
221

Abstract: The decline of feudalism at the beginning of the 14th century gave birth to a new, realis  c social 
group free of the dogma  c norms of the last century.

Turning to a real public power in France, Italy, the Netherlands, free ci  zens create their culture and art, 
which later have a major impact on the overall development of Western European music.

Ars nova in Italy connects with the centers of musical art – Milan, Padua, Bologna, Verona, Perugia. Crea-
 ve enthusiasm boils in brilliant Florence, a swing of the Italian Triche  o. Ar  sts, musicians, poets, sculptors 

and architects laid the founda  ons of the Floren  ne Qua  rocanto. Here, the polyglass occurs much later than 
in France – the fi rst two-volume composi  ons date back to the early 14th century, the three-le  er ones appear 
in the middle of the century, and the four-voice ones are almost absent in the age of Ars nova.

By le   ng us compare the Italian with the French mul  lingualism, we turn our a  en  on in two direc  ons – 
the fi rst defi nes the basis on which the Italian mul  lingualism occurs – that is, It is of a dis  nctly secular nature, 
unlike the liturgical basis of the French polygamy. A central place in the composer’s work of the Italian Trichen-
to occupy the secular genres – Madrigal, Kachia and Ballad.
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Упадъкът на феодализма в началото на ХІV в. ражда нова, реалистична социална група, освободена 
от догматичните норми на миналия век. 

Превърнали се в реална обществена сила във Франция, Италия, Нидерландия свободните граждани 
създават своя култура и изкуство, които по-късно оказват съществено влияние върху цялостния развой на 
музикалното изкуство в Западна Европа. Ars nova в Италия се свързва с центровете на музикалното из-
куство – Милано, Падуа, Болоня, Верона, Перуджа. Творчески ентусиазъм кипи и в блестяща Флоренция, 
люлка на италианското Триченто. Художници, музиканти, поети, скулптори и архитекти поставят основи-
те на флорентинското Куатроченто. „Интересът” по това време към полифоничната литургия, прераства 
в „увлечение” към светската полифония, резултат от която са създадените по произведения на Бокачо, 
Петрарка и Сакети музикални композиции. Тук многогласът възниква доста по-късно отколкото във Фран-
ция – първите двугласни композиции датират от началото на ХІV в., тригласните се появяват в средата на 
века, а четиригласните почти отсъстват в епохата на Аrs nova.

 Възможните сравнения между композициите от италианските и френските жанрове са по-скоро от 
гледна точка на специфичните за всяка страна музикално-поетичeски форми и развиващите се видове 
техники. Чрез чисто италианския едногласен жанр лауда се осъществява преход от едногласното мелоди-
ческо изложение в края на ХІІІв. и началото на ХІVв. към многогласието в музикалното изкуство на Италия. 
Позволявайки си да сравним италианското с френското многогласие насочваме вниманието си в две по-
соки – първата определя основата върху която възниква италианското многогласие – т.е. то е с подчерта-
но светски характер, за разлика от литургическата основа на френското многогласие, без това да изключ-
ва участието на многогласната музика в духовния живот на Италия. Втората посока води към изясняване 
на произхода и композиционните и стилови особености на италианското многогласие. 

Централно място в композиторското творчество на италианското Триченто заемат светските жанро-
ве – мадригал, качия и балада. В огромната си част произведенията на италианската полифония са с им-
провизационен характер, освободени от ритмическа и контрапунктична сложност, с подчертана гъвка-
вост и елегантност на мелодическата линия на най-високия глас. Предвид светския си маниер италиан-
ското Триченто е известно с възможността за обновяване на италианската светска вокална полифония от 
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ХІІІ в., още повече че развитието на италианската музика не преминава през Ars antiquа. Пример за това 
са обновените жанрове от ХІІІ в. лауди, възможността за светско изпълнение на мадригала.

Закономерното развитие на многогласието, продиктувано от развоя на светските жанровете и фор-
мите във френската и италианската музика, се наблюдава в увеличаване на партиите в многогласа. Посте-
пенно сe преминава от едногласните форми на ранното Триченто – лауда, балада, през двугласните във 
форма на дует мадригали до многогласните композиционни форми от втората половина на века. Забе-
лязващите се във Франция тенденции на влияние и взаимодействие между жанрове и форми са налице 
и в Италия. Многогласната балада е резултат от взаимовръзката едногласна балада и многогласен мад-
ригал. Откриват се пресечни точки в техниката на качия и каноническия мадригал. 

Закономерностите в еволюцията на музикалните жанрове и форми синхронизира с развитието им като 
вокални, в началото на века до вокално-инструментални в неговия край (особено в творчеството на Ландини). 

Символът на средновековната италианска музика е мадригалът. Двугласните мадригали, като форма 
на ранния двуглас са характерния за началото на века начин на музикално изложение. Предвид на това, 
че не само количествено преобладават, а и с художествените си достойнства именно двугласните компо-
зиционни форми (мадригал и по-късно балада, възникнали на основата на вокалното изпълнение) изя-
вяват стиловите особености на италианската мелодика. Вокалната природа на двугласните композицион-
ни форми можем да определим като съществена особеност на стила на Триченто. Хетерофонната при-
рода на двугласа с равномерен, сдържан интонационно и метроритмично нисък глас и раздвижена, ин-
тонационно и метроритмично обогатена мелодическа линия на високия глас, определят спецификата на 
наследеното от изкуството на монофонията италианско гласоводене. Свободата в развитието на итали-
анската мелодика произтича от необвързаността и с традициите в композиционната техника на мадри-
гала. Окончателен образ тази полифонична музикална форма придобива през първата половина на ХІV 
в., в творчеството на Джовани да Каша, известен като Йоан Флорентински. Като светски музикално-пое-
тичен жанр, произхождащ от старинните италиански пастирски песни, мадригалът няма аналог с други 
музикални жанрове от европейското средновековие. Наравно с мадригала оригиналният за италианска-
та музика жанр качия получава широко разпространение през ранното Триченто. Звукоподражателните 
възгласи, прекъсващи вокалните партии, подсилват образния характер на типичните за качия битови сце-
ни, с което създават слухова и зрителна импресионистична представа за произведенията от този жанр. 

Ако в началото на века двата жанра качия и мадригал са доста дистанцирани един от друг, то в края 
на четиринайстото столетие качия чувствително се доближава до композиционната форма и мелодиче-
ския израз на мадригала. 

Увличащите се по светската полифония флорентински майстори творят в новия жанр балада. Ярък 
представител от епохата на Ars nova, оставил обширно музикално наследство е Франческо Ландини. Към 
това творческо поколение се отнасят и композиторите Якобо да Болоня, Джовани да Каша, Николо да 
Перуджа и др. В зрелия си творчески период, (вероятно 70-те години на ХIVвек) в структурното развитие 
на формата, Ландини следва композиционната техника на Гийом дьо Машо. От друга страна „...типично 
италиански са ясната фактура и форма, течаща мелодия, ритмическа гъвкавост, липса на изоритмия и на 
cantus firmus (тенорът е свободно композиран), стремежът към мелодическа красота и чувственото удо-
волствие от гласа.” [1] Двугласните балади на Ландини попадат под силното влияние на ранните итали-
ански мадригали. Особено внимание заслужава мелодиката като носител на музикално-художествената 
мисъл. Както спокойна, ритмически сдържана, следваща емоционалната линия на поетичния текст, ме-
лодията може да е интонационно доста развита, раздробена на ритмически групи-фрази, придаващи и 
интензивен, драматизиран характер, което я прави доминираща, господстваща над другите гласове. 

Разчленяването на фрази завършващи често с октавови каденци (или октава с квинта), както и низходя-
щото постепенно движение – VII-VI степен и от нея към тониката (интонационен ход известен като Ланди-
нова каденца, която по-късно се възприема от Чикония и композиторите от бургундската школа – Беншуа и 
Дюфай и Дънстейбл в английската музика), представят индивидуалния творчески почерк на композитора. 

Ако изящният висок глас, с типичната за италианския стил мелизматична, интонационно-мелодиче-
ска изразителност е основният компонент на двугласната фактура на баладата, то ролята на интонацион-
но и ритмически сдържаният нисък глас се свежда до съпровождаща основната мелодия. Ако в ранни-
те образци на Ландини показателен е контраста в ритмическата и интонационната плътност на гласове-
те, доста по-различен е образа на късните съчинения на композитора. В тях той сближава, дори почти из-
равнява ролята на двата пласта. 

От късния период от творчеството на Ф. Ландини са мадригалите. В композиционно отношение дву-
гласните мадригали са доста специфични за италианското Ars nova и следват утвърдените традиции на 
мадригалния жанр от втората половина на ХIVвек.
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В обобщение можем да приемем, че сред италианските автори от Ars nova Ландини е композиторът с 
най-голямо жанрово разнообразие на творчеството. …„несравнимо по-богато е неговото образно съдър-
жание, по-съвършена форма, по-развито многогласие, по-индивидуална стилистика. От една страна ком-
позиторът намира и удържа своите (характерните само за него) способи, от друга страна неговото твор-
чество с времето еволюира, а в пределите на всеки жанр и чрез различните произведения той се стреми 
да провери възможностите му.” [2].

Значително място на музикално-историческата сцена в началото на ХIVв. заема Йоханес Чикония, чи-
ето творчество се явява на прехода от Ars nova към ранното Възраждане, с което практически се осъщест-
вява синтез между сложната френска и грациозната италианска музика. Въпреки, че възприема устано-
вените традиции на френското музикално изкуство и мелодизма на италианските композиции музиката 
на Чикония звучи „…просто, ясно, цялостно…” [3] 

Освен в композиционните форми, френско и италианско влияние се наблюдава и в музикалната нота-
ция. Измененията на ритмиката оказват съществено значение за многогласието. До голяма степен компо-
зиционната техника на Чикония е обвързана с произхода на текста ( френски, италиански) и с особености-
те на жанра – вирле, балата, мадригал, в които композиторът използва установената френска и респ. итали-
анска нотация, характерна за по-ранните му композиционни форми. Настъпилите ритмически изменения 
в късните съчинения на композитора водят до изменения и в музикалния запис, който превръща „нотаци-
ята от локално-национална в общоевропейска”. [4] Тенденциите в композиционната му техника съчетават 
френските изоритмичнични принципи, имитационното провеждане и полифоничното развитие на гласове-
те с италианската кантилена, характерна с напевния си и ритмически уравновесен по отношение на другите 
гласове висок глас. Наред с определящото значение на ритмиката и нотацията в композициите на Чикония 
също толкова важна е ролята на жанровата им принадлежност и действието на композиционните принци-
пи, които в края на века придобиват фундаментален характер. Освен особеностите на френския и италиан-
ския стил, те обединяват характерните композиционни елементи на националните европейски школи през 
епохата на Възраждането. Ако за песенните форми определящ е установеният канон на стиха, то мотетите 
на Чикония (особено изоритмическите) следват новите композиционни принципи. 

Тригласният мотет е най-характерната форма в творчеството на композитора (с един вокален и два 
инструментални гласа), композиран по френски образец или създадените по италиански маниер моте-
ти (с два вокални и един инструментален глас.) Традициите на ХIVвек – различните текстове на високите 
гласове и характерната за тенор (или контратенор) партия без словесен текст, Чикония заменя с еднотек-
стовия мотет, възприемащ се все още като нетипичен за първата половина на ХV век. Това дава отраже-
ние върху същността на многогласието. Основен момент във вертикалния строеж на композицията е яс-
но изразеното тригласно съзвучие.

Новото в многогласието, което откриваме за пръв път в творчеството на Чиконя е четиригласният мо-
тет. Четиригласната фактура е представена от имитиращи се в унисон ритмически подвижни гласове зву-
чащи на фона на спокойно провеждащия се в дълги нотни стойности контратенор. Ниските гласове обик-
новено звучат едновременно и създават хармоническа основа, за разлика от мелодическите, които имат 
вторично значение по отношение на вертикала. Хармоническата самостоятелност на музикалната ком-
позиция се определя от характерното съотношение на тенора и контратенора, което за пръв път се на-
блюдава в творчеството на Й. Чикония. Ако в ХIV в. основен композиционен принцип е изоритмията, то в 
творчеството на новатора Чикония неизометрическите мотети са първите композиции освободени от ос-
тинатната форма, които стават нова разновидност на жанра. 

Въпреки, че се придържа към италианските образци композиторът дава нов облик на другия жанр в 
творчеството си – мадригала, чийто основен формообразуващ принцип е имитацията.

Особеност, индивидуална черта на стила на Чикония отличаваща го от предшествениците му е отно-
шението на композитора към „хоровото многогласие” [ 5] имащо съществено важно значение в компо-
зиционната техника на последващото столетие. Вертикалният строеж на композицията и паралелното 
движение на секстакорди представят хармоническия образ на многогласието в творчеството на Чикония, 
което оставя ярък отпечатък върху многогласните съчинения, създадени на прехода от ХV към ХVI век. 
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