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ABSTRACT 
Historical documents testify to the appearance of the first samples etc. early professional 

polyphony dating from the IX-X century. Historical information is assumed that the parallel part 

singing ( parafoniya ) Quart or fifths (organum), of terces (gemellus) or sex (fauxbourdon) was 

practiced before the ninth century . 

Linear construction of the vote is a major sign of early polyphony . Aloud performing 

Gregorian chant, vox principalis later called " tenor " match counterpoint voices vox organalis, 

sounding parallel fifths quart or without rhythm and subordinates of the art "note against note" . 

Related polyphonic school of Paris Notre Dame doubles organumi from mid XII century 

are characterized by innovations in the musical recording. Missing rhythm early polyphony is 

now replaced by a fixed rhythm expressed by long and short note values (Longa and Brevis 

Organuma principles developed in the center of the so- early polyphony - the monastery 

"St. Martial " (Saint Martial - 1100-1160) near Limoges ( France) . Precondition for the 

emergence of a new genre of polyphonic musical art from this period - kondukt (conductus) is 

gradually declining importance of organuma . , Konduktite adopting an opposite movement of 

sounds. Monotesktualen , vertical construction and certain kadentsirashta song structure , 

rhythm and complimentary ostinate - variational development of two, three and more rarely 

Four- invoice are the main features of this mnogoglosen genre. 

The most important and artistically expressive polyphonic vocal genre that enters the 

musical practice of the western Middle Ages in the XIII century was a motel. Major role in its 

development polyphonic counterpoint is assigned to the 

This medieval musical genre - Motel becomes founder of menzuralnata notation fixing 

not only the height but also the durability of tones dvuvremennite trivremennite and sizes. 

Required dividing three rhythmic modes expressed through long and short ( short ) note 

values in the specific rhythm, which reveal the relationship of motel Ars antique church . 
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Историческите документи свидетелстващи за извършващите се в Западна Европа 

трансформации поставят началото на реформа в нотописа. Невмената нотация постепенно 

измества латинските буквени наименования на тоновете в периода VІ - Х век. Заслугата за 

тази радикална промяна е на Гвидо д`Арецо, който за по-точно означение на височината на 

тона поставя на линиите и между тях невми, които отначало са с квадратна, а в последствие 

придобиват съвременната елипсовидна форма.  

Появата на първите образци на т.н. ранно професионално многогласие датират от ІХ-Х 

век. Този вид многогласна фактура на практика представлява линеен двуглас, който участва 

в литургията с функцията да замества нейни едногласни епизоди. По исторически сведения 

се предполага, че паралелното двугласно пеене (парафония) на кварти или квинти (organum), 

на терци (gemellus) или на сексти (fauxbourdon) е било практикувано и преди ІХ век. В 

епохата на „Ars antiqua” (Х-ХІІІ в.) класификацията на organum е представена от пет 
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разновидности на ранното многогласие – паралелен, ранен непаралелен, свободен, двойно 

мелизматичен, мелизматичен. 

Линейното построяване на гласовете е основен белег на ранното многогласие. На 

гласът, изпълняващ григорианския хорал, vox principalis наричан по-късно „тенор”, 

съответстват контрапунктиращите гласове vox organalis, звучащи на паралелни кварти или 

квинти, без ритмика и подчинени на техниката „нота, срещу нота”. С дублиране в октава на 

двата основни гласа, т.е. с появата на дублиращи трети и четвърти глас в двугласния 

органум, се търси по-впечатляващ ефект от изпълнението на култовата музика. Този похват 

се използва от композиторите от парижката полифонична школа през ХІІ и началото на ХІІІ 

в. и е свързан най-вече с името на Перотин.  

В характерния за литургията респонсорен похват на изпълнение (от лат. responso, 

отговарям) едногласните епизоди на двугласа се изпълняват от хористи, а двугласът – 

(duplom) от солисти.  

Свързаните с полифоничната школа на парижката Notre Dame двугласни органуми от 

средата на ХІІ в. се характеризират с нововъведения в нотния запис. Липсващата ритмика на 

ранното многогласие сега е заменена от фиксирана ритмика, изразена чрез дълги и кратки 

нотни стойности (Longa и Brevis). Мотиви и фрази в двугласа, ясно очертани и отделени 

едни от други с паузи, секвенции и мотивна повтореност са основните характеристики на 

мелодиката.  

За изграждане на гласовете в многогласните форми и жанрове от съществено значение 

е осъзнаването и теоретичното осмисляне на метроритмичната организация на музиката. В 

органумите на Перотин, например, ритмичните формули – модусите се утвърждават и 

систематизират в триделни структури, а в тенора присъстват най-дългите тонови трайности. 

Предпоставка за възникването на мензуралната система са шестте средновековни 

западноевропейски модуси.  

Принципите на органума са развити в центъра на т.н. ранен многоглас – манастира 

“Свети Марциал” (Saint Martial – 1100-1160) край Лимож (Франция). Според сведения от 

литературните текстове от ХІ в. заслуга на Saint Martial е първият неимпровизиран органум 

„In omnibus reguem guaesivi. 

От края на ХІ до средата на ХІІ век с школата на ранния многоглас се свързва с 

развитието на т.н. „мелизматичен органум” Особеност на този вид двуглас е характерната за 

vox organalis мелизматика. Техниката на мелизматичния органум, при която на един тон от 

vox prinsipalis съответстват по няколко тона от vox organalis измества старата техника „нота 

срещу нота”.  

Предпоставка за появата на новия многогласен жанр в музикалното изкуство от този 

период – кондукт (conductus) е постепенно отслабващото значение на органума. Известни 

като двугласни обработки на химни и секвенции от първата половина на ХІІ в. кондуктите са 

резултат от по-голямата зависимост на гласовете един от друг. Тъй като гласовете 

възпроизвеждат едни и същи срички в едно и също време, кондуктите възприемат принципа 

на противоположното движение на дисканта. Монотесктуален, с вертикален строеж и 

определена песенна каденцираща структура, комплиментарен ритъм и остинатно-

вариационното развитие с дву, три и по-рядко четиригласна фактура са основните 

характеристики на този многоглосен жанр. 

Предвид конкретните характеристики на полимелодичното и полиритмичното 

многогласие, отнасящи се до секвенционното, имитационното, каноничното развитие и 

вариативното повторение, т.е. полифоничната техника на тригласните и четиригласните 

органуми и кондукти става предшественик на сложния контрапункт. Известно е, че тези 

полифонични песнопения са предназначени и изпълнявани на големите църковни празници – 

Великден и Рождество.  
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През ХІІ-ХІІІ век в школата при парижката катедрала „Света Богородица” (Notre Dame 

– 1160-1250) възниква най-съвършенният многогласен вид – дисканта, (discantus), при който 

противоположното движение е основното движение на гласовете. В най-долния глас (тенор) 

се провежда основната мелодия (cantus firmus), а другият глас (гласове) изпълнява най-често 

противоположни на тенора контрапунктиращи мелодии. 

Блестящи певци-дисканти са Леонин и Перотин, Пиер дьо ла Кроа, Йоханес дьо 

Гарландия.  

Най-важният и художествено изразителен многогласен вокален жанр, който навлиза в 

музикалната практика на западноевропейското средновековие през ХІІІ век в е мотетът. 

Основна роля в неговото полифонично развитие се възлага на контрапункта. Както при 

кондукта, тематична основа на този вид многоглосие са обработки на химни и секвенции, 

известни песни, чиито гласове не се изграждат задължително върху григорианския хорал, а 

използват техниката „нота срещу нота” и са с еднаква ритмика. Освободената от литургично 

присъствие композиция „акцентира върху яснотата и разбираемостта на думите”, [1; 105] 

което често пъти прави тенора проводник на светски мотиви и жанрове.  

Този средновековен музикален жанр – мотетът, става основоположник на мензуралната 

нотация, фиксираща не само височината, а и трайността на тоновете в двувременните и 

тривременните размери. Основните характеристики на мотета - песенната форма, 

еднородната фактура и преходът от модална към мензурална ритмика придават светско 

начало на този тригласен вокален жанр. Все пак обаче, използваните латински текстове, 

църковните ладове в литургичната мелодия на тенора разкриват църковното присъствие. 

Задължително делящите се на три ритмически модуси, изразени чрез дълга и кратка (кратки) 

нотни стойности, в конкретните метруми, разкриват връзката на мотетите на Ars antique с 

църквата.  

Към такъв ефект „наслагване на модусите на различните гласове” [1; 103-106] се 

стремят творците в края на века, което осезателно се забелязва в творчеството на Пиер дьо ла 

Кроа.  

Различните гласове имат своя мелодична линия, а текстовете им – религиозни, светски 

или народнопесенни, се различават от текста на тенора. Въпреки изявените контрасти в 

мотета, произтичащи от тембровите различия между вокалния висок и инструменталния 

нисък глас, съществува единство между гласовете, дължащо се на използването на 

модалната ритмика и мензуралната нотация. Това е едно от най-високите постижения на 

светската контрастна полифония.  

Нововъдение от втората половина на ХІІІ в. са появилите се инструментални варианти 

на мотети, които, както е известно, изпълнени извън църквата звучат в съпровод на някакъв 

музикален инструмент (виола, орган), дублиращ певческия глас. По-късно те се изпълняват в 

съпровод на три музикални инструмента, а в последствие от мотетите отпада вокалната 

партия, което силно повлиява композиционната техника и непосредствено свързва мотетите 

на ХІІІ в. с мотетите на четиринайстото столетие.  
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