2ra ábhar sa dara foilsiú? 

8. Cén gléas ina bhfuil an 2ra ábhar san athsheinm? 

9. Cén gléasanna ina bhfuil an 1d ábhar san fhorbairt? 

10. Cén gléasanna ina bhfuil an 2ra ábhar san fhorbairt? 

11. Cén téama a úsáidtear san fhorbairt? 

12. Cén gléas é an tonach? 

13. Cén gléas é an ceannasach? 

14. Cén gléas ina gcríochnaíonn an chéad ghluaiseacht? 

15. Cén corda ar a gcríochnaíonn an 2ra foilsiú? 

16. Cén corda ar a gcríochnaíonn an chéad fhoilsiú? 

17. Cén corda ar a gcríochnaíonn an cheolfhoireann roimh an chaidéinse mór? 

18. Cé mhéad caidéinse atá sa chéad ghluaiseacht? 

19. An bhfuil sé seo normalta nó neamhghnáthach? 

20. Cén uirlisí ar a seinntear an chéad ábhar sa chéad fhoilsiú? 

21. Cén uirlisí ar a seinntear an 1d ábhar sa dara foilsiú? 

22. Cén uirlis ar a seinntear an 2ra ábhar sa chéad fhoilsiú? 

23. Cén uirlis ar a seinntear an 2ra ábhar sa dara foilsiú? 

24. Cad é an phríomhuirlis sa chéad ghluaiseacht? 

25. Ainmnigh rud amháin atá difriúil sa chéad fhoilsiú ón ghnáth-fhoirm shonáideach. 

26. Ainmnigh rud amháin atá difriúil sa dara foilisú ón ghnáth-fhoirm shonáideach. 

27. Ainmnigh rud amháin atá difriúil san fhorbairt, ón ghnáth-fhoirm shonáideach. 

28. Ainmnigh rud amháin atá difriúil san athsheinm, ón ghnáth-fhoirm shonáideach. 

29. Ainmnigh an téama seo: 
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Ceisteanna Sainiúla 

Éist leis an cheol sa chéad ghluaiseacht ó bharra 198 go dtí barra 213 agus freagair na ceisteanna 

seo a leanas.   

 

1. Ainmnigh an teideal agus an cumadóir den sliocht seo.  

2. Ainmnigh an ghluaiseacht as ar tógadh an sliocht. 

3. As cén chuid den ghluaiseacht ar tógadh an sliocht seo: 

a.  coda • b.  Forbairt  • c.  athsheinm • d.  foilsiú  • 

4. Tá an pháirt don phianó  i mb.206 bunaithe ar: 

a.  tríchorda • b.  arpéitse  •  c.  scála  d.  corda briste  • 

5. Déan cur síor ar a dtarlaíonn i bpáirt an phianó i ndiaidh b.206. 

6. Cén corda atá in úsáid ar an 4ú buille i mb.200? 

a.  F# mion    b.  A mór  •  c.  A mion  •  E mór  • 

7. Cén ceann de na teicníochtaí seo a leanas a úsáidtear i mb.203 – 204? 

a.  nótaí athsheinnte  • b.  Fiúga  • c.  Dord Alberti  • d.  nótaí crochta  • 

8.  Déan cur síos ar a dtarlaíonn i bpáirt na gcorn sa sliocht seo.  Bain úsáid as na focail seo a leanas i 

do fhreagra:   airde, dinimicí, sos, ochtach, comhlaí (valves), séis. 

9. Déan cur síos ar an pháirt atá ag na chéad veidhlíní sa sliocht seo. 

 

 

An Dara Gluaiseacht 
 

Seo an t-aon phíosa ceoil as an iomlán a chum Mozart, atá i ngléas F# mion.  Tá sé in 6/8 agus úsáidtear 

rithim dhamhsa siciliana ann, mar sin fuaimníonn sé cosúil le danse triste nó damhsa brónach idir an dá 

ghluaiseacht bhríomhara eile.  Idir 1778 agus a bhás in 1791 níor chum Mozart ach 10 andante in 6/8 agus níl 

rithim siciliana ach i bhfíorbheagán acu. 

Sa ghluaiseacht seo leathnaíonn Mozart an réimse mothúchán ar an phianó.  I mbarra 2 mar shampla tá léim 

dhrámatúil de 3 ochtach, rud a léiríonn an iarracht a bhí á dhéanamh aige féidearthachtaí na huirlise a léiriú 

don phobal. 

Léiríonn an ghluaiseacht seo fosta an chodarsnacht idir na clanna uirlisí sa cheolfhoireann, agus ag an am 

céanna, an ceangal a bhí eatarthu.  Seinneann siad uile le chéile ach ag an am céanna, tá siad neamhspleách ar 

a chéile, mar a bheadh uirlis aonair. 

Mar is gnách i gcoinséartaí, tá an dara gluaiseacht mall agus smaointeach. Tá an bhéim ar an tséis, agus ar 

áilleacht na séise. Tá rithim sn siciliana bog agus suaimhneach agus ní bhaineann an rithim aird an éisteora 

den tséis. Cén go n-éiríonn an ceol láidir in áiteanna, bíonn an phríomhbhéim ar an suaimhneas. Ag deireadh 

na gluaiseachta éiríonn an ceol níos ciúine agus níos ciúine go dtí nach ann dó níos mó. 
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Foirm an Dara Gluaiseacht 

Cuid 1 Barraí 1 – 34. 

1.   F#m  An chéad ábhar sa tonach 

 

Bunaithe ar fhoirm ceist agus freagra le 4 bharra sa cheist, agus 7 

mbarra sa fhreagra. Úsáidtear corda neamhghnáthach leis an fhreagra a 

leathnú amach. 

12.   F#m  An dara ábhar sa tonach 

 

Tá an 

téama 

brónach seo seinnte ar an chláirnéid in A agus veidhlín. 

14.     Dara ábhar arís níos airde ar fheadóg mhór. 

16.     Dara ábhar arís níos láidre, níos mó uirlisí agus níos mó teannais. 

20   F#m  3ú ábhar seinnte ar phianó. Bunaithe go scaoilte ar an 2ra ábhar. 

 

 

 

22   F#mion 3ú ábhar arís ar phianó aonair le hornáidiú. 

24   A mór  3ú ábhar arís ar phianó le TU. Tonúlacht mhór. 

Cuid 2: Barraí 35 – 52. 

35.   A mór  Téama nua níos gile. Seinnte ar GU. Tionlacan bríomhar. 

   

   

 

43 A mór  Codetta. GU, TU agus pianó ag seinm le chéile agus in aghaidh a 

chéile. 

50  A mór  Tríleach agus dúnadh le críoch a chur leis an codetta. 

51-52    Droichead leis an cheol a thabhairt ar ais go F# mion. 

Cuid 3: Barraí 53 – 83. 

53  F# mion Chéad ábhar sa tonach  leathnaithe amach, le dúnadh briste. 

    Páirt thábhachtach agus drámatúil ag corda G mór. 
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68  F# mion An dara ábhar mar a bhí an chéad uair (barra 12) 

76  F# mion Breachnú bunaithe ar na barraí roimhe seo. 

Cloistear an dara ábhar agus breachnú ag an am céanna ar uirlisí 

éagsúla. 

Coda Barraí 84 – 99 

84   F# mion TU pizzicato. Tugann sé seo uigeacht nua don cheol. 

85     Seinneann pianó téama le nótaí fada. 

 

 

 

92   F# mion Seinntear an dara ábhar trí huaire. Éiríonn an ceol níos boige. 

 

Freagair na ceisteanna seo a leanas bunaithe ar fhoirm na gluaiseachta. 

1. Cén gléas ina dtosaíonn an ghluaiseacht seo? 

2. Cén gléas ina gcríochnaíonn sé? 

3. Cé mhéad gléasanna eile a dtéann sé tríothu sa ghluaiseacht? 

4. Ainmnigh iad. 

5. Cén mhéad codanna éagsúla atá sa ghluaiseacht? 

6. Ag baint úsáide as litreacha scíobh síos an fhoirm. 

7. Cé mhéad téama atá sa chéad chuid, A?  

8. An ndéantar forbairt orthu seo sa dara cuid B?  

9. An dtagann téama nua isteach sa dara cuid, B? 

10. An ndéantar forbairt ar an téama nua seo?  

11. Cén gléas ina bhfuil an dara cuid, B?  

12. An athraíonn sé seo ar chor ar bith i rith an choda sin, B? Cén áit? 

13. Céard a tharlaíonn sa tríú cuid? 

14. Cén gléas ina bhfuil an tríú cuid? 

15. An athraíonn sé seo ar chor ar bith? 

16. An bhfuil an chéad ábhar le fáil san athsheinm (cuid A1)? 

17. An bhfuil an dara ábhar le fáil san athsheinm? 

18. An bhfuil an tríú ábhar le fáil san athsheinm? 

19. An bhfuil an téama nua a bhí sa dara cuid, le fáil anseo? 

20. An bhfuil téama ar bith eile le fáil ann? 

21. Cén téama a úsáidtear sa choda? 

22. Cén gléas ina bhfuil an coda? 

23. Cén saghas dúnadh atá ag an deireadh ar fad? 

24. Cén téama deireanach a chloistear sa ghluaiseacht seo? 
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25. Cén barra ina dtosaíonn an chéad ábhar den chéad uair? 

26. Cén barra ina dtosaíonn an dara cuid? 

27. Cén barra in dtosaíonn an dara ábhar den chéad uair? 

28. Cén barra ina dtosaíonn an tríú ábhar den chéad uair? 

29. Cén barra ina dtosaíonn an athsheinm? 

30. Cén barra ina dtagann an téama níos gile isteach? 

31. Cén barra ina dtagann téama na nótaí fada isteach? 

32. Cén barra ina dtosaíonn an coda? 

33. Cé mhéad barra atá sa ghluaiseacht seo ar fad? 

34. Cé mhéad barra a bhí sa chéad ghluaiseacht ar fad? 

 

Féach ar an scór agus freagair na ceisteanna seo a leanas bunaithe ar an scór.   

1. I mbarra 53 cén téama a sheineann an piano?  

2. Tá an téama seo briste suas i gceist agus freagra.  Cé chomh fada is atá an cheist? 

3. Cé chomh fada is atá an freagra sa chás seo? 

4. Cé chomh fada is atá an freagra an dara huair go dtagann sé isteach sa ghluaiseacht seo? 

5. Mínigh cén fáth a bhfuil difríocht ann. 

6. Cén fáth a bhfuil barraí 61 agus 62 neamh-ghnáthach? 

7. Cén saghas dúnadh atá seinnte i mbarraí 63 - 64? 

8. Cén tionchar atá ag an dúnadh seo ar an téama seo?  

9. Cén téama a thagann isteach i mbarra 68 ar an chlairnéid? 

10. Cad é an chéad uair eile go seinntear an téama sin? 

11. Cén uirlis a sheineann é an dara huair? 

12. Cén gléas ina bhfuil an ceol i mbarra 51? 

13. Cén gléas ina bhfuil an ceol i mbarra 53? 

14. Cén gléas ina bhfuil an ceol i mbarra 68? 

15. Cén chuid den ghluaiseacht a thosaíonn i mbarra 53? 

16. Cad a thugaimid ar an ghiota den cheol i mbarra 51 - 53? 

17. Ainmnigh an corda atá seinnte ar an dara buille i mbarra 56. 

18. Ainmnigh an corda ar an chéad bhuille de bharra 71. 

19. Déan cur síos ar pháirt an 2ra veidhlín ó bharra 68 go barra 75.  

20. Ainmnigh na téamaí seo: 
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Freagair na ceisteanna ginearálta seo ar an dara gluaiseacht. 

1. Cén gléas ina bhfuil an ghluaiseacht seo? 

2. Cén t-amchomhartha atá in úsáid ann? 

3. Cad is brí leis an amchomhartha seo? 

4. Mínigh “Adagio” 

5. Tá rithim dhamhsa in úsáid sa ghluaiseacht seo. Céard é? 

6. Tá an chéad ábhar bunaithe ar cheist agus freagra. Cad tá neamhghnáthach faoi fhad na bhfrásaí? 

7. Ainmnigh an corda ar an chéad bhuille i mbarra 9. 

8. Cad tá neamhghnáthach faoin chorda seo? 

9. Cén barra ina seinntear an dara hábhar den chéad uair? 

10. Cén gléas ina bhfuil sé? 

11. I mbarra 12 den scór tá sosanna scríofa faoi na nótaí don chláirnéid. Mínigh é seo. 

12. Cad air a bhfuil an tríú ábhar bunaithe? 

13. Cén luach atá ar gach ceann de na chéad 5 nóta a sheinntear sa lámh dheas den phianó i mbarra 20? 

14. Cén t-ainm atá ar na nótaí seo? 

15. Ag tús Cuid 2 den ghluaiseacht tá “Tutti” scríofa ar an scór. Mínigh. 

16. Déan cur síos ar an tionlacan a sheinneann an dara cláirnéid ag an phointe seo. 

17. Tá “codetta” le fáil i mbarra 43. Cad is brí leis seo? 

18. Ainmnigh na trí ghrúpa uirlisí atá ag seinm in aghaidh a chéile ag an phointe seo. 

19. Ainmnigh an dúnadh i mbarraí 50-51. 

20. Ainmnigh an dúnadh i mbarraí 63-64. 

21. Ainmnigh an corda a sheinntear i mbarra 65. 

22. Cén focal is fearr a dhéanann cur síos ar rithim an cheoil a sheinntear ar na veidhlíní i mbarraí 86-91? 

23. Cén téama a sheinntear trí huaire roimh an deireadh? 

24. Mínigh “pp”. 

25. Ainmnigh na cordaí atá á seinm sa téama seo. 

 

26. Ainmnigh an dúnadh a sheinntear ag an deireadh. 

27. Mínigh an focal “seachtrán” i gcomhthéacs an téama seo. 

28. Buail amach rithim na séise sa sliocht seo thuas. 

29. Buail amach rithim an tionlacain. 



19 

 

An Tríú Gluaiseacht 

An phríomhthréith atá ag an ghluaiseacht seo ná na téamaí éagsúla agus an gaol atá eatarthu.  Tá 10 dtéama 

thábhachtacha sa ghluaiseacht agus ar a bharr sin tá fothéamaí nó giotaí a bhfuil tábhacht ag baint leo fosta. Is 

fusa amharc orthu seo mar chuid den fhoirm Rondó-Shonáideach. 

Cé go dtugar athsheinm ar an chuid dheireanach den ghluaiseacht seo, tá feidhm dhifriúil aige ón athsheinm sa 

chéad ghluaiseacht.  Ansin cheangail an athsheinm na téamaí uile le chéile le hiad a léiriú don éisteoir arís.  

Ach anseo athraítear na téamaí, seinntear ar uirlisí éagsúla iad agus cuireann sé seo neart agus láidreacht leis 

an cheol. 

 Foirm shonáide 

Téamaí 

Foirm Rondo 

Eipeasóidí 

Barra 

Foilsiú    

1ú ábhar A 1a + b 1 

  2 40 

 B 3a 62 

2ú ábhar C 3b 106 

  4 129 

 D 5 176 

1ú ábhar A 1a 202 

Forbairt    

 E 6 230 

 F 7 262 

Athsheinm    

1ú ábhar B 3a 312 

2ú ábhar C 3b 330 

  4 363 

 D 5 411 

Coda    

 A 1a + b 441 

 D 5 480 

  2 496 

Tionchair 

Cé gur rud neamhghnách go maith é téamaí nua a tabhairt isteach, gan aon cheangal acu le ceol a chuaigh 

rompu, is féidir tionchar a fheiceáil ó dhamhsa ag an am agus ó cheoldrámaí grinn.  Ceoldráma buffa an t-

ainm a bhí ar an cheoldráma éadrom ag an am, agus bhí meascán ann den réamhcheol, aria, finale agus is 

féidir na codanna seo a cheangal le píosaí éagsúla sa ghluaiseacht seo. Bíonn téama nua sa cheol cosúil le 

carachtar nua ag teacht isteach sa dráma. 
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Na Téamaí 

Seo thíos na príomhthéamaí atá ar fáil sa tríú gluaiseacht. 

Téama A nó Eipeasóid 1a 

  

Téama A an dara leath; nó Eipeasóid 1b 

 

Eipeasóid 2 

 

Téama B nó eipeasóid 3a: 

 

Téama C nó eipeasóid 3b: 

 

Eipeasóid 4: 

 

Téama D nó eipeasóid 5: 

 

Téama E nó eipeasóid 6: 

 

Téama F nó eipeasóid 7: 

 



21 

 

Foirm an Tríú Gluaiseacht 

Is é foirm shonáidrondó an fhoirm atá ag an ghluaiseacht seo. Is comhnascadh é seo den fhoirm shonáideach 

(mar atá sa chéad ghluaiseacht) agus foirm rondó (ABACA…). San anailís atá tugtha thíos déantar tagairt do 

struchtúr na foirme sonáideach sna hábhair agus sna téamaí, agus déantar tagairt do struchtúr na foirme rondó 

sna  heipeasóidí. 

Foilsiú: Barraí 1 - 229 

An Chéad Ábhar (barraí 1 – 105) A mór 

Barra   Eipeasóid 

1   1a  Téama A, an chéad leath, seinnte ar phianó aonair. 8 mbarra athsheinnte  

   ag  an cheolfhoireann.  

 

 

 

16  1b  Téama A, dara leath. TU agus GU gach 4 bharra.  

 

 

 

 

32    Droichead. 

40   2  Trasdul a chinntíonn gléas A mór. Comhrá idir corn agus veidhlín 1 agus  

fliúit. Ag b.46 comhrá idir cláirnéid agus basún. 

 
 

62  3a  Téama B ar phianó aonair. Ag b.77 tógann cláirnéid agus corn an tséis.  

B.77 tá scálaí ag dul suas agus modhnaíonn sé go gléas E mór faoi b.105.  

Tá sos 3 bhuille ann le béim a chur ar an chéad chuid eile. 

 
 

An Dara Ábhar (barraí 106 – 201) E mór 

106  3b  Téama C. Seinneann fliúit agus basún in ochtacha le tionlacan ó TU.  

   Gléas E mion. Ag b.113 seinneann pianó le béim a chur ar E mion.   

  B.118 blas de C mór; b.129 gléas E mór. 

 
129  4  Seinneann an pianó an chuid seo ar fad, le tionlacan i stíleanna éagsúla  

   ón cheolfhoireann. Féach ar na stíleanna éagsúla agus déan cur síos orthu  

   sna barraí seo a leanas: 129, 135, 141, 145, 151, 157, 163, 167, 171. 
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176  5  Téama D ar phianó le troitheán 12 bharra ar chorn le pizz ó TU. Ag b.181  

    seinntear D arís ar GU le cuntrashéis ar phianó. B.187 seinntear 15  

   bharra d’idircheol. 

 

An Chéad Ábhar (barraí 202 - 229) A mór (Feidhmíonn sé seo mar dhroichead nó mar churfá.) 

202  1a  Téama A arís mar a bhí ag an tús, ar phianó. Freagra ón cheolfhoireann i  

mb.210 ach tá modhnú ann go F#mion. Sroichtear an gléas seo i mb.230. 

Forbairt:  Barraí 230 - 311 

230  6  Téama E. Athrú iomlán i mothú an cheoil anseo le téama E in F#mion.  

   Ag b.238 freagraíonn GU le 8 mbarra ag críochnú ar an cheannasach (C#  

   mór) 

    Athsheinntear an t-iomlán ach críochnaíonn sé i D mór faoi b.262. 

     

262  7  Téama F. Tugann an pianó tionlacan don chlairnéid a sheinneann téama  

   F. Athseinntear an téama ar GU (b.278) le freagra ón phianó i mb.286. 

     

294    Seinntear 18 mbarra de chomhrá idir pianó agus GU, filleann an ceol ar  

    ghléas A mór. 

Athsheinm/Athfhoilsiú:  Barraí 312 - 440 

312  3a  Téama B athseinnte ar phianó in A mór, ansin ar GU in A mion (b.320). 

330  3b  Téama C ar GU sa ghléas mór ansin ar phianó sa ghléas mion b.338.  

 Droichead bunaithe ar théama C ó b.346. 

363  4  Is athsheinm iad b.363 – b.410 de b.129 – b.174 le tionlacain éagsúla ón 

    cheolfhoireann. 

411  5  Téama D ar phianó le tionlacan pizz ar TU. Athsheinnte b.418 ar GU le  

cuntrashéis ar phianó. Tosaíonn droichead i mb.423. 
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Coda:  Barraí 441 - 524 

441  1a  Téama A, an chéad leath ar phianó, le tionlacan tar éis 4 bharra ó GU.  

 Seinneann an cheolfhoireann iomlán é i mb.449. 

456  1b  Téama A, dara leath, seinnte ar TU agus GU ar feadh 8 mbarra agus  

   ansin ar phianó chomh maith. Droichead 8 mbarra ina dhiaidh.  

480  5  Téama D arís ach i ngléas D mór, ar dtús ar phianó, ansin tutti. 

496  2  Comhrá idir corn agus veidhlín 1 agus fliúit (tagairt do b.40). Ag b.508  

 tosaítear ar 18 mbarra de cheol a chuireann críoch leis an ghluaiseacht 

 agus atá cosúil le ceol a cloiseadh ar dtús i mb.52. 

 

Na Príomhphointí 

Foilsiú:     Barraí 1 - 229 

Forbairt:     Barraí 230 - 311 

Athsheinm/Athfhoilsiú:   Barraí 312 - 440 

Coda:      Barraí 441 – 524 

 

Le déanamh: 

 Scríobh amach na téamaí atá sa tríú gluaiseacht. 

 Can gach ceann acu. 

 Scríobh focail le dul le gach ceann le cuidiú leat cuimhniú orthu. 

 Scríobh isteach an sólfá tonach faoi gach nóta agus can gach téama leis. 

 Ag obair i mbeirteanna can duine amháin agaibh téama agus lig don duine eile é a aithint. 

 Seinn gach téama ar do rogha uirlis. 

 Gearr suas na téamaí ionas go bhfuil téama amháin ar gach píosa páipéir. 

 Measc suas na píosaí páipéir agus ainmnigh na téamaí. 

 Ainmnigh gléas gach téama de réir mar a phiocann tú suas é. 

 Déan iarracht a rá cén gléasanna eile ina bhfuil an téama sin ar fáil sa ghluaiseacht. 

 Smaoinigh ar bhealaí eile leis na téamaí seo a fhoghlaim. 

 Buail amach rithim gach téama. 

 Ag obair i mbeirteanna, buail duine amáiun agaibh rithim théama ar bith agus lig don duine eile é a 

ainmniú. 

 Buail amach an rithim seo: 
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Ceisteanna 

1.  Cén gléas ina bhfuil an ghluaiseacht seo?  

2. Ainmnigh trí ghléas eile a dtéann an ceol tríothu. 

3. Cén fhoirm atá ag an ghluaiseacht seo?  

4. Cén trí phríomh-chuid atá le fáil i bhfoirm shonáideach?  

5. Mínigh foirm rondó. 

6. Ainmnigh na téamaí (sa ghluaiseacht seo) atá cothrom leis  na codanna seo a leanas den ghnáth-fhoirm 

shonáideach: 

m.sh.1d ábhar   = A, B 

 2ra ábhar   = _______________________________ 

 Codetta    = _______________________________ 

 Forbairt    = _______________________________ 

 1d ábhar san athsheinm  = _______________________________ 

 2ra ábhar san athsheinm  = _______________________________ 

 Coda    = _______________________________ 

7. Cén gléas ina bhfuil téama A ag an tús?  

8. Cén gléas ina bhfuil téama A ag deireadh an fhoilsithe (202)? 

9. Cén gléas ina bhfuil téama A sa coda (441)? 

10. Cén gléas in a bhfuil téama C (an 2ra ábhar) san fhoilsiú (106)? 

11. Cén gléas ina bhfuil téama C san athsheinm (330)?  

12. An bhfuil aon rud neamh-ghnáthach faoi na gléasanna ina bhfuil téama C? Mínigh.  

13. Cén gléas ina bhfuil téama D (2ra leath den 2ra ábhar) san fhoilsiú (176)? 

14. Cén gléas ina bhfuil téama D san athsheinm (411)? 

15. Cén gléas ina bhfuil téama D sa Coda (480)?  

16. An bhfuil aon rud neamh-ghnáthach faoi na gléasanna seo? Mínigh.  

17. Scríobh amach téama A anseo: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

18. Scríobh amach téama D anseo: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

19. Scríobh amach téama C anseo: 

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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20. Déan cur síos ar na difríochtaí idir na gluaiseachtaí éagsúla den saothar seo faoi na cinn-teidil seo a 

leanas: foirm, atmaisféar, téamaí, gléasanna. 

Amharc ar an scór den  tríú gluaiseacht agus freagair na ceisteanna seo a leanas: 

1. Cén dá uirlis a sheineann téama A idir barraí 1 agus 11?  

2. Déan cur síos ar an mhéid a tharlaíonn idir veidhlíní 1 agus vla/doird i mbarra 16 - 20. 

3. Cén dá nóta a sheinntear ar na coirn i mbarra 23 - 24? 

4. Cén luach atá ar na nótaí a sheinntear ar vln 2 agus vla i mbarraí 40 - 45?  

5. I mbarra 66 agus 67 cén ghluaiseacht cordaí a sheinntear (mar shampla I - Ib - IV nó Ic - V- I)?  

6. Déan cur síos ar agus ainmnigh an ornáidíocht a úsáidtear i mbarra 78 agus 80.  

7. Cén cineál nótaí (séis, ní rithim) a úsáidtear i mbarra 92 sa lámh dheas den phiano?  

8. I mbarra 106 seinneann an fheadóg mhór agus an basún: 

3ch óna chéile  •  ar aon nóta  •  8ch óna chéile  • 

9. Cén corda a sheinntear i mbarra 114?  

10. Déan cur síos ar pháirt an phiano i mbarraí 286 - 292.  

Amharc ar an scór de bharraí 210 - 224 agus freagair na ceisteanna seo a leanas: 

1. Cén ghluaiseacht as ar tógadh an sliocht seo?  

2. Cén fhoirm atá ag an ghluaiseacht seo? 

3. Scríobh leagan amach na foirme sin i litreacha.  

4. Cen chuid den ghluaiseacht atá le fáil sa sliocht seo?  

5. Cén gléas ina bhfuil an ceol i mbarra 213?  

6. Cén dúnadh atá seinnte idir an buille deireanach de bharra 212 agus an chéad bhuille de bharra 213?  

7. Cén téama a sheinntear ar na chéad veidhlíní i mbarraí 213 go dtí 217? 

8. Cad a thugtar ar an nóta a sheinntear sna dordveidhlí agus sna holldoird i mbarraí 223 agus 224? 

Glissando  • Nóta troitheánach •  Vibrato •  tríleach  

9. Mínigh go díreach cad tá i gceist leis sin.  

10.  Cén nótaí a sheinneann na coirn i mbarraí 213 go dtí 217? 

11. Cén fáth a bhfuil sé seo suimiúil, nó neamh-ghnáthach?  Cén fáth a sheinntear na nótaí seo?  

12. Ainmnigh an chéad chorda i mbarra 218.  

13. Ainmnigh an teicníocht chumadóireachta atá in úsáid sa lámh dheas den phiano i mbarraí 218/9: 

Glissando  •  Seicheamh  •  troitheán   tríleach  

14. Ainmnigh áit amháin eile sa sliocht seo a bhfuil an teicníocht chéanna in úsáid ann.  

15. Cuir páirt an 1d veidhlín i mbarraí 213 - 217 i gcomparáid le páirt na n-uirlisí céanna i mbarraí 218 - 222.  

Cad is cúis leis an difríocht? 

16. Scríobh amach na nótaí a sheinnfí nuair atá tríleach ar nóta. Bain úsáid as leathchamáin. 
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Amharc ar an scór de barraí 73 – 85 agus freagair na ceisteanna seo a leanas: 

1. Cén ghluaiseacht as ar tógadh an sliocht seo?  

2. Cén fhoirm, i litreachta, atá ag an ghluaiseacht seo? 

3. Cén t-ainm a thugaimid ar an fhoirm seo?  

4. Cén chuid den ghluaiseacht as ar tógadh an sliocht seo?  

5. Cén téama a sheinntear sna chéad veidhlíní i mbarraí 73 - 76?  

6. Cén téama a seinntear breachnú air i bpáirt an phianó i mbarraí 76 - 79?  

7. Tagann téama difriúil isteach sa lámh dheas den phianó i mbarra 80.  Cén téama é?  

8. Cén áit faoi leith ina bhfuil an téama seo le fáil?  

9. Cén teicníocht chumadóireachta atá le fáil sa lámh chlé den phiano i mbarraí 76 - 79? 

Troitheán  Dord Alberti •  Seicheamh •  glissando • 

10. Cé chomh coitianta is atá an teicníocht seo i gceol Mozart?  

11. Déan cur síos ar pháirt an dara veidhlín i mbarraí 73 - 75. 

12. Déan cur síos ar pháirt na gcorn sa sliocht seo ar fad. 

13. Cén teicníocht chumadóireachta atá le fáil idir barraí 76 agus 79? 

Troitheán • Dord Alberti •  Canón •  Seicheamh • 

Mínigh go díreach cad tá i gceist leis an teicníocht seo. 

14. Mínigh an treoir pizz. atá le fáil i mbarra 84. 

15. Cén teicníocht atá in úsáid sna dordveidhlí agus sna holldoird i mbarraí 80 - 83? 

Seicheamh • Dord Alberti •  Troitheán •  Canóin •   

16. Mínigh na téarmaí seo a leanas: Seicheamh, Dord Alberti, troitheán, canóin, comhrá idir uirlisí, tonach, 

ceannasach, modhnú, pizziato, tutti.  

17. Scríobh amach na cordaí seo a leanas i stíl dord Alberti: A – D – E – A. Bain úsáid as barra amháin ar 

gach corda in am 2/4. 

 

18. Scríobh amach seicheamh ar an phátrún seo a leanas: 
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Táblaí na dTéamaí 
Gluaiseacht 1 

 

Líon isteach na táblaí seo bunaithe ar théamaí as an chéad ghluaiseacht, faoi mar atá tosaithe sa 

chéad sraith 

1d ábhar. 
 

Barra Príomh-uirlisí Uirlisí 

Tionlacain 

Gléas + 

tonúlacht 

Dinimicí Cuid 

1 Veidhlín 1 

 

Téaduirlisí A mór Pianó = ciúin Foilsiú 

67      

 

 

 

 

 

198  

 

 

    

 

 2ra ábhar 
 

Barra Príomhuirlisí Tionlacan Gléas/tonúlacht Dinimicí Cuid den ghluaiseacht 

30 Veidhlín 1 

 

 

TU A mór – an 

tonach 

P = pianó = ciúin Foilsiú 

98  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

228  
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Gluaiseacht 2 

Líon isteach na táblaí seo bunaithe ar na téamaí sa dara gluaiseacht, faoi mar atá tosaithe sa chéad 

sraith. 

1d ábhar 
Barra Príomhuirlisí Uirlisí Tionlacain Gléas +tonúlacht Dinimicí Cuid den ghluaiseacht 

1 Pianó. Léim 

an-mhór sa 

2ra barra. 

 

Ní thugann aon 

uirlis eile 

tionlacan. 

F# mion P Cuid 1 

53  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

2ra ábhar 
Barra Príomh-uirlis(í) Tionlacan Gléas/tonúlacht Dinimicí Cuid den ghluaiseacht 

12 Cláirnéid agus 

veidhlín 1. 

Athsheinnte ar 

uirlisí éagsúla. 

 

Téaduirlisí F# mion P = ciúin Cuid 1 

68  

 

 

    

 

 

 

 

 

92  

 

 

    

 

3ú ábhar 

Barra Príomhuirlisí Uirlisí Tionlacain Gléas +tonúlacht Dinimicí Cuid den ghluaiseacht 

20 Pianó. Téama 

crómatach. 

 

 

Ní thugann aon 

uirlis eile 

tionlacan. 

F# mion P Cuid 1 

53  
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Gluaiseacht 3 

Líon isteach na táblaí seo bunaithe ar na téamaí sa tríú gluaiseacht, faoi mar atá tosaithe sa chéad 

sraith. 

Téama A 
Barra Príomh-uirlis(í) Uirlisí Tionlacain Gléas/tonúlacht Dinimicí Cuid den ghluaiseacht 

1  

 

 

    

202  

 

    

 

 

 

 

 

441  

 

 

    

Téama B 
Barra Príomh-uirlis(í) Uirlisí Tionlacain Gléas/tonúlacht Dinimicí Cuid den ghluaiseacht 

62  

 

 

 

 

 

   

312  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Téama C 
Barra Príomh-uirlis(í) Uirlisí Tionlacain Gléas/tonúlacht Dinimicí Cuid den ghluaiseacht 

106   

 

   

330 
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Téama D 
Barra Príomh-uirlis(í) Uirlisí Tionlacain Gléas + tonúlacht Dinimicí Cuid den ghluaiseacht 

176  

 

    

411  

 

    

 

 

 

 

 

480  

 

    

 

Téama E 
Barra Príomh-uirlis(í) Uirlisí Tionlacain Gléas + tonúlacht Dinimicí Cuid den ghluaiseacht 

230  

 

    

 

Téama F 
Barra Príomh-uirlis(í) Uirlisí Tionlacain Gléas + tonúlacht Dinimicí Cuid den ghluaiseacht 

262  
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Ceisteanna Ardleibhéil 

1. Scríobh aiste ar thábhacht Mozart mar chumadóir i rith na tréimhse Clasaicigh. 

2. Déan cur síos ar na huirlisí a d’úsáid Mozart sa cheolfhoireann agus ar an úsáid a bhain sé astu. 

3. Déan cur síos ar an choinséartó mar fhoirm i rith na tréimhse Clasaicigh. 

4. Déan cur síos ar na teicníochtaí cumadóireachta a d’úsáid Mozart sa saothar seo. 

5. Déan cur síos ar an úsáid a bhain Mozart as rithim sa saothar seo. 

6. Ag baint úsáide as an chéad 4 bharra d’aon téama i ngléas mór as an saothar seo, cum frása 16 bharra 

bunaithe air. Cuir isteach modhnú go dtí an ceannasach. Abair cén uirlis ar mhaith leat an tséis a bheith 

seinnte air. 

7. Scríobh faoi na cumadóirí móra a mhair i rith na tréimhse Clasaicigh agus tréithe an cheoil a scríobh siad. 

8. Déan cur síos ar na huigeachtaí is coitianta a d’úsáid Mozart sa saothar seo. 

9. Déan cur síos ar na foirmeacha éagsúla atá le fáil sa saothar seo. 

10. Pioc amach 5 shampla d’ornáidiú sa saothar seo agus abair conas a chuireann siad leis an tséis. 

11. Tóg frása amháin as na cinn atá tugtha thíos agus leathnaigh amach go píosa ceoil 16 bharra déag é. Cuir 

isteach modhnú chuig an cheannasach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. I gcás na dtéamaí nár roghnaigh tú don chumadóireacht, ainmnigh iad agus abair cén ghluaiseacht as 

ar tógadh iad. Cuir cordaí ag tús gach barra – ní gá cloígh leis na cordaí a roghnaigh Mozart. 
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Treoir Staidéir 

Conas staidéar éifeachtach a dhéanamh ar an saothar le Mozart: 

1. Foghlaim an struchtúr agus na gléasanna i ngach gluaiseacht. 

2. Bí ábalta na téamaí a aithint agus a ainmniú. 

3. Bí ábalta na téamaí a scríobh amach ó chuimhne. 

4. Éist leis an saothar uair amháin gach seachtain leis an scór. 

5. Tabhair aird mhaith ar na nótaí atá scríofa isteach sa scór agat agus tú ag éisteacht. 

6. Caith leath-uair a chloig gach coicís ag cuartú na rudaí seo a leanas (leis an scór agus an taifeadadh): 

Troitheán   glissando  canóin  seicheamh 

Nótaí athsheinnte cuntraphointe  aithris  tremolo 

dúntaí neamhfhoirfe  Nótaí crómatacha dúntaí foirfe dúnadh briste 

Dúnadh eaglasta  uirlisí éagsúla  scálaí  uigeacht chuntraphointeach 

Arpéitsí   téamí faoi leith ornáidíocht ochtacha 

Dord Alberti  comhrá idir uirlisí modhnú - le dúnadh foirfe 

7. Tóg téama 1 mar atá sé seinnte tríd an ghluaiseacht agus déan comparáid idir na leaganacha éagsúla de.  

Smaoinigh faoi uigeacht, uirlisí, dinimicí, breachnú, ornáidíocht.  Déan é seo leis na téamaí uilig. 

8. Tóg na huigeachtaí éagsúla: cuntraphointeach, homofónach, monofónach, agus bí ábalta samplaí de seo a 

aimsiú ar an scór, nó sa cheol. 

9. Déan staidéar ar an mhodhnú a bhíonn le fáil tríd an phíosa.  Tá dúnadh foirfe sa ghléas nua de dhíth sula 

mbíonn modhnú curtha i gcrích. 

10. Nuair atá tú ábalta na rudaí seo thuas luaite a aithint leis an scór agus taifeadadh le chéile, déan iarracht 

iad a dhéanamh leis an taifeadadh amháin gan an scór; agus ansin leis an scór amháin, gan an taifeadadh. 

 

 


