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ABSTRACT: The report examines the structure of the musical sentences in the expositional parts and the 

changes which the periods undergo by their recapitulation as well as the following from that consequences in 
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-81/03.02.2017 г. от параграф на фонд „Научни 

изследвания” на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 
 
Ролята на класическия тип строеж на музикалната реч за утвърждаването на 

закономерностите в организацията на музикалните форми в епохата на Хайдн, Моцарт и 
Бетовен е безспорен факт1. Разбира се, музикалните форми на класическата епоха започват да 
кристализират още през барока и имат своите преки исторически предшественици и 
представители, но класическият музикален синтаксис съдейства за окончателното оформяне на 
композиционните структури, като за техния завършен облик в голяма степен съдействат и 
елементите на музикалния език – тип мелодика, функционална хармония, хомофонна фактура и 
др2. Логично е, когато се говори за завършен вид на определено нещо, да се има предвид, че то 

1 Известно е, че възникването на музикалния синтаксис през класицизма идва под прякото влияние на 
словесния текст, от строежа на словесното изречение. Тази зависимост се поражда от вокалната музика, 
която кореспондира с текста (не само като характер на съдържанието, т. е. пресъздаване на определена 
емоция или образ, но и в структурно отношение), въпреки че във вокалните творби текст и музика, макар 
и обединени, следват свои успоредни пътища. Това различие в логиката на организацията на 
музикалното и словесното съдържание идва от градивния материал, с който те си служат – музиката 
използва звуците (тоновете), а словесният текст – думите. Следва да се спомене, че музикалният 
синтаксис разглежда функцията на построенията в системата изречение като мотиви, фрази, 
полиузречения, т. е. като структурни единици, а синтаксисът в словесния текст изследва функцията на 
думите в съдържателен план на изречението като подлог, сказуемо, определение, допълнение, 
приложение и обстоятелство. Във връзка с различията между музикалното и литературното творчество е 
необходимо също да се отбележи, че ако словесният текст закономерно се изгражда от изречения, то в 
музикалното съдържание изреченията се използват предимно в експозиционно-репризните части, т. е. 
липсва принципност за непосредствена поява на синтактично оформено изречение след изречение и 
целият музикален текст да съдържа само изречения. Като друг пример в тази насока може да се посочи и 
липсата понякога на съответствие между ударението на думите (прозодията) и метричния акцент във 
вокалната музика. Самият въпрос за влиянието на словесното върху музикалното мислене, връзката на 
редица музикални формообразуващи принципи със словото (писмено или устно) е доста интересен 
въпрос, който обаче в момента не е обект на внимание. 
2 Класическият тип строеж на музикалната реч се утвърждава с установяването на хомофонно-
хармоничния стил, който се формира под влияние на развитието на инструменталната музика и оперния 
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повече не подлежи на някаква промяна, но самите музикални форми не остават застинали, 
статични „схеми”, а претърпяват непрекъснато развитие и някакво изменение, провокирано от 
стремежа за обновяване и разчупване на „догмите”, от промяната на изразността и стила на 
всяка епоха или композитор3. Така или иначе достиженията на класицизма (и в частност – 
музикалните форми), подготвени от предходните времена и продължаващи своето развитие 
след това, се считат за еталон и отправна точка за сравнение не само с бъдещи, но и с отминали 
епохи.  

В настоящия доклад ще се отбележат някои особености, свързани с творческия подход на 
ярките представители на Виенския класицизъм – Моцарт и Бетовен към най-голямата 
синтактична единица – периода, който оказва влияние върху функционалната организация на 
едночастните музикални форми. Музикалното изречение, както е известно, се явява специална 
структурна функция за почти всяка от тези форми (изключвайки сонатната).  

В тази връзка предстои накратко да се направи характеристика на формалните принципи 
и специалните структурни функции, заради това, че те имат основна роля за очертаване облика 
на различните типове композиционни структури. 

В изграждането на музикалните творби закономерно действат принципи от нисш и от 
висш порядък4. Формообразуващите принципи от нисш порядък се проявяват в отделни 
участъци при изграждането на музикалната творба, т. е. те действат на локално равнище5. 
Формообразуващите принципи от висш порядък имат отношение към цялостната организация 
на съдържанието и определят вида на формата (нейното наименование)6. При 
„конструирането” на музикалните творби по начало действа един формален принцип, но е 
възможна проявата и на повече от един висш принцип. Тогава възникват явления като основна 
форма и форма на втори план или смесени (синтетични) форми (при равнопоставено действие 
на висшите принципи). Ако в една творба не се проявява ясно действието на нито един висш 
структурен принцип, тогава формата се третира като свободна7. 

От своя страна, структурните функции в музикалните форми се подразделят на главни и 
второстепенни (подобно на съзвучията от тоналността)8. Същевременно главните и 
второстепенните структурни функции могат да се определят като общи и специални. 

жанр. Тази тенденция на влияние се проявява още през барока – например при Бах могат да се открият 
образци на пълно съответствие в разчленяването на музикалното и словесното изречение във вокални 
(вокално-инструментални) творби с добре изразен хомофонен характер.  
3 След класицизма и особено след романтизма сякаш всеки композитор или обединени от естетическите 
си разбирания и търсения композитори представляват сами по себе си епоха, за разлика от предходните 
времена, в които естетическите епохи – в продължение на векове – обединяват творчеството на много 
композитори, възприели сходна изразност и творчески нагласи. 
4 Формообразуващите принципи са тези, които имат отношение към тематичното съдържание – начините 
на неговата организация и изява при протичането на формата във времето. 
5 Сред тях е принципът на повторението (с разновидностите му), принцип на външната връзка, принцип 
на интонационното обновяване, експозиционен принцип, разработъчен принцип, репризен принцип, 
принцип на контраста, принцип на въпрос и отговор, принцип на симетрията, принцип на аналогията 
между частите, принцип на метротектоничното изравняване и др. 
6 Основните формални принципи са: едноделният, двуделният, триделният, рондалният, вариационният, 
сонатният и цикличният (последният от тях е антипод на едночастния принцип, на който се подчиняват 
повечето от останалите формални принципи).   
7 Свободното третиране на принципите в една форма не я превръща в свободна, а като особен случай на 
организация на формата. Единствено при липса (ясно действие) на формални принципи следва да се 
говори за свободна (освободена от влиянието на формалните принципи) музикална форма.  
8 На практика между главните и второстепенните функции съществува аналогия, като разликата между 
тях се състои единствено в структурно-йерархическия им ранг: експозиция – въведение, средна част – 
преход и реприза – заключение. Второстепенните структурни функции могат да не се срещнат при 
изграждането на формите, върху чиято типология и не влияят. Обликът на формата се определя въз 
основа само на главните структурни функции. 
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Специалните структурни функции са типични като организация за точно определен вид 
музикална форма. В зависимост от това, към коя форма принадлежи, устройството на 
експозицията може да бъде разнообразно. Например коренно различна е организацията на 
експозицията на простите форми и експозицията на сонатната форма. Тя се различава не само 
от броя на изложените теми или от тоналното движение, но и от закономерното изграждане на 
нейните фази (и техните подфази), което е индивидуално за сонатната форма, спрямо 
устройството на експозицията в останалите типове музикални форми. Като второстепенна 
структурна функция преходът в сонатната форма също се характеризира със специфично 
устройство, отличаващо го от прехода като обща структурна функция в другите музикални 
форми. 

Както вече се отбеляза, необходимостта от подобен теоретичен обзор, макар и направен 
накратко, се обоснова от нуждата да се подчертае фактът, че обликът на музикалните форми се 
определя от два фактора – от формалния принцип, който лежи в основата на изграждане на 
една творба и от специалните структурни функции и белези, типични за тази форма. 
Специалните структурни функции играят второстепенна роля при определяне на типа на 
музикалната форма, въпреки че тя добива най-пълноценна изява при съчетаване на формалния 
принцип със специалните структурни функции и белези. В изключителни случаи същността на 
формата може да се прояви единствено от нейните специални структурни функции, а не от 
формалния принцип9.  

За едноделните, двуделните и триделните форми факторът синтаксис се явява специална 
структурна функция. Според него се отграничават простите от сложните форми, в зависимост 
от това дали дяловете им надвишават мащабите на период или – не.10. Същевременно 
репризирането на експозиционния период или на част от него (едно полуизречение) е 
достатъчно основание да се диференцират простите двуделни и триделни репризни форми една 
от друга. От тук става ясно, че ролята на музикалния синтаксис – заради значението си на 
специална структурна функция в редица форми – е особено съществена. В тази насока е 
интересно да се разгледат няколко образци от творчеството на двамата ярки представители на 
класическата епоха – Бетовен и Моцарт – във връзка с музикалния синтаксис и функционалната 
организация на формите.  

За простата двуделна репризна форма е типично да се репризира едно полуизречение от 
експозицията (традиционно това, в края на което се намира пълната каденца – обикновено, но 
невинаги – второто), а не цялата експозиция. В следващия Менует от Моцарт се наблюдава 
интересно разчупване на тази рамка – действително в края на пиесата се репризира само едно 
от полуизреченията на експозиционния период с неповторен строеж (първото полуизречение), 
но формата все пак е конструирана като проста триделна (а не проста двуделна от репризен 
тип). Това се дължи на факта, че полуизречението се повтаря (повторението му се провокира от 
лъжливата каденца в края на първоначалното му провеждане) и така се образува период с 
повторен строеж, т. е. репризен дял, без репризата на експозицията да е пълна. Явлението е 
сходно на репризаирането понякога само на един прост дял от експозицията на сложна 

9 Разбира се, това се отнася за сонатната форма, тъй като сонатният принцип се осъществява на тонална 
основа. Например първата част на Концерт за пиано и оркестър № 2 от Шопен се изгражда със 
специалните структурни функции на сонатната форма (съдържайки съответно фазите на експозиция, 
разработка и реприза), но без проявата на сонатния принцип – експониране и репризиране на темите в 
определени тонални съотношения (втората тема в репризата се провежда в същата тоналност, както в 
експозицията). 
10 Ако синтактичната оформеност на съдържанието липсва, наименованието на формите се определя 
само от действащия принцип – едноделен, двуделен или триделен, без структурите да се класифицират 
като прости или сложни. 
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триделна форма (която експозиция се организирана в проста триделна или в проста двуделна 
форма)11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сходно явление, проявено по друг интересен начин, се установява в Менуета от Соната 

№ 1 на Бетовен – в експозицията на сложната триделна форма съдържанието е организирано в 
проста триделна форма, но нейната експозиция представлява период с три полуизречения 
(първото и второто са с повторен строеж – във вид на модел и звено на модулативна 
секвенция), а вариантната му реприза – с две. Тематически те се основават на материал само от 
първата фраза на първото полуизречение. Независимо от това, двете полуизречения са в 
състояние да образуват период в репризата и от там – цял дял. Ето защо формата с основание 
може да се определи като проста триделна, а не като проста двуделна от репризен тип. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разбира се, освен съкращение в репризата, но изграждането й като период, така също 

може да се срещне и разширение на този дял. Интерес в репризата на простата триделна форма 
от експозиционния дял на сложната триделна форма, каквато има бавната част на Соната № 4 
от Бетовен, поражда обстоятелството, че двете полуизречения на експозицията претърпяват 
известно разработъчно разширение при репризирането им, което довежда до увеличаване на 

11 Сходството обаче не означава отъждествяване – за да се определи една форма като сложна триделна 
необходимо условие е поне експозицията да е организирана като проста двуделна или проста триделна 
форма, докато останалите дялове може да са само периоди (ако имат такава синтактична оформеност). В 
случая с Менуета на Моцарт – репризата е непълна тематически, но тя има характеристики на музикално 
изречение. 
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мащаба на репризния дял12. Чисто външно двете репризирани полуизречения сякаш звучат 
изолирано едно от друго – като две отделни репризни части на проста двуделна репризна 
форма, които не са логически обвързани в „системата” период. Единствената причина за 
появата на второто полуизречение е изграждането на прекъсната чрез елипсис (със странична 
доминанта към тризвучието на втора степен) пълна каденца в края на първото полуизречение, 
налагащо се върху началото на второто13. Така репризата на второто полуизречение има 
характер повече на допълнение в логическата организация на проста двуделна репризна форма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разглеждането на настоящите образци има за цел да покаже своеобразното и интересно 

творческо експериментиране на Бетовен и Моцарт с логическата и структурната организация на 
простите музикални форми, посредством специфичното изграждане на музикалните изречения 
(при репризиране на експозицията). Поместените примери нямат за цел да разкрият особености 
в структурата на периода (съществуват далеч по-интересни образци), а разчупен творчески 
подход на композиторите към музикалното изречение като специална структурна функция за 
простите форми, с оглед на специфичното взаимодействие (и взаимна компенсация) между 
синтактично организиране и тематизма на съдържанието.     

Предстои да се отбележат интересни явления във връзка с изграждането на периодите с 
функция на реприза в по-сложни музикални форми. Такива явления се наблюдават преди 
всичко при периодът със сложни полуизречения (субпериоди) в експозицията14. 

За разлика от Моцарт, Бетовен подхожда изключително строго към структурата на 
периода в репризата във връзка със запазването на синтактичната функция на сложните 

12 Според редица български и руски теоретични разработки формата е проста двуделна, доближаваща се 
до проста триделна. Реално репризата на второто полуизречение е особено видоизменено и от там – не се 
забелязва, за да се определи реално същността на формата. 
13 В Менуета от Моцарт (вж. пр. 1) краят на първото полуизречение също завършва с елипсис – 
посредством най-слабата му форма в сферата на диатониката – лъжлива каденца в TVI. 
14 Известно е, че всяка синтактична единица се изгражда от най-малко две и най-много от три 
непосредствено подчинени на нея структури. Понякога обаче периодът може да съдържа повече от три 
полуизречения. Тогава простите полуизречения (обикновено две по две) се обединяват в сложни, които 
сами по себе си имат характеристики на периоди (периоди в периода). Периодите, съставени от сложни 
полуизречения (субпериоди), се срещат още при Бах. По въпроса вж.  [2; 7.4.]. 
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полуизречения като такива. При Моцарт повторението само на едно сложно полуизречение 
след средните дялове понякога може да има смисъла на период, т. е. на пълна реприза, а после – 
отново на сложно полуизречение в състава на цяло изречение. При Бетовен традиционно 
сложното полуизречение запазва синтактичния си ранг при неговото репризиране. Особено 
показателно за изказаното горе твърдение, относно творческия подход на двамата композитори, 
може да послужат бавните части на Соната № 16 от Моцарт (композирана през 1788 г.) и 
Соната № 8 от Бетовен (композирана през 1798 г.), които сякаш са написани по „матрица”. 
Формата на тези части може да се разглежда като дублирана – като сложна триделна (aba-c-a - 
coda) и като рондо (a-b-a-c-a - coda)15.  При Моцарт рефренът (от позиция на рондото) 
първоначално се излага като двоен период, съставен от сложни полуизречения (вж. пр. 4а), а 
при първото му репризиране се експонира само второто му сложно полуизречение (което само 
по себе си има характеристиките на период – съдържа две прости полуизречения). Строго 
погледнато – предвид синтактичната функция на тази част в експозицията – репризата е 
частична и като цяло формата би следвало да се определи като проста двуделна, а не като 
проста триделна. При Бетовен рефренът първоначално също се организира като двоен период (с 
прости полуизречения – вж. пр 4b), а при първата му реприза – като прост период.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Някои изследователи третират бавната част на Патетична соната от Бетовен като рондо, а други – като 
сложна триделна форма със съкратена реприза. Подобен тип форми, които дават възможност да се 
тълкуват по два начина, могат да се нарекат дублирани. По въпроса вж. [2; 13.3., 17.3.] 
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При втората реприза и при двамата композитори се възвръща първоначалната структура 
на рефрена (при Моцарт обаче периодът вече не се експонира като двоен, но отново има две 
сложни полуизречения)16. 

Всъщност при Моцарт могат да се открият и други случаи на съкращаване на темата до 
мащабите на сложно изречение (със статут на период) при нейното репризиране в творби с 
рондална структура. Например в Rondo D dur (К. 485), организирано в проста рондо-сонатна 
форма17, рефренът представлява период с повторен строеж, който е съставен от субпериоди. 
При някои от репризите на темата се наблюдават именно такова прерастване на сложното 
полуизречение до ранга на цяло изречение18. 

При Бетовен субпериодите от експозицията понякога също прерастват до ранга на 
периоди в репризата, като основната разлика спрямо Моцарт се явява това, че при Бетовен не се 
реализира прерастване само на едното сложно полуизречение от експозицията, а и на двете. 
Интерес в тази връзка предизвиква експозицията на Скерцото от Соната № 3, който дял е 
организиран в проста триделна форма. В репризата (вж. пр. 5b) двата субпериода от 
експозицията (вж. пр. 5а) прерастват до ранга на двоен период. Така въпреки превишаването си 
до ранга на изречения в репризата, периодите в нея се оказват йерархически подчинени на 
системата двоен период, подобно на субпериодите от експозицията – на периода19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 В епизодите на посочените творби също се наблюдава сходство – първият от тях засяга доминантовата 
сфера, а вторият първоначално започва в едноименния минор на главната тоналност (своеобразно Minore 
от позиция на сложната триделна форма). 
17 По въпроса вж. [2; 18.2.]. 
18 По въпроса за синтактичното и структурно-функционалното превишаването и прерастването вж. [2; 
17.1.]. 
19 Причината за подобно превишаване най-вероятно се дължи на стремежа за създаването на втори план 
на двойна двуделна форма (по въпроса вж. 2; 17.5.). 
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От разгледаните образци с основание може да се обобщи, че Моцарт подхожда в известен 

смисъл по-освободено по отношение на синтаксиса при функционалната организация на 
формите, спрямо Бетовен. Едновременно с това има основание да се направи изводът, че 
познаването на творческия стил на композиторите съдейства за по-точния анализ на 
музикалните форми, независимо че тези автори, в случая, са представители на едно и също 
естетическо направление в музикалната история – Виенски класицизъм. 

 
 
References: 

1. Andriyanov, N. (2009): Sonatnata forma v purvata chast na instrumentalnite koncerti na 
Ludvig van Betoven. Za nyakoi aspekti na sonatnostta (The sonata form in the first part of the 
instrumental concerts of Ludwig van Beethoven. About some aspects of sonatas).Veliko 
Tarnovo: Faber. 

2. Andriyanov, N. (2011): Muzikalen analiz (Musical analysis). Shumen: „Ep. K. Preslavski”. 
3. Stoyanov, P. (1993): Muzikalen analiz I (Musical analysis I). Sofia: Muzika. 

 
Assoc. Prof. Nikolay Andriyanov 

Department of Music Aesthetics, Music Education and Performance 
At Konstantin Preslavsky – University of Shumen 

andriyanov@abv.bg, 

195 

http://www.sociobrains.com/

