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СТИЛИСТИЧНИЯТ МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ 

НА ХАРМОНИЯ НА ДИТЕР ДЕ ЛА МОТ 

Върху примери от музиката от края на XVI – началото на XVII век 

 

Ния Бонева 

 

Предмет на това изложение е начинът, по който Дитер де ла Мот 

прилага своя стилистичен метод на преподаване на хармония към музиката 

от края на XVI – началото на XVII век в Harmonielehre (1976). Първата 

глава, Палестрина – Ласо – Лехнер – Кавалиери (1600) [13–32]
1
, показва 

разширяване на обхвата на жанра Harmonielehre чрез включване на 

необичайната за обичайните учебници по хармония хомофонна музика от 

това време: „Вече не полифонична и още не тонално обвързана, тази 

музика досега стоеше безпризорна между столовете на теоретичните 

дисциплини“ [9]. Авторът дори допуска, че това „голямо изкуство […] още 

не е изложено никъде в учение за многогласието]“ [8]: изглежда, той не е 

познавал излязлата 12 години по-рано книга на Ерих Волф 

Четиригласният хомофонен строеж. Стилистичните белези на 

канцонната структура между 1590 и 1630 г.
2
. 
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1
 Навсякъде в текста цитирането на Harmonielehre на Дитер де ла Мот се осъществява с 

посочване на страниците в квадратни скоби според последното издание на учебника: Motte, 

Diether de la. Harmonielehre [1976]. Kassel: Bärenreiter, 2018
18

. 
2
 Wolf, Erich. Der vierstimmige homophone Satz. Die stilistischen Merkmale des Kantionalsatzes 

zwischen 1590 und 1630. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 1965. (Под канцонна структура, нем. 

Kantionalsatz, се разбира хомофонната структура на протестантската хорова песен с хорална 

мелодия в горния глас.) В книгата си Ерих Волф подчертава необходимостта от исторически 

подход в обучението по хармония (ibidem, p. 3). Теоретикът обаче не е последователен в това 

отношение: седем години по-късно той издава един традиционен учебник по хармония, в който 

почти няма следа от стилистичната ориентация на Der vierstimmige homophone Satz (виж Wolf, 

Erich. Die Musikausbildung. Bd. II: Harmonielehre. Akkordlehre, harmonische Funktionen, 

Modulationen, Harmonisierungstechnik, musikalischer Satz, Harmonieanalysen, Übungen. 

Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 1972). Въпреки добрите намерения и съзнанието за определени 

проблеми инерцията се оказва по-силна и Harmonielehre на Волф остава един чисто 

систематичен, неисторичен музикалнотеоретичен жанр. 
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Примерите, които Де ла Мот използва в тази глава, са от Палестрина, 

Галус, Лехнер, Кавалиери, Ласо, Шюц, Габриели, Йоахим а Бурк, Беншоа, 

Озиандер, Йохан Валтер, Хаслер. Най-ранният пример е от кондукт от XIII 

век (!), следван от откъси от Беншоа (1450) и Ласо (около 1550); най-

късният пример e от  Шюц (1648). 

Използваните в първата глава на Harmonielehre жанрове са мотет, 

кондукт (от XIII в.); и (без да е посочен жанрът) оратория или духовна 

опера (Кавалиери), духовни песни, духовни хорове, псалми. Примерите 

или са за канцонна структура, т.е. хомофонна структура с мелодия 

(хорална) в горния глас, или са с подобна фактура независимо от жанра. В 

подбраните откъси Де ла Мот не посочва жанровете, които са 

представителни за канцонната структура – духовните песни и псалми (или 

не дава никаква друга информация освен година)
3
. 

В началото на главата Дитер де ла Мот след общи сведения за 

строевете коментира тоновия ресурс [Tonvorrat], възможен по времето 

около 1600 г. – преди установяването на равномерно темперирания строй. 

Като изключение е уговорена „поразителната хроматика“ [13] на 

Джезуалдо, ограничена до вокалната музика. 

                                                                                                                                                                      
Искам да спомена и една много по-късна книга, която се занимава с канцонната структура 

при Шюц: Der vierstimmige Satz. Kantionalsatz und Choralsatz от Улрих Кайзер, както и 

учебника Harmonik на Золт Гардони и Хуберт Нордхоф, в който на канцонната структура е 

посветена специална глава; виж Kaiser, Ulrich. Der vierstimmige Satz. Kantionalsatz und 

Choralsatz (= Bärenreiter Studienbücher Musik, Bd. 12). Kassel: Bärenreiter, 2002 и Gárdonyi, Zsolt, 

Hubert Nordhoff. Harmonik. Überarbeitete und erweiterte Neuausgabe (1. Auflage 1990). 

Wolfenbüttel: Möseler, 2002, S. 74–87. 
3
 Произведенията конкретно са: Палестрина – мотет „Stabat Mater“; Якоб Галус – мотет „Ecce 

quo modo moritur“ (1587); Леонхард Лехнер – „ eut c e   r c e  o   e e  u d  od“ (1606): 

мотет; Емилио де Кавалиери – из „ a ra  re e tazio e“ [„Ra  re e tatio e di anima, et di cor o“] 

(1600): оратория или духовна опера; Орландо ди Ласо – „ i ylla Eryt raea“ (1550? отпечатано 

1600); „ i ylla  amia“ (1600); „ i ylla Cuma a“: мотети из „Pro  etiae  i yllarum“ (според 

IMSLP – 1555–60 или по-рано); Хайнрих Шюц – „E  i t er c ie e “ (1648) [с континуо]: духовен 

хор от сборника „Духовна хорова музика“ op. 11; Габриели (1615): вероятно из „Symphoniae 

Sacrae II“ или „Ca zo i et  o ate“?; Йоахим а Бурк (1594): вероятно из „30 духовни песни“, 

издадени за пръв път през 1585 и преиздадени през 1594; кондукт от XIII век; Озиандер (1586): 

вероятно из „50 духовни песни и псалми“; Беншоа (1450, в този случай не открих 

произведението); отделни акордови връзки при Палестрина, Лехнер, Ласо, Кавалиери, Йохан 

Валтер, Хаслер. 
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Пример 1. Тонов ресурс около 1600 г. и неупотребими тонове
4
 [13] 

       

 

Авторът развенчава догматизма, с който е натоварено познатото, 

извеждайки несъстоятелността на общото за „всички досегашни учения за 

хармонията“ възхваляване на свързаното с равномерно темперирания 

строй каденцово протичане от времето на Бах като „самата природа“ [die 

Natur selbst], когато то е „тъкмо обратното – потискане на природата [ei  

Zur ckdrä ge   o  Natur] в полза на един разширен тонов материал“, в 

полза на едно „неограничено поле за разгръщане на модулационната 

фантазия“ [13–14]
5
. 

Дитер де ла Мот обосновава започването на учебника си именно с 

хомофонията около 1600 г. така: „Проучвайки […] хомофонно 

композирани пиеси или откъси от по-големи произведения от това време
6
, 

                                                      
4
 Золт Гардони и Хуберт Нордхоф в учебника Harmonik в случая правят ясно разграничението 

между cantus durus и cantus mollis, всеки ползващ по 11 тона (в първия случай без es, във втория 

– без gis); виж ibidem, p. 75. Де ла Мот прави подобно разграничение в Kontrapunkt. Ein Lese- 

und Arbeitsbuch (1981), като пише за „материал I“ и „материал II“; виж Motte, Diether de la. 

Kontrapunkt. Ein Lese- und Arbeitsbuch [1981]. Kassel: Bärenreiter, 2014
9
, S. 56, 221. Има и други 

разграничения, които Де ла Мот спестява в Harmonielehre – например употребата на 

акцидентните високи алтерации (ci , fi , gi ) като чувствителни или долни съседни тонове за 

разлика от b и h, функциониращи като вариантна степен [alternative Doppelstufe – виж 

Gárdonyi, Zsolt, Hubert Nordhoff. Op. cit., p. 75]. 
5
 Това е един от поводите Оливер Кок да изтъкне като изходна точка на образуването на теория 

при Дитер де ла Мот физикализма на XIX в., „който иска да изведе всяко правило, респ. 

музикалната теория като цяло, от природонаучни принципи“; Kok, Oliver. Mechanismen der 

Theoriebildung in musiktheoretischen Darstellungswerken des 20. und 21. Jahrhunderts. Universität 

Paderborn, 2019,  . 124. Електронен източник: https://d-nb.info/1182422411/34 (последно посетен 

на 4.02.2022). Така Кок твърди, че според Де ла Мот от „потискането на природата“ възниква 

функционалната теория – твърдение, за което текстът на Дитер де ла Мот не дава основания, 

независимо че във втора глава той обяснява функционалната теория въз основа на музиката от 

първата половина на XVIII век. 
6
 Изненадващо е, че авторът не споменава нищо за генералбас по отношение на „новата 

хомофония на операта“ [14] или новата монодия, seconda pratica (термини, които той не 

използва). По-нататък, давайки откъси например от Кавалиери (Rappresentatione di Anima, et di 

Corpo, 1600), авторът продължава в същия дух – без да стане дума за наличието на 

генералбасова партия в оригинала. Учудващо е, че в нито една от рецензиите на учебника, 

https://d-nb.info/1182422411/34
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откриваме наистина единна употреба на един ограничен акордов материал 

– един вид тоналитет, ако под това разбираме система на отношенията на 

ограничен брой тонове и съзвучия, която е подходяща като изходна точка 

за въведението в Tonsatz и посредничи на срещата с музика на високо 

ниво, която в музикалния живот за съжаление е силно пренебрегната.“ [14] 

Съществена е следната методическа насока на Де ла Мот, която, 

независимо че е отнесена към музиката от края на XVI – началото на XVII 

век, може да се смята за валидна за цялостното обучение по хармония и 

изобщо за музикалнотеоретичното обучение: „Тъкмо защото този 

музикален език е почти непознат, е особено важно преди собствените 

упражнения следните примери, избрани като типични, да се изсвирват 

многократно и така откъм чуването да се усвои мисленето в този език“ 

[14; подч. мое, Н.Б.]. На това чуване стъпва принципът на работа, основен 

за учебника изобщо – от анализа на зададените примери се извеждат както 

правилата [Tonsatzregeln], така и практическите задачи [14]. 

Ето как Дитер де ла Мот извежда закономерности от примерите: 

1. Абстрахиране на квинтакордите [Dreiklänge
7
] и секстакордите, 

употребени в съответния пример. Квинтакордите биват обозначени с 

главни букви за мажор и малки букви за минор според тона в баса, докато 

за секстакордите не се използват обозначения, а директно се изписват (виж 

пример 2). Въпреки че Де ла Мот не уточнява защо избира този вариант, 

                                                                                                                                                                      
които познавам, не е отбелязана тази липса. Генералбаса, макар и доста пестеливо, Де ла Мот 

засяга в Kontrapunkt (Motte, Diether de la. Kontrapunkt…, p. 214, 220, 222, 253). В Harmonielehre 

само веднъж става дума за генералбасова цифровка [92] и два пъти между другото за континуо 

[136, 142]. 
7
 На немски език квинтакордите обикновено биват наричани просто тризвучия. По същия начин 

терминологично се подхожда и в руската музикалнотеоретична литература. За сметка на това 

при четиризвучията, както се вижда в следващите глави на Harmonielehre, е по-скоро 

обратното: при Де ла Мот рядко се среща Vierklang; когато пише за мажорно-малкото или 

умаленото четиризвучие, обикновено ги нарича Septakkord независимо от обръщението (само 

веднъж в учебника обръщенията биват конкретно назовавани Quintsextakkord, Terzquartakkord 

и Sekundakkord [55]). Това вероятно е свързано с приетия в немскоезичното пространство 

начин на функционално обозначаване, според който доминантовото четиризвучие винаги бива 

отбелязано с цифрата седем, а ако е в обръщение, бива посочен акордовият тон в баса (виж 

напр. легендата на обозначенията в края на учебника [282–283]). 
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очевидно причината е да не се „вменява“ на секстакордите, че са 

обръщения (например чрез буква за основния тон и отбелязана тройка 

отдолу, означаваща терцов тон в баса, както e при функционалните 

обозначения, приети в немскоезичното пространство)
8
: 

 

Пример 2. Квинтакорди и секстакорди в дадените откъси от Палестрина [15] 

 

 

 

2. Обобщено представяне на акордите, употребени във всички дадени 

до момента примери (Палестрина, Галус, Лехнер, Кавалиери, Ласо): 

подредени по квинтовия кръг и подредени постéпенно. Следва уточнение, 

че този подбор е бил потвърден от анализа на многобройни произведения 

от „Бърд, Тителуз, Свелинк, Карисими, Анерио, Капело, Пери, Хаслер, 

Деманциус и много други“ и че си минорният акорд е бил най-редкият от 

дадените [18]. С това е донякъде видимо на какво огромно количество 

музика стъпва Дитер де ла Мот, извеждайки закономерности: множеството 

примери, посочени в учебника, представляват една много малка част от 

анализираната от автора музика. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8
 Повече за секстакорда – на с. 30–32 при Дитер де ла Мот. 



 6 

Пример 3. Използвани съзвучия, подредени по квинти и подредени постѐпенно [18] 

 

 

 

3. Извеждане (предвид този акордов ресурс) на конкретни технически 

норми по отношение на удвояването, диапазоните, разстоянията между 

гласовете, кръстосването, свързването на акордите, мелодическата линия, 

кверщанда, паралелизмите, скритите паралелизми, задържането [Vorhalt], 

секстакорда: 

– Удвояване (в квинтакорда) 

По отношение на мажорните квинтакорди Дитер де ла Мот извежда 

като закономерност удвояването винаги на основния тон. В тази епоха 

обаче все още се срещат и заключителни съзвучия с липсваща квинта и 

утроен основен тон, както в един от примерите от Лехнер [16]. Въз основа 

на своите наблюдения Дитер де ла Мот прави историкостилистичния 

извод, че докато в 1550 терцата често е била изключвана от 

заключителните съзвучия, то в 1600 тя се превръща в „неизбежна съставна 

част от акорда“ [unerläßlicher Akkordbestandteil] [18]. 

И докато за мажорните квинтакорди Дитер де ла Мот отбелязва, че в 

музикалната практика около 1600 г. винаги се удвоява основният тон, то за 

минорните квинтакорди обръща внимание, че най-често се удвоява 

основният тон. Де ла Мот специално отбелязва, че удвояването на 
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терцовия тон „се легитимира мелодически чрез противоположно 

движение“ [18, виж примера от Лехнер]
9
.  

– Диапазони на гласовете [Stimmumfang] 

Авторът изхожда от познатото – какви диапазони са обичайните за 

хоровата музика „днес“, въз основа на което отбелязва, че през 1600 г. те 

„още“ не са били „изчерпани“. От примери за диапазони при Ласо, Галус, 

Лехнер, Палестрина [19], Дитер де ла Мот извежда правилото, че 

„диапазонът рядко възлиза на повече от нона (в баса: октава и кварта), но 

положението на гласа [Stimmlage] може да се избира различно“ [18]. 

Коментирайки различни диапазони, авторът не взема предвид учението за 

модусите и освен това изхожда само от приетата в обучението по хармония 

четиригласна фактура, без да отчита често срещащите се в музикалната 

практика от това време примери с различен брой на гласовете.  

– Разстояние между гласовете 

Според Дитер де ла Мот в тази епоха те са октава между сопран – алт 

и алт – тенор (с изключения само за отделни акорди с „незабавно 

изравняване“), а между тенора и баса няма ограничения (примери от 

Лехнер и Ласо) [19]. Фактически точно това са отстоянията между 

съседните гласове, утвърдили се в обучението по хармония. 

– Кръстосване на гласовете 

В приведените примери кръстосване се среща многократно между 

сопран – алт и алт – тенор вследствие на гласоводенето [20]. 

– Свързване на акордите 

Дитер де ла Мот отбелязва като редки случаите на едновременно 

низходящо движение във всички гласове, а „още по-изпъкващо и затова 

още по-рядко е възходящото водене на всички гласове“. Привеждайки 

                                                      
9
 Изненадващо обаче той не коментира и други срещащи се в музикалната практика случаи – 

например удвояването на квинтовия тон на едно ре минорно тризвучие в приведен по друг 

повод откъс от Лехнер [28, т. 5], легитимирано чрез странично движение, при което лежащият 

тон става терцов в следващия акорд.  
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пример от Кавалиери, теоретикът извежда като норма, че от трите 

възможности – възходящо и низходящо движение и лежащи тонове – 

едновременно се използват минимум две (с изключение на често 

срещащите се повторения на акорди) с непрестанна променливост на 

избора им от връзка към връзка [20]. После, за да се онагледи 

необходимостта от променливост на използваните типове движение, е 

даден и инструктивен пример за слабо решение, при което цялото 

последование е само от възходящи акорди с низходящ бас – „всъщност 

само двугласна събитийност [Geschehen]“ [20]). Прави впечатление, че Де 

ла Мот прибягва към инструктивни примери само по изключение, при това 

единствено за да демонстрира и коментира слабо решение (освен този 

случай има само още един на с. 27)
10

. И ако подходът на Дитер де ла Мот 

се основава на примери от музикалното творчество, то в традиционните 

Harmonielehren е утвърдена практиката да се представят основно 

инструктивни примери, които се „напасват“ към систематиката, така че да 

„предпазват“ обучаваните от неизученото. 

Дитер де ла Мот не е напълно критично настроен към стандартните 

Tonsatzlehren, а в някои случаи отчита обосноваността на определени 

правила и тяхната по-дълготрайна валидност (когато наистина става дума 

за общи композиционнотехнически принципи): „С право всяко учение за 

многогласието изисква оставянето на едни и същи тонове в един и същи 

глас – правило, което остава валидно далеч отвъд разглежданото време.“ 

[21] Като изключения се посочват скоковете при запазване на хармонията 

(това, което ние наричаме „преместване на акорда“), както и скокове при 

цезури (наричани от Риман „мъртъв интервал“ [totes Intervall
11
]). Де ла Мот 

не пропуска да отбележи и възможността за основателно заобикаляне на 

                                                      
10

 Има и пример с изменение на откъс от музиката, което пак демонстрира слабост (виж пример 

4б). 
11

 Този термин Де ла Мот употребява в Kontrapunkt; виж Motte, Diether de la. Kontrapunkt…, S. 

220. 
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правилата: „Същевременно обаче би трябвало да се даде и разрешение за 

съзнателното отклонение от това правило“ [21 – подч. мое, Н.Б.] – ако 

иначе гласоводенето би изглеждало твърде статично. Значението на такова 

отклонение от правилото Дитер де ла Мот илюстрира, изменяйки даден 

вече откъс от Ласо „строго според правилото“ [21]. 

 

Пример 4а. Орландо ди Ласо, откъс от „Sibylla Erythraea“ (1550? Отпечатано 1600) 

[17] 

 

 

Пример 4б. Същият откъс, изменен от Дитер де ла Мот „строго според 

правилото“ за запазване на един тон в същия глас при свързване на акордите [21] 

 

 

 

– Линия
12

 

Дитер де ла Мот обръща специално внимание и на мелодическите 

скокове, като подхожда и към тях историкостилистично: „Валидното в 

продължение на векове правило, че – без оглед на небудещата опасения 

октава – са позволени скокове само до малка секста (съответно са 

забранени голямата секста и всички септими), остава определящо и за – 

                                                      
12

 Въпроса за мелодическото изграждане Де ла Мот третира по-подробно в Kontrapunkt, главата 

за Палестрина, раздел 8., „Gezähmte“ Gregorianik (ibidem, p. 173–181). 
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почти ни се иска да кажем – хомофонната полифония около 1600 година“ 

[21]. По-големи от терца скокове, типични преди всичко за баса, рядко се 

срещат в една и съща посока [21, пример от Лехнер
13
]. Много по-обичайно 

е ограждането на големи скокове с движение в обратната посока [22, 

пример отново от Лехнер]. Може да се добави, че това положение (което 

ние генерализирано наричаме „скок със запълване“) е и типично изискване 

в традиционното обучение. 

За сопрана („най-изпъкващия глас“) са характерни преди всичко 

секундите и терците. Избягват се всички увеличени и умалени интервали 

„с изключение на увеличената прима, т.е. хроматичното изменение на една 

и съща степен“ [22]: „Това много силно изразно средство – около 1600 

композирано и също чуто напълно като такова, затова нека се пазим от 

изхабяване чрез прекалена употреба – при Ласо се намира пестеливо 

употребено“[22]. Така се стига до разглеждане на кверщанда. 

– Кверщанд 

По отношение на кверщанда Де ла Мот съветва той да се употребява 

пестеливо и за предпочитане в омекотени форми (както във вече дадените 

примери, където има само два кверщанда – при Галус и Ласо). Посочени са 

и два примера от Шюц („E  i t er c ie e “, 1648) [22], при първия от които 

въпреки указанието кверщандът е особено подчертан (от сопрана в баса, 

при това с изменение на терцовия тон – точно положението, което в 

учебнометодическата литература се представя като най-нежелано). 

Изненадващо е, че Дитер де ла Мот изобщо не го коментира, а го подвежда 

под общата препоръка, която дава. 

– Забрана на паралелизми 

                                                      
13

 Изтъквайки определени ситуации като редки, Де ла Мот държи да покаже пример и за тях, а 

не ги пренебрегва, както е в стремящите се към „универсалност“ на представените норми 

обичайни систематични учебници по хармония. За отбелязване е, че и в този случай 

придържането на Де ла Мот към принципа за историческа достоверност на обучението по 

никакъв начин не застрашава систематичността на изложението и точно това е едно от 

основните достойнства на неговото Harmonielehre. 
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„Паралелното водене на два гласа в октавово или квинтово отстояние 

се забранява с право от всяко учение за многогласието, тъй като би било 

безсмислено да искаме да превърнем незначително малкото паралелизми, 

които са се случили на големи композитори, в основа на едно 

ръководство“ [23]
14
. После обаче той дава две обичайни обосновки на тази 

забрана и обяснява защо те са „измъчени“ [mühsam]: първата обосновка, 

която е акустическа, оставя неясен въпроса защо паралелните кварти не 

създават проблем; втората – че „звучат лошо“ – оставя неизяснен въпроса 

„защо изведнъж звучи лошо онова, което за средновековните композитори 

е било единственото добре звучащо?“ [23]. По този повод е даден и най-

ранният пример в учебника – кондукт от XIII век. Вместо да прави 

допълнителни опити с „измъчени“ обосновки, Дитер де ла Мот излага 

тезата, че „Избягването, което върви едновременно с [утвърждаването на] 

нов тип изразност [neue Ausdruckswille], се обръща най-силно срещу 

техники и материали, които преди това са играели решаващата роля. В 

забраната на XIV век за паралелизмите се проявява пренебрежение и отказ 

от едно минало, схванато като примитивно“
15

 [24]. 

– Скрити паралелизми 

„Нашите примери показват: за разлика от учебното мнение на много 

книги, скритите паралелизми между долните, горните, средните и 

крайните гласове са еднакво чести в шедьоврите и затова са добри“ 

(според автора в горния глас обикновено е по-малкият интервал [24]). 

                                                      
14

 Томас Даниел без съмнение е прав, че паралелните квинти „изискват участието на поне един 

дисонантен тон“ и че при паралелизмите „не може да става дума за някакво „недоглеждане“ от 

страна на композитора, както Де ла Мот смята“; виж Daniel, Thomas. Der Choralsatz bei Bach 

und seinen Zeitgenossen. Ei e  i tori c e  atzle re [2000]. 4., durc ge e e e  uflage,   l :  o r, 

2019, S. 146. Уточнението за наличието на дисонантен тон обаче вероятно не се отнася до 

разглежданата от Де ла Мот фактура, която почти не съдържа дисонанси. 
15

 Де ла Мот дава пример и за друг такъв случай – от „новата музика на Хиндемит и 

Стравински“ [23] – отбягването на мажорно-малкото и умаленото четиризвучие [ omi a t e t- 

u d  ermi derte  e takkorde], неизбежно предизвикващи „асоциации с доминанта, с 

функционална хармония, с класико-романтическа музика“ [24]; докато мажорното тризвучие, 

което е с много по-дълга история (500 години, „от Дюфаи до Регер“ [23]), е съществено за тази 

музика. 
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Дитер де ла Мот систематизира няколко вида скрити паралелизми според 

честотата на употребата им – почти без оглед на това между кои гласове се 

получават, а основно по отношение на интервалите и на посоките на 

движение
16
. Тази позиция той запазва и по отношение на Баховото време. 

Сходна позиция застъпва в значително по-късния си труд и Томас Даниел, 

но той отчита и необходимостта от диференциране на типичността на 

скритите паралелизми според гласовете, интервалите (1, 5 и 8) и 

„особените ситуации, в които те (могат да) се появяват или не“
17

. 

– Задържане [Vorhalt] 

Дитер де ла Мот обръща внимание на ранното обособяване на 

задържанията като похват в „заключителните формули, които 

първоначално се определят като мелодически събития (clausula), но при 

Царлино (1558) вече първостепенно се схващат като многогласно събитие 

(cadenza = Schlußfall)“ [27] и дава пример от Беншоа, 1450 г. 

(хронологично втория от всички дадени в учебника). Подчертавайки, че 

„да се представят всички употребявани около 1600 г. заключителни 

формули, би изисквало едно цялостно учение за контрапункта“ [27], Де ла 

Мот привежда примери само за най-често срещаното квартово 

задържане
18
, но специално отбелязва с инструктивен пример като грешно 

решение квартовото задържане да звучи едновременно с терцовия тон в 

друг глас [27]. Подхождайки историкостилистично, тук Дитер де ла Мот 

насочва към анализирането на музиката на Кавалиери и Лехнер за „по-

свободното изграждане на задържането“ [28]. 

                                                      
16

 Виж примерите на с. 24; в третия има и антипаралелни квинти между бас и тенор. Още преди 

Дитер де ла Мот Ерих Волф пише за употребата на всякакъв тип скрити паралелизми в 

канцонната структура, виж [Wolf, 1965: 11]. 
17

 Daniel, Thomas. Op. cit., p. 83. 
18

 Други видове дисонанси освен задържането Де ла Мот разглежда в Kontrapunkt, напр. при 

Палестрина (Motte,  iet er de la.  o tra u kt…,  . 152–164) и при Шюц (ibidem, p. 203–220). 

Тук те нямат място, защото нямат отношение към разглеждания тип фактура (Kantionalsatz). По 

отношение на тази музика и в Harmonielehre, и в Kontrapunkt Де ла Мот коректно не използва 

термина „чужди тонове“. 
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Точно тук Дитер де ла Мот преценява, че е особено важно да изведе и 

един друг, по-генерален исторически ракурс – как тоналността се формира 

първо в каденцови моменти
19
: поради квартово-квинтовото съотношение 

„за момент възниква тонален център, който обаче още не е обвързващ за 

цялата пиеса“ [27–28]. По този повод става дума за каденциране в D dur и 

после във F dur при Галус и за чести случаи, при които началният и 

заключителният акорд са различни (A dur – D dur при Палестрина; F dur – 

C Dur при Ласо). По отношение на двата последни примера може да се 

добави, че съотношението между акордите е квартово-квинтово. 

По повод на каденцирането в пример от Озиандер в F, A и D dur, d и a 

moll (в случая това са рецитационните тонове) Дитер де ла Мот показва 

как в условията на четиригласна хорална фактура е налице „целият 

достъпен спектър от съзвучия [Klangspektrum]“ (11 мажорни и минорни 

квинтакорда) и отбелязва, че „малките секстакорди“ [kleine Sextakkorde] са 

„изключение, а не правило“ [28].  

– Секстакорд 

Посочвайки днес познатото значение на секстакорда като първото 

обръщение на квинтакорда, Де ла Мот подчертава, че за разбирането на 

музиката около 1600 година (построяване на терци и квинти или терци и 

сексти върху баса) е нужно преосмисляне, преобръщане на чуването 

[umdenken, umhören] [30–31]. Авторът разглежда тоновете на секстакорда 

                                                      
19

 Забележително е, че по същото време в друг също така историкостилистичен теоретичен труд 

– „Раннокласическа хармония“ – Марк Етингер посвещава на този проблем отделен раздел от 

своето изследване, базирано върху музиката на композиторите от бароковата епоха: „Хармония 

на каденците“; виж Этингер, Марк. Раннеклассическая гармония: Исследование. Москва: 

Музыка, 1979, с. 147–185. Отбелязвайки, че „сред хармоническите последования от различен 

род, разположени на определени етапи от развитието на музикалното произведение, каденците 

заемат особено място“, той, базирайки се на „общоизвестното положение, че именно в 

каденците произтича процесът на формирането на хармоническата функционалност“, 

подчертава, че и по-късно, „в условията на вече формиралия се класически стил каденците 

представляват концентриран израз на музикалното мислене на всеки композитор“ (пак там, с. 

147). Авторът отбелязва, че именно формираната в каденците хармоническа функционалност 

по-късно, в класическия музикален стил, вече се утвърждава и в останалите етапи на 

музикалното изграждане – хармоническите последования от началните и срединните 

структурни моменти. 
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като равноправни и с това приема и трите възможности за удвояване (за 

разлика от „еднозначния квинтакорд“), като дава примери за всяка от тях 

от Кавалиери, Галус и Палестрина. Обяснението на примерите се 

осъществява първо по исторически коректния начин, чрез генералбасовата 

трактовка на съзвучията – „удвоен басов тон“, „удвоена терца от басовия 

тон“, „удвоена секста от басовия тон“, – и едва след това, в скоби, чрез 

днес приетите наименования на тоновете им като акордови, т.е. като 

резултат от исторически по-късното възприемане на секстакорда като 

обръщение на квинтакорда [31]. Не е пропусната и мелодическата страна 

на явлението, като конкретно е отбелязано предпочитанието към 

секундово отвеждане на баса на секстакорда с цел „добра мелодическа 

легитимация на това „странно“ (Веркмайстер) съзвучие, което впрочем 

стои не единствено, но предпочитано на слабо време“ [31]. Основното 

обаче, на което Дитер де ла Мот специално държи, е да предпази от 

антиисторичен подход към тези съзвучия: „Но ние не искаме да 

преувеличим еднозначността на схващането на съзвучията 

[Klangauffassung] от това време, правейки се, че не забелязваме 

постепенното музикалноисторическо изменение“ [31]. Приведеният във 

връзка с това пример от Йоахим а Бурк от 1594 съдържа „както стари
20

, 

така и нови секстакорди“ [31]: 

 

 

 

 

 

 

                                                      
20

 Тук е мястото да напомним, че точно секстакордите при Рамо теоретично се разглеждат 

двояко – от една страна, като първо обръщение на квинтакорда, а от друга, като акорд с 

добавена секста (accord de la sixte ajoutée) – и това именно е един от безспорните приноси на 

теоретика в областта на хармонията. 
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Пример 5. Откъс от Йоахим а Бурк, 1594 [31] 

 

 

 

„(1): Този секстакорд вече може да бъде приет като обръщение на 

предния ми мажорен. 

(2): Два секстакорда, несъмнено изградени върху басовия тон като 

носител на акорда [Akkordträger]“. 

Дитер де ла Мот насочва към композиционните практики около 1600 

г., когато „вече намираме новата хомофония на операта, вече се загатва 

мисленето във функционално обвързани съзвучия, но още действа старото 

линеарно мислене в църковни моди [Kirchentöne], макар че разцветът му е 

към края си“ [14]. В първата глава на Harmonielehre той обаче методически 

се ограничава до особеностите на хомофонията и чрез изучаването на 

практическото функциониране на нейните вертикални структури – 

квинтакордите и секстакордите – в този игнориран от традиционните 

Harmonielehren исторически период постига присъщия на стилистичния му 

метод на преподаване на хармония баланс между историческото и 

систематичното. 


