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Известен е фактът, че изразните средства на музиката се отличават едно 
от друго като същност, сложност на изява и степен на действие при органи-
зирането и протичането на музикалното съдържание. Освен като сложност 
на изява, някои от музикалните средства имат по-голяма степен на значи-
мост сред останалите в изграждане на звуковото съдържание. Според този 
критерий елементите на музикалния език могат да се диференцират като: а) 
първостепенни; б) с периферно действие и в) времеви.

Изразните средства с първостепенно значение са мелодията и хармони-
ята. Причините за това са множество. За мелодията подобно класифициране 
се свързва главно с факта, че тя е основният носител и изразител на музи-



250
калните мисли и идеи. Хармонията, освен че съдейства за допълването, до-
изясняването или оцветяването на мелодията, има първостепенно значение, 
заради ладовата си функционалност.

Тембърът, регистърът и щрихите по принцип се явяват характерис-
тика на тоновете и респективно – на мелодията и хармонията (на звуковото 
съдържание). По тази причина тук те се класифицират като периферни еле-
менти на музикалния език, въпреки че в съвременната музика интересът към 
техните изразни възможности и самостоятелна изява се засилва и понякога 
тъкмо посочените средства добиват значение на водещи сред останалите.

По-особено място сред елементите на музикалния език заема факту-
рата. По-скоро тя се явява следствие, отразява начина на организиране на 
звуковото съдържание вече като факт, а не като причина за него. Тъй като 
формите на организация на звуковия материал придават различен характер 
и пораждат различно въздействие при възприемането на музикалния текст, 
то фактурата с основание се разглежда като изразно средство и елемент на 
музикалния език.

Като времево изкуство музиката е неразривно свързана с времевите 
средства: ритъм, метрум и темпо. Всъщност едно от характерните свойства 
на музиката е нейното разгръщане във времето.

Фокусът на вниманието в този доклад се насочва към хармонията като 
елемент на музикалния език. С основание може да се твърди, чехармонията е 
особено важно (и дори съперничещо си с мелодията като значимост)изразно 
средство1, притежаващо три основни формообразуващи свойства: 

а) допълваща и доизясняваща мелодията роля, посредством: 
б) ладова функционалност; 
в) фонична функционалност (колористични свойства).
Действието на посочените формообразуващи свойства обикновено е 

комплексно.  От практиката може да се установи, че акордовото многогла-
сие е в състояние да преосмисли в значителна степен характера на мелодията 
или на отделните ѝ тонове. Така се разкрива допълващата и доизясняващата 
роля на хармоничния вертикал по отношение на мелодията, т. е. проявява се 
изразителната роля на акордовото многогласие (извън неговите конструк-
тивни възможности).

Изразителните и формообразуващите свойства на акордовиявертикал 
особено ясно се разкриват при т. нар. прехармонизиране. Пример за това са 
няколко хоралнихармонизации на Бах за четиригласен смесен хор, тъй като 

1 Красотата и силното въздействие на хармоничните последования, които не са насоче-
ни към обособяването на определена (характерна и интонационно ярка) мелодия е достатъчен 
повод да се обобщи, че хармонията не трябва да се възприема единствено като подчинено на 
мелодията изразно средство, въпреки че то обикновено се проявява с подобна (съпровожда-
ща) функция. Нерядко хармонията дори по-задълбочено и нюансирано успява да изрази емо-
ционални състояния и настроения, отколкото мелодията. Хармоничните лабиринти на Бах, 
лишени от ярка мелодичност, са достатъчно доказателство за това твърдение. 
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при вариантната обработка на химните или при хармоничните варианти на 
отделни строфи всички изразни средства принципно се запазват, като се про-
меня основно хармонията. Така нейните формообразуващи възможности из-
пъкват още по-ярко. В тази връзка интерес предизвиква следният хорал от 
Матеуспасион: 

При първоначалното му прослушване едва ли се забеляза, че хоралът 
практически е съставен от три строфи, които се повтарят, но с различна хар-
монизация. Само мелодията на последната строфа в края си е леко променена, 
за да се предизвика впечатлението за завършек. Благодарение на майсторска-
та прехармонизация Бах до такава степен преобразява поредното експони-
ране на първите три строфи, че усещането за повторяемост се неутрализира 
напълно – хармоничното развитие съвсем убедително следва своя ход, който 
няма осезаема връзка с предишното изложение.

Обикновено прехармонизирането в класическата музика се извършва 
по различни начини, единият от които е преосмисляне на мелодията от пози-
цията на друг тонален център, най-често паралелния: 

По въпроса за конструктивно-изразните възможности на хармонията ...
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Понякога вместо класическата паралелна тоналност се употребява ста-
ринен лад, но също на базата на паралелната променливост (или т. нар. ла-
дова мутация2). В предшестващия финалния хор от Йоханес пасион на Бах 
хорал – при непосредствено прехармонизиране на първата строфа – се отчи-
та паралелна променливост от йонийскилад (натурален мажор) към фригий-
скилад (последвана от възвратна променливост към йонийскилад в третата 
строфа): 

При прехармонизация, когато тоналността се запази, разбира се, е въз-
можно акордите да не се променят, като се измени само хармоничното им 
положение, разположение и начините на тяхното мелодично свързване (при-
лагането на разнообразни форми на мелодична фигурация). В други случаи 
тоновете на мелодията се прехармонизират с акорди, намиращи се най-често 
в терцово и по-рядко в квинтово сродство спрямо първообраза, като функ-
ционалните им съотношения може да останат аналогични.

При запазване на тоналността понякога е възможно изостряне на функ-
ционалния контраст между съзвучията чрез реализирането на модулативни 
отклонения (сравни с пр. 3): 

2 При ладовата мутация се запазва ладът, като се променя височината на тониката. 
При ладовата модулация е обратното – променя се ладът, а се запазва височината на тониката. 
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Най-ярко процесуалната динамика на формата се влияе от хармо-
ничната ладо-функционалност (включително и от сонантността), а също 
така и от ритъма на смяна на хармонията. Същевременно разчленяването 
на музикалното съдържание е най-силно зависимо от хармоничното раз-
витие – от оформящите се различни по степен на значимост каденци, по-
лукаденци и от тоналното движение3. Ето защо хармонията (благодарение 
на ладовата функционалност) играе първостепенна роля в структурното 
организиране на музикалната форма (в синтактичен и във функционален 
аспект) и върху процесуалната динамика. С това следва да се разкрие осо-
бено важната конструктивна роля на акордовиявертикал като елемент на 
музикалния език.

Музикалният анализ разглежда ладовата функционалност в тесен и 
в широк смисъл на думата. В тесен смисъл функционалността се изразява 
в непосредствените ладохармонични отношения между акордите, а в широк 
смисъл – във функционалните съотношения между тоналностите: подобно 
на тонически, субдоминантов или доминантов акорд съответно се говори за 
тоническа (главна) или субдоминантова тоналност и оттам – за тонален план 
на развитие във формата.

Във връзка със структурната организация на съдържанието хармо-
нията проявява действието си на две равнища. Докато в нисш порядък тя 
влияе върху формата най-вече в синтактично-структурен и евентуално от-
там – посредствено във функционално-структурен план, то във висш поря-
дък хармонията оказва влияние върху съдържанието най-вече във функцио-
нално-структурен аспект (т. е. тоналната организация на отделните елементи 
показва тяхната конкретна функция във формата или дори определя нейния 
тип – например разликата между разширения вариант на рондото и сонатно-

3 Следва да се подчертае, че времето е основният фактор, според който при протичането 
на акордовитепоследования възникват или не се формират каденци. (Това може да се установи 
при встъпление на едно и също хармонично последование в различни моменти.) 

По въпроса за конструктивно-изразните възможности на хармонията ...
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то рондо се състои в тоналната организация на частите при първоначалното 
им изложение и репризиране).

В изграждането на музикалните форми (едночастни и многочастни) 
често се наблюдава появата на една и съща тоналност на разстояние (поня-
кога доста голямо), при което се говори за тонални резонанси4. Чрез тях 
възникват тонални арки, които в значителна степен съдействат за постига-
нето на единство във формата. По този специфичен начин също се разкрива 
важната роля на хармонията във висш порядък5. Освен в крупен план, при 
протичането на формата понякога се установява проявата на хармонични 
резонанси и в нисш порядък (акордови резонанси), предвид употребата на 
едно и също (характерно) съзвучие в различни части на творбата (едночаст-
на или многочастна). Така, подобно на водещите интонации или водещите 
ритмични фигури, може да се говори и за лайтакорди6.

Друго важно понятие, с което музикалният анализ оперира е функцио-
нални връзки на разстояние (ладо-функционални арки). Има се предвид 
най-често създаването на функционална неустойчивост и нейното разреше-
ние, което не настъпва веднага, а на разстояние7. Подобна форма на разре-
шение се явява динамичен фактор в развитието. Например в стремежа да се 
стигне до разрешение, полукаденцата в края на първото полуизречение на 
музикален период стимулира протичането на второто полуизречение, в за-
ключението на което се разполага тонически акорд. По принцип функцио-
налните връзки на разстояние могат да се проявят и на по-ниско или на по-
високо структурно равнище.

Освен ладова функционалност, в хармонията е заложена и фонична 
функционалност. Тук става дума за колористичния (цветовия) аспект на 
фонизма, който в късноромантичната музика измества на по-заден план ла-
довата функционалност или напълно я неутрализира. В съотношението меж-
ду фонична и ладова функция е установена обратно пропорционална за-
висимост: колкото по-неутрален е акордът в ладофункционално отношение, 

4 Понятието е въведено от Вл. Протопопов [вж. 5]. 
5 В Симфония № 9 на Бетовен например тоналността на шеста степен (Bdur) спрямо 

главния център се появява неколкократно – още в началната фаза на прехода към втората тема, 
в първия елемент от зоната на самата втора тема на първата част от цикъла. По-нататък споме-
натата тоналност се оказва основна за третата част на симфонията, проявявайки се след това 
във въведението към финала и в самия финал – в началото на третата група от вариации (в раз-
мер 6/8). Следователно тоналността Bdur, употребена в първата част от цикъла, дава началото 
на поредица от тонални арки в цялата симфония. По повод използването на тази тоналност в 
първата част (като нетипичен тонален център за втората тема на сонатната форма) следва да се 
отбележи, че по този начин посочената сфера изпълнява своеобразен вид предвещаваща роля 
в тонален аспект, каквато функция обикновено изпълняват въвеждащите части. 

6 Типичен пример представлява неколкократната поява на неаполитанското съзвучие в 
първата и третата част на Соната № 14 (“Лунна“) от Бетовен. 

7 По същността си съединителните интонации в изграждането на мелодията пораждат 
функционални връзки на разстояние, само че в едногласен план. 
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толкова повече нараства неговата цветова функция и обратно – ладофунк-
ционалната активност неутрализира, измества на по-заден план цветовата 
функция на акорда, която обаче не изчезва напълно. Пресечна точка между 
ладовата и фоничната функционалност е т. нар. ладофонизъм – явление, при-
също например за музиката на Бах. Тя често пъти звучи „цветно“, но в нея 
ладовото значение на акордите принципно е добре изявено. През класицизма 
ладовата функционалност има първостепенна роля, а през романтизма тя от-
стъпва позициите си пред фонизма8.

Съвсем очевидно колористичният потенциал на хармонията е изведен 
в следващата импресионистична пиеса – „Момичето с ленените коси“ (Пре-
люд № 8 от първия том с Прелюди) на Дебюси. В тази творба (вж. пр. 6), освен 
фонизмът на хармонията, чрез подходящи фактурни средства максимално 
са използвани тембровият и регистров колорит на пианото. Изведен е мато-
вият блясък (породен от бемолните тоналности) на тоновете и на акордите. 
Стремежът за размиване и създаване на цветни петна намира проявление и 
в метрума, предвид фиктивната като възприемане метрична и тактова орга-
низация и в стремежа за сливане на паралелните тоналности (Gesdur – esmoll) 
още от самото начало на творбата, които непрекъснато преливат една в друга. 
Играта на мажора и на минора (не само между паралелните тоналности, но и 
между едноименните esmoll и Esdur – в експозиционния и средния дял) също 
съдействат за постигането на колористични ефекти9. Особено впечатляваща 
е каденцата в края на втория дял с ниските шеста и седма степен в мажорна-
та тоналност (вж. тактове 21–22), които съдействат за ладова модулация до 
едноименния минор. В неговите условия вече използването на мажорна (до-
рийска) субдоминанта, подчертана със синкоп (вж. такт 23), придава особен 
колорит на съдържанието (за доста кратък, наситен с хармонична събитий-
ност, отрязък)10. Ако в експозицията паралелните Gesdur и esmollсе обединя-
ват по мелодичен път – чрез хармонична фигурация (фигуриране на септа-
корд, получен от тониките на двете тоналности), то в репризата (вж. такт 24), 
благодарение на което се отчита нейното начало, се реализира съчетаване на 
двете тоники по вертикал, подлежащи отново на фигуриране (преместване). 
Употребата на дисонантни хармонични съчетания, умело преплетени в кон-
сонантната хармония, също съдейства за самобитното (в сонантен аспект) 
оцветяване на творбата.

8 По този въпрос швейцарският музиковед Ернст Курт написва специален труд „Роман-
тичната хармония и нейната криза в „Тристан“ от Вагнер“ [вж. 4], който получава изключител-
на популярност. Според Курт, най-общо казано, кризата в романтичната хармония настъпва 
от това, че цветовата функция на акордите неутрализира тяхната ладова функционалност, коя-
то се счита за основен формообразуващ фактор. 

9 Известен колорит внася и епизодичната проява на пентатоничналадова основа (вж. 
тактове 12, 19–21). 

10 Дорийската субдоминанта влиза във функция на двойна доминанта по отношение на 
Gesdur. 
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Във връзка с фонизма на акордите (който зависи от ладо-функционал-
ността им, от сонантността им, определяща се от тяхната качествена характе-
ристика, от съпоставянето им с другите съзвучия и от абсолютното звучене 
на акордите в акустически аспект) следва да се спомене и за изразните въз-
можности на ладовете (като строеж) и тоналностите, които оказват влияние 
върху характера на мелодията и хармонията като елементи на музикалния 
език. Известно е, че всеки лад (старинен, класически с неговите разновидно-
сти, пентатоничен, сериен, кристалически или ладовете, съдържащи умалена 
октава в звукореда си и др.) е носител на специфичен колорит. По повод на 
тоналностите, също отдавна са установени известни закономерности относ-
но техния цвят и емоционален характер.

Смята се, че бемолните тоналности звучат по-матово, в сравнение с ди-
езните (характеризиращи се със светъл колорит). Подобно твърдение е вярно 
дотолкова, доколкото може да се приеме, че мажорът и минорът са носители 
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на определен емоционален характер (минорът звучи тъжно, а мажорът – ве-
село, оптимистично). Разбира се, винаги се откриват изключения от подобни 
схващания11. В тази връзка може да се каже, че движението към бемолните 
тоналности предизвиква впечатлението за потъмняване, а към диезните – за 
просветление. По аналогичен начин повишението на степените се свързва с 
доминантовостта (просветление, породено от движението по посока на диез-
ните тоналности), а понижението им – към субдоминантовостта (потъмнява-
не от насочеността на развитието към бемолните тоналности)12.

Подобно на старогръцкия етос на ладовете се приема, че тоналностите 
също са носители на определен емоционален характер. Например съществува 
схващането, че тоналността h moll се използва от Бах за пресъздаването на 
скръбни образи (в Меса в h moll и в Матеуспасион), както и функционално 
подчинените на тази тоналност fismoll и e dur. За пресъздаването на радостно 
чувство, тържественост и ликуване Бах си служи най-често с тоналност D dur 
и нейната доминантова – A dur.

Възприето също е схващането, че тоналностите пораждат и определена 
цветова асоциация. Например пасторалните картини в музиката се изобразя-
ват със „зелената“ тоналност F dur13. Пораждането на цветови асоциации от 
тоновете и тоналностите е частен случай на проява на психологическото 
явление синестезия.

Съществува и друг аспект на конструктивните възможности на хармо-
нията (освен ладовата функционалност и сонантността), проявяващ се по-
средством гласоводенето. Известно е, че то е основен компонент на хармо-
нията, възникващ при свързването на акордите и влияе на техния строеж, 
функционална изява и понякога – на логиката в ладо-хармоничното разви-
тие. Редица композитори отдават голямо значение на изразните възможности 
на гласоводенето, благодарение на което хармонията успява пълноценно да 
изяви своя потенциал. Той се подсилва от полифонизацията на хармоничния 

11 Популярната Ария из Сюита № 3 на Бах, въпреки че е организирана в мажорна то-
налност, не поражда радостни чувства. По сходен начин темата на вариациите от Каприз № 
24 за соло цигулка на Паганини създава позитивно настроение, въпреки че е организирана в 
минорна тоналност. 

12 Е. Курт например открива характерната особеност при Вагнер (в „Тристан“), преди 
кулминационни моменти, концентрацията на напрежението да се съпътства от бързо и ин-
тензивно потъмняване на атмосферата преди буря. Такова наслояване на тъмни цветове (дви-
жение към бемолите) преди кулминация швейцарският музиковед посочва и в някои сонати 
на Бетовен – обикновено в първите, но нерядко и в бавните части на циклите [4; 154]. Във фи-
налната част на Соната № 17 лъжливата реприза в разработката (в началото на същинската ѝ 
фаза) – непосредствено преди кулминативната зона – се провежда в си-бемол минор при глав-
на тоналност реминор. След това – в същинската фаза на прехода към втората тема в репри-
зата – като своеобразен вид тонален резонанс – тази ладовисочинна сфера отново се появява. 

13 Симфония № 6 (Fdur) на Бетовен носи нарицателното име Пасторална. „Блясъкът“ на 
цвета на ленените коси от разгледаната пиеса на Дебюси се отразява от бемолните тоналности 
Gesdur и esmoll, а в „Лунна светлина“ из Бергамаска сюита на същия автор като основна се из-
ползва „матовата“ тоналност Desdur. 
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многоглас, образувайки синтетичен тип фактура – акордово-контрапунктич-
на. Нерядко гласоводенето във вертикален аспект се подчертава чрез прокар-
ването на определени интерваловипоследования между двойките гласове, 
при което се получава противоположно постепенно движение от следните 
типове (пълната им поредица): секунда – кварта – секста – октава – децима 
или нона – септима – квинта – терца – прима. Тези движещи сили в линейно-
то свързване на хармоничните структури се проявяват още в ренесансовата 
полифония, употребяват се плътно от Бах и се възприемат от редица компо-
зитори на класическата и романтичната епоха14.
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