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ABSTRACT: Based on the situation that the musical ear and basic „object“ in music 
theory and pedagogy, it is defined as a kind of human ability that contain comple-
mented by various psychic phenomena by intellect, memory, attention, emotional and 
intellectual characteristics personality.

Polyphony refers to the general definition of harmony with summary music phrasal 
meaning which is related to the existence of two large formal areas of musical expres-
sion – melody and harmony. Polyphony is perceived by sense of polyphony, which is 
expressed in differentiated perception of simultaneously sounding voices and evaluation 
of expressive meaning of polyphony in a particular piece of music.
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Изхождайки от положението, че музикалният слух е основен „обект“ в 
музикалната теория и педагогика, същият се определя като своеобразна чо-
вешка способност, която съдържа и се допълва от различни психични фе-
номени, от страна на интелекта, от паметта, вниманието, емоционалните и 
интелектуалните особености на личността. Всичко това обуславя отличител-
ното качество на музикалния слух – музиката се възприема като носител и 
изразител на определено съдържание.

В общите разсъждения за същността на музикалния слух се посочват 
неговите интегрални свойства, които го представят като сложно, многостран-
но явление с разнообразни форми на проява и различна степен на развитието 
му като цяло и на отделните съставящи го страни. Това обяснява съществу-
ващата категоризация на различни видове слух, които всъщност са отделни 
негови свойства.
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Към многогласието се отнася най-общо определението за хармонич-

ност с обобщеното музикално-фразеологично значение, което е във връзка 
със съществуването на двете големи формални сфери на музикално изразя-
ване – мелодия и хармония.

Въпреки че усетът за многогласие е производна музикална способност, 
наличието и е от особено важно значение за успешно занимание с музикал-
ни дейности. Тази музикална способност позволява диференцираното въз-
приемане на два или повече едновременно звучащи гласове. Множеството 
от тонове, разположени хоризонтално с еднакво или различно организирано 
времетраене образува мелодията, съчетаваща най-разнообразни мелодиче-
ски криви, които от своя страна обособяват множество ладови структури. 
Напластяването на тоновете във вертикал поражда съзвучията, което сви-
детелства за присъствието на хармония, която може да бъде „положена“ в 
различен тип многогласен строеж – хомофонно-хармоничен или полифонно-
хармоничен. Въпреки че и полифонията и хармонията съдържат като общи 
елементи гласовете, структурните връзки при полифоничния и хомофонния 
строеж са диаметрално противоположни, което влияе и на самите гласове. 
Ако при полифонията гласовете са равноправни и функционално еднородни, 
то при хомофонния строеж функционалната диференциация е определяща 
(т. е отделяне на основен, водещ глас и съпровод).

Като говорим за усет за многогласие трябва да подчертаем, че осново-
полагащите за тази музикална способност категории – хармоничен и поли-
фоничен слух имат единна, многогласна основа и са израз на възможните за 
всяко многогласие проекции по хоризонтал и по вертикал, поради което из-
разяват общо качество на музикалния слух и следва да се разбират като двой-
ка категории във взаимна връзка и зависимост. Усетът за многогласие обеди-
нява тези две определения и става приложим към разнообразните многоглас-
ни образци и явленията в съвременната музика. Проф. П. Арабов извежда 
дефиницията, че „усетът за многогласие, съчетаващ определени музикални 
способности е проявление на музикалния слух, отнасящо се до възприемане 
на многогласието на основата на разбирането за: 

– хармоничното възприятие (хармоничен интервал, акорд, съзвучие); 
– синтактичното значение, т. е. „реализацията“ му в различните типо-

ве многогласие в музикалните стилове; 
– усетът за многогласие като проява на музикалния слух; 
– съответното място и значение на тази способност в системата на му-

зикалните способности“ [Арабов П., 1983, 3. 18].
Усетът за многогласие се изразява в диференцирано възприемане на 

едновременно звучащи гласове и в оценяване на изразителното значение на 
многогласието в конкретна музикална творба. Акцентиране на определение-
то „диференцирано“ се налага от обстоятелството, че са известни две форми 
на възприемане на звуковия комплекс – темброво и хармоническо. В първия 
случай многогласът се възприема по аналогия с възприемането на тембъра, 
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който както е известно се обуславя от броя на обертоновете, съпровождащи 
музикалния звук, чиято височина не се отчита, а се поглъща от основния тон. 
Тембърът се възприема единствено като цвят, багра на тона. Характерното 
за хармоническото възприятие на съзвучията е, че то се явява не с унищо-
жаването на тембровото възприятие, а с преодоляване на неговата ограни-
ченост. Обертоновете на интервалите терца, кварта, квинта, октава поради 
високата степен на близост на интервала с обертоновия спектър препятстват 
донякъде хармоническото възприятие. С това може да се обясни по-трудното 
отдиференциране на тоновете в близко акустическо родство. В такъв случай 
терцовата основа на консонантното съзвучие, имаща обективна обертонова 
„даденост“, е в известен смисъл естествено затруднение за осъществяване на 
хармоническото възприятие в сравнение със съзвучия и акорди, които имат 
дисониращи и най-вече отдалечени по родство тонове.

Действието на усета за многогласие се контролира от ладовия усет (въз-
приемане на две и повече едновременно звучащи, относително самостоятел-
ни или съподчинени мелодии), музикалнослуховите представи, отразяващи 
хоризонталното и вертикалното звуковисочинно движение, и от интервало-
вия усет, изразяващ се в ползване на представи за звученето на мелодичните 
и хармоничните интервали. Що се отнася до интерваловия усет, трябва да 
отбележим, че в него е нужно да се включат и съобразят всички определени 
страни на музикалните интервали, които са намерени в музикално-творче-
ската практика и се използват за художествени цели и следователно трябва 
да се долавят от музикалния слух. Интервалите, като елемент на музикалната 
изразност, са носители на определена интонация, а интерваловият усет е ка-
чество на по-висока степен на развитие, поради което в процеса на неговото 
формиране в съзнанието се изграждат представи за ладово-интонационните 
качества на всеки интервал при прозвучаването му като конкретна фониче-
ска структура.

В подчертано практически аспект многогласието се изучава в различ-
нитесолфежни дейности. В учебните пособия то се ползва с общото название 
двуглас, триглас и пр. под формата на солфежи (двугласни, тригласни), дву-
гласни и тригласни песни, музикални диктовки и пр.

Предвид на това, че слуховият анализ предхожда всяка музикална дей-
ност, той участва в дешифриране на различни компоненти на многогласното 
построение (започваме с двуглас). В тази връзка студентите анализират дви-
жението на мелодическите линии на гласовете, откриват характерни интон-
ционни ходове и метроритмични групи, интервалови съотношения между 
гласовете.

Формите на работа, които прилагаме в практическа дейност за разви-
тие на музикалния слух по отношение на възприемане и възпроизвеждане на 
хармонични музикални построения, са: 

– откриване на видовете хармонични движения в упражнения с кон-
структивен характер; 

Ролята на многогласието за развитие на музикалния слух



196
– откриване на видовете хармонични движения в художествени про-

изведения; 
– слухов анализ на различни компоненти на двугласно построение; 
– вокално изпълнение на единия глас, инструментално (на пианото) на 

другия на леки мелодии с бурдониращ глас; 
– изработване на умения за вокално и инструментално възпроизвеж-

дане от зададен тон на музикален звукоред в подходящо темпо (пред-
ставата за звученето на хармоничните интервали, образувани между 
двойката гласове се свързва с двигателната представа за апликатура-
та при свирене на двугласното построение); 

– вокално изпълнение по двойкина леки мелодии с бурдониращ глас; 
– вокално изпълнение по двойки по степеното помагало, при което 

свързването на представата за ладовата степен с представата за то-
новата височина е изключително важен момент (тук се свързват ви-
зуалната, гласово-двигателната и слуховата представи, като наред с 
това се затвърдява връзката със съответните тонови имена); 

Точното интонационно възпроизвеждане е продиктувано от актив-
ността на ладовия усет във връзка с точното звуковисочинно възпроизвежда-
не, при активното участие на музикалнослуховите представи и действието на 
интерваловия усет по отношение на мелодичните и хармоничните интервали. 
Качеството на възпроизвеждането е изключително зависимо от музикалната 
памет, без която дейността не би могла да се осъществи.

Посочените по-горе инструктивни упражнения участват като основни 
форми на работа за развитие на усета за многогласие, благодарение на който 
сме в състояние да разшифроваме или зашифроваме конкретно многоглас-
но построение и да оценяваме изразителното значение на многогласието в 
конкретна музикална творба. От своя страна многогласната музикална тъкан 
създава условия и стимулира развитието на музикалния слух, синтезиращ в 
себе си всички онези способности, необходими за успешно занимание с му-
зикални дейности.
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