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MUSIC AND FUNCTION IN MEDIEVAL  
SLAVIA ORTHODOXA: 

THE EXALTATION OF THE HOLY CROSS, 
SEPTEMBER 141

Gregory Myers

Medieval hymnody was inseparable from the liturgical action it 
supported: text and music were conceived holistically, while liturgy 
provided the framework and the all-essential context for the singing. The 
following examines the origins of medieval chanting practices on Slavic 
soil during the 11th-14th centuries. In a bid to glimpse the medieval musical 
dynamic the hymnody is examined through to its liturgical function. Select 
numbers for the Exaltation of the Holy Cross, September 14 have been 
singled out as our case study. 

Liturgical Context: The Order of Service for September 14
According to the Synaxarion of Hagia Sophia, the September 14 feast 

of the Exaltation of the Honorable Cross was a week-long observance that 
was celebrated with great solemnity in the Byzantine capital, starting from 
September 10. The ritual comprised a set of important events: the bringing 
out of the Holy Cross from the skeuophylakion, its washing, the Elevation, 
and Veneration. Available liturgical sources exhibit wide ranging variations 
of the same liturgical traditions but retain a stable core of fixed musical 
elements. As liturgist Mikhail Lisitsyn affirms, the rubrics vary broadly and 
are distinguished from one another by the number (and order) of verses and 
antiphons.2  

A critical determining factor was the ecclesiastical setting: cathedral 
or monastery. The appearance of the Typikon of Patriarch Alexius 
Studite (hereafter TAS-OCS) in the 11th century and its family of related 
ordinals began an ongoing process of synthesis wherein elements of 
Constantinople’s all-chanted cathedral office absorbed the monastic order 
of psalmody; the lines separating the traditions became increasingly 
obscured. The synthesizing trend reached its zenith in the 13th century, 
after which Slavia Orthodoxa was swept by a tide of liturgical reforms 
1 The following is excerpted from a much larger investigation of the music for the Exal-
tation of the Holy Cross (forthcoming, 2016).
2 Lisitsyn, Mikhail. Pervonachal’nyi Slaviano-Russkii Tipikon (The Original Slavic-Rus-
sian Tipikon). St. Petersburg: 1911, (hereafter PSRT), pp. 100-101 http://books.e-heri-
tage.ru/book/10072408 (27.02.2016).
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with the introduction of the Neo-Sabbaitic ordo. Until this time an uneven 
mix of traditions coexisted with considerable disparity among them. 

Balancing Liturgics and Music:  
The Position of the Hymns in the Liturgical Sources

According to the Holy Cross 40 copy of the Great Church 
Typikon, the core hymnody was a complex of 6 antiphons sung 
in the Ambo of the Great Church at Matins after Psalm 50.3 
Their chanting accompanies the descent and entrance of the 
Patriarch upon which the psaltai ascended the ambo to sing:4  

The second of these was sung at Vespers, the remaining 5 for the 
Office of the Pannychis; the last is the festal kontakion. Aside from the 
kontakion, which later assumes its usual place after Ode 6 of the Canon, 
only troparia 3, 4, and 5 retain their roles as festal antiphons, but as 
sessional hymns in the Neo-Sabbaitic typikon. Troparia 4 and 5 survive 

3 Mateos, Juan. Le Typicon de la Grande Èglise. Ms. St. Croix No. 40, 2 Vols. Orien-
talia Christiana Analecta 165 & 166: Rome, 1962-3, p. 28. These have a concise or-
dering. Only five of the six antiphons are given in Patmos 266. See Dimitrievsky, A. 
Opisanie Liturgicheskikh Rukopisei (Description of Liturgical Manuscripts). 3 Volumes. 
Kiev:1901, Reissue Hildesheim: Georg Olms Verlagbuchandlung, no. I, 1965, p. 5. The 
third, Ἡ Ἐκκλησία βοᾷ σοι’ is missing. Moreover, the order (which is apparently flexi-
ble) is changed, implying a different performing hierarchy or performance order.
4 These same six antiphons are also found in the Prophetologion, augmenting the core of 
the basic three. See Engberg, Gudrun. Ed. MMB Lectionaria, Prophetologion, (Vol. 1, 
pars altera Lectiones Anni Immobilis. Copenhagen: Munksgaard, 1980, pp. 26-27.
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in later transmissions and were performed for the Lesser Elevation of the 
Holy Cross on the Third Sunday of Lent; Troparion 3 is not found in any 
of the later liturgical sources consulted. Troparia 3, 4, and 5, form a core 
of antiphons for the chanted office; their musical settings are found in the 
Byzantine Asmatikon and Slavic kondakaria grouped as a hymnographic 
unit. Their existence testifies to the endurance of the most archaic liturgical 
practices, and as such can be used to trace cathedral elements into later 
periods. Over time with the transformation of ordo, they lose their festive 
function and liturgical centrality. As such they assume a role as barometers 
of liturgical change.

The Oldest South Slavic Witness
The oldest Slavonic account of the hierarchical celebration of the 

Exaltation, and the earliest evidence of the chanted cathedral office on 
Slavic soil is found on folios 30r-33r in the synaxarian portion of the 11th-
century Enina Apostol, NBKM 1144. In a groundbreaking 1995 study, 
musicologist Asen Atanasov published an important description of the 
Exaltation rite.5 Particularly noteworthy is his novel treatment of the 
source as a musical document. 

Atanasov conflated rubrics from 2 later sources of the same type: 
the 12th-century Okhrid and Slepchensky Apostoli.6 They share an almost 
identical ritual with only slight variation in the order of the antiphons 
sung. According to NBKM 1144, at Matins, after the Hexapsalmos and 

 the Mode I festal troparion,  first sung at Vespers 
following the Old Testament reading, is sung; then the core antiphons 
are performed in the following order: (1) , Mode 
VII, (2)  Mode VI, (3) , Mode II (for 
which we have no notated setting), followed by the Mode IV kontakion 
(4)  Their changing rotation  is interesting 
with precedence given to some over the others. In this instance, chant 
order and hierarchy are revealing: priority is given to the first antiphon, 
5 Atanasov, Asen. ‘Pevcheskata Sluzhba Vuzdvizhenie S(via)tago i Chest’nago i Zhivot-
voriashtago Krsta (He Ipsosis tou Timiou Staurou) – 14. IX v Eninskiia Apostol,’ (The 
Sung Liturgy of the Exaltation of the Holy and Honorable and Life-Giving Christ) in: 
Bulgarsko Muzikoznanie, 1995, No. 3, pp. 44-48. (See also Khristova-Shomova, Isk-
ra ‘Troparite v Eninskiia Apostol,’ in: Palaeobulgarica, 1994, XVIII, No. 4, 1994, pp. 
86-102. On page 88, the author notes that the Enina Apostol preserves no fewer than 15 
complete troparion texts.
6  Il’inskii, G. A. Slepchenskii apostol (Moscow, 1912; Kul’bikin, S. M.  ‘Okhridskaia 
rukopis’ Apostola kontsa XII veka,’ (The Ohrid Manuscript of Apostle Konsta of the 12th 
century) in: Bulgarski Starini, 1907, No. 3, 1907.
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which is underrepresented in musical manuscripts. The fact that it 
is repeated 3 times consecutively suggest a cathedral setting and the 
presence of the patriarch as celebrant. Conspicuous by its absense at this 
point in the service in all 3 South Slavic sources is the second antiphon  

7 The same antiphons are sung again before the 
end of Matins: 

From folio 30v we read: 

At this point the missing antiphon makes its appearance with a 
modification of the text (the first word is changed):

After the patriarch ascends the ambo a special service for the 
Exaltation begins. The festive troparion  is employed as a refrain 
throughout. Below, the text has been laid out according to its method of 
execution; its alternation with psalm verses, replete with their own internal 
repeats, creates a musical texture of continuous hymnody:

7 Atanasov, Asen Op. cit., p. 44. 
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The liturgy then resumes. The festal Trisagion,  pre ce-
des the reading of the Prokeimenon and the Epistle.8

As Atanasov points out, the example presents proof of early 
Bulgarian use of the Great Church typikon during the first epoch of their 
Christianization. At the same time there are those elements that either 
deviate or are absent from copies of the Great Church ordo suggesting 
perhaps an even older stratum of Byzantine usage found only in the Slavic 
translations of the service books.9

Later Balkan Witnesses
The hymn  is again the sole antiphon to appear on 

folios 61v and 64v of a next generation source, the Bitolski or Kicevo 
Triodion (11th-12th century) for the Lesser Elevation of the Holy Cross on the 
Third Sunday of Great Lent. The chant appears twice on the Wednesday of 
the Holy Cross during the Fourth Week of Great Lent with the Troparion of 
the Holy Cross,  a similar position it shares with the order 
of chants in the early 12th-century Blagoveshchensky Kondakar (BK).10  

The Orbelski Triodion indicates this antiphon on folio 93d, and 
provides its full text. It is the third of 3 sessional hymns in the same modal 
region (VII) for the Fourth Thursday of Great Lent. Its performance is 
followed by 3 alleluias and verses. Further on (on folio 97b) we find 
reference to the archaic tritoechtoi service, a residual Great Church 
practice, with the rubric: 

8  This corresponds to contemporary practice.
9  Op. cit., pp. 45-48. Which copy of the Great Church ordo was available to the Medieval 
Slavs, and was it already in Slavonic translation?
10  Dostal, Anton, Rothe, Hans and Trapp, Erich (Eds.) 
(Blagoveshchensky Kondakar. 
Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slawen: Der altrussische Kondakar auf 
der Grundlage des Blagoveshchenskij Nizhegorodskij Kondakar facsimile). Giessen: 
Wilhelm Schmitz Verlag, 1976.



12

By the 13th century, our liturgical and musical books more typically 
reflect the Studite-type synthesis of cathedral and monastic liturgies. 
While not exhaustive, a comparison from other South Slavic transmissions 
of the Exaltation illustrates this standardization of liturgical praxis, each 
balancing the musical numbers with only slight variation in their ordering. 
Most manuscripts from this time period have an almost identical chant 
arrangement. 

A comparison of these later sources with the rubrics from NBKM 1144 
yields interesting results. They are included here to highlight both the 
stability of the antiphon transmission and the flexibility in their rotation. 
Two epistle books and one menaion include rubrics for the Exaltation. In 
the 13th-century Skopski Menaion, NBKM 522, the September 14 service 
begins on folio 1v. At Matins we read,  
followed by a psalm verse and the Mode VI sedelen, 

 is the sessional hymn (sedelen) following Ode 3 of the 
Canon in NBKM 522. The kontakion is after Ode 6 with the indication 
that its last line is to be sung as a refrain after the ikos. Our third antiphon, 

’ is absent.
The celebration is found on folios 76v-77r in the first of the two 

Epistle books, NBKM 882, from the second half of the 13th century. On 
folio 77v following the veneration of the Holy Cross, the singing of the 
kontakion alternates with the troparion  as refrain. The 
singing of  (Mode II) by the congregation as the 
Holy Cross is brought to the altar is also prescribed.  

More interesting, however, is the service in the second Epistle book 
NBKM 880 from the first half of the 13th century. Folio 124r recalls the 
chanted structure of NBKM 1144 for the  refrain at liturgy. 
Its performance alternates with the chanting of verses. Unlike the older 
manuscript, the only core antiphon provided is  Mode 
II.11 The liturgical shift in the mid-13th century likely accounts for the 
divergence of practices between these Epistle book transmissions. 

11  Pentkovskiy’s observations concerning that are like those found in the Tipografsky 
Ustav; both make use of the characteristic South Slavic term  to refer to the feast. 
(Pentkovskiy, Aleksei. ‘«Okhrid na Rusi»: Drevnerusskie bogosluzhebnie knigi kak 
istochnik dlia rekonstruktsii liturgicheskoi traditsii Okhridsko-Prespanskogo regiona v 
X-XI stoletiiakh,’ in: Zbornik na trudovi od Megunarodniot nauchen sobir, Ohrid, 3-4 
oktomvri 2013, Skopje 2014, p. 48.
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East Slavic Transmissions and Other Sources
Our most convincing evidence for the existence of the cathedral ritual in 

Rus’ is found in an addendum in The Typikon of Alexis Studite (hereafter TAS-
OCS) under the rubric, ‘  

’ in which we are given a detailed description of an 
alternate service. The setting is monastic. On folio 262v of TAS-OCS, we 
read:12

 
The entire ritual could have been celebrated twice, the second time in 

the cathedral variant. More likely, the monastic community was provided 
with an alternative set of rubrics to be employed at the discretion of the 
abbot. The antiphons are found in this alternate transmission where they 
are accorded particular prominence.13 This is the most explicit evidence 
that the two practices, monastic and cathedral could be conflated for a 
single feast. The excerpt also speaks to the familiarity with which the 
medieval Slavic community served the Constantinopolitan ‘option.’ As 
12 Pentkovskiy, Aleksei. Tipikon Patriarkha Aleksiia Studita v Vizantii i na Rusi. Moscow: 
Izdatel’stvo Moskovskoi Patriarkhii, 2001: pp. 408-409. On the general awareness and 
knowledge of Constantinopolitan cathedral practice, Pentkovskiy, who singles out the 
first of 3 core antiphons, writes: 

Кроме студийской богослужебной традиции составитель ТАС хорошо 
знал и константинопольское богослужение кафедрального обряда, то 
есть литургическую традицию Великой церкви, и в некоторых случаях он 
отметил его особенности, сохраняя при этом верность студийской практике. 
Например... упоминание о пении тропаря Днесь пророческое и медленном 
пении Господи помилуй в чинопоследовании воздвижения креста... (Page 119, 
and n. 84).
(As well as the Studite liturgical tradition compiled by TAS, he knew the Constan-
tinople cathedral worship rite, that is, the liturgical tradition of the Great Church, 
and in some cases he has noted its features, while maintaining fidelity to Studion 
practice. For example ... mention of the singing of the troparion Dnes [with its] 
prophetic and slow singing Kyrie eleison in the rite of the Exaltation of the Cross)

See also PSRT, pp. 250-251. The line  appears to referto 
the best singers (literally 'throats') in the ensemble.
13 PSRT, p. 250; TAS-OCS, 408. The fact that there is this alternate set of rubrics indi-
cates that two liturgical practices were in use. This cathedral variant suggests that the 
more elaborate ‘All-Chanted’ form was an option in larger ecclesiastical establishments. 
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a ‘fixed’ element of Great Church provenance, the rubric also mentions 
the position in the church (in the middle of the church before the Royal 
Doors) where they were to be performed and the number of repetitions of 
each antiphon. No known precedent in Greek-speaking Byzantium has 
been discovered. 

The Antiphons 
Our antiphons are first sung during the removal of the Holy 

Cross from the skeuophylakion. TAC-OSC records a similar 
ritual for the removal and immediate return of the Holy Cross 
from the skeuophylakion during Holy Week:14 

As a stational hymn, the kontakion framed the event (antiphon ‘f,’ 
above); the oldest neumated setting is found in the 11th-century Tipografsky 
Ustav.15 

The Music 
Common ritual and musical traditions linked all the major liturgical 

centers in the Byzantine Commonwealth. While there is a dearth of South 
Slavic musical manuscripts from this early period, 4 of the old Slavic 
kondakaria and copies of the Byzantine asmatikon preserve the musical 
settings of the antiphons. 

14 PSRT, p. 251. This ritual occurs after the 9th hour during the singing of the Beatitudes, 
to which there is full concurrence among all Studite sources. They were also sung at the 
Washing of the Holy Cross on Good Friday.
15  Folio 27v.
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An established body of chant melodies that traversed the region 
and crossed cultural divides were used for this occasion. Local variants 
notwithstanding, their stability is demonstrable. As evidence of their 
cathedral heritage, on folios 84r-85v of the BK we find a bilingual version 
of the first antiphons,  followed by a setting in Greek 
but in a Cyrillic transliteration,  both with identical 
neumation. 
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The two settings point back to the earliest Graeco-Slavonic bilingual 
practices rooted in Balkan customs and the simultaneous use of Slavic 
settings alongside the Greek. 

In spite of its prominence in the medieval Bulgarian liturgical sources, 
the third and shortest of the 3 core antiphons, the Mode III plagal/Mode VII 

 also has the smallest musical 
manuscript representation: The 14th-century Kastoria 8 choir book (K8) 
is the only Greek source (ff. 76v-77r), while the Lavrsky and Uspensky 
kondakars include Slavonic settings, (ff. 107v and 170v respectively). 

Two transcriptions of the second antiphon, from K8 and the 15th-
century Athens 2061, appear below.

Example 3. Second Antiphon for the Exaltation of the Holy Cross, Mode II Pla-
gal, Kastoria 8, f. 76v
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Second Antiphon for the Exaltation of the Holy Cross, Mode II Plagal from Ms. 
A2061, ff. 92r/v
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The inclusion of the later setting confirms the continued use of this 
archaic chant repertory into the 15th century. Obvious variations in the 
2 settings notwithstanding, when viewed together and matched with 
their even older Slavic musical counterparts (whose neumatic patterns 
correspond with the Byzantine settings), present an unbroken musical 
tradition from at least the early 12th century. Their endurance bears witness 
to a continued use during a period of overlapping of liturgical practices.  

Glimpsing a Liturgical Reconstruction of Antiphons Use 
The antiphons for the Exaltation of the Holy Cross provide a unifying 

thread of continuity in this discussion of medieval performance practices. 
Whole portions of the ritual with the chanted numbers appear on more 
than one occasion throughout both the fixed and moveable portions 
of the church calendar.16 For Slavic liturgical practices the 13th-century 
Orbelski Triodion emerges as our liturgical Urtext or textus receptus for the 
discussion of antiphon use during the Holy Week. Its compilation date and 
Southwestern Balkan provenance places it historically at the confluence 
of the two great liturgical traditions preserving both ancient residual 
Constantinopolitan~Studite elements rendered in a monastic environment 
and emergent Jerusalem~Neo-Sabbaitic practices.17 For the Good Friday 
Hours, in terms of completeness and organization of the chanted material, 
the source fits nicely into the family complex of Byzantine sources. 

Two of the principal antiphons are recast as refrain forms where they 
alternate with the singing of the stichera-idiomela and psalm-verses. 
Collectively, texts and music work in consort and form a complex of 
hymnody. The table below illustrates the arrangement of the chanted 
material for the Third Royal Hour of Good Friday as recorded in the 
Orbelski Triodion.

16  The 15th-century ms Wien Österreichische Nationalbibliothek, Slav. 45, a Serbian 
Lenten Triodion, lists the Mode VI sedelen, ‘Тькмо вьдрузи  ,’ among the peni-
tential kathismata, in a separate section at the beginning of the manuscript, likely intend-
ed for use on the Third Sunday or Fourth Wednesday of the Lenten Fast at the Lesser 
Elevation of the Holy Cross. 
17  Crvenkovska, Emilija and Makarijoska, Liljana. Orbelski triod. Stari tekstove X. 
Skopje, Macedonia: Inst. za mak. jazik ‘K. M,’ 2010. The texts for the Good Friday 
Hours are found on folios 184b-191c in this published edition.
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Concluding Remarks
The music for the Holy Cross provides a good illustration of the 13th 

century as a high water mark for the synthesis of cathedral and monastic 
liturgical and musical practices. Nonetheless changes were imminent and 
over the course of the next two centuries by the region would be swept 
by the tide of Neo-Sabbaitic liturgical reforms, elements of which were 
already present in the services at this time. Nevertheless, they were neither 
immediate nor uniform across the territories. By the 15th century, most but 
certainly not all archaic ritual and musical practices (as attested by the 
enduring appearance of our chanted numbers) would be expunged from 
the shifting liturgical landscape.

Music and Function in Medieval Slavia Orthodoxa: 
The Exaltation of the Holy Cross, September 1418

Gregory Myers

Abstract
Through a study of liturgical sources, this paper investigates the origins 

of medieval chanting practices on Slavic soil according to their function in the 
divine services. In a bid to glimpse the medieval musical dynamic, it examines 
the hymnography, specifically three core antiphons of cathedral provenance, and 
their application and performance for the Feasts of the Holy Cross: September 
14, the Third Week of Lent, and Good Friday. 

Keywords : Antiphon, Holy Cross, Good Friday, Typikon, Menaion, 
Triodion, Asmatikon, Kondakar, hymnography, liturgy, liturgical reforms 
Studite, Constantinople, Neo-Sabbaitic.

18 The following is excerpted from a much larger investigation of the music for the Exal-
tation of the Holy Cross intended for publication in 2016.
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THE STRICTNESS OF PALESTRINA STYLE
Vesela Boyadjieva

Introduction
‘Strict counterpoint’ and ‘Palestrina style’ are interchangeable terms 

in current usage. In Bulgarian theory the adjectives ‘strict’ and ‘Palestrin-
ian’ are often combined. In the old terminology there are two aspects – 
la Musica communa (defined by Dimitar Hristov as generally accessi-
ble music,1 according to Neva Krysteva it is a connected style2) and la 
Musica reservata (for narrow specialists, elite music – Dimitar Hristov’s 
translation); in Russian terminology the term is строгий стиль, строгое 
письмо, the German equivalent is Die klassische Vokalpolyphonie, Der 
strenger Satz, the reciprocal Latin term is stylus a capella ecclesiasticus.3 
We can see different characteristics in distinguishing stylistic features – 
‘classic vocal polyphony,’ ‘strict composition,’ ‘vocal church style’ and so 
forth. But these nuances in defining the content are always associated with 
the creative work of Palestrina. Is it possible for one person to generalize 
a whole epoch? There is a similar issue with Bach’s free style for exam-
ple, and the answer will inevitably be positive if we follow the analogous 
link between the name of the most eminent representative of the era and a 
summarized comprehension of style based on defined compositional tech-
niques. In general, the confirmation of the Palestrina style as ‘strict’ means 
that it observes clearly established rules.

This first attempt to establish a definition, however, immediately pro-
vokes repudiation because the ‘clearness’ of the techniques in historical 
and geographical context cannot be guaranteed. There is always a pre-
history; a stylistic analogy always exists. We could acknowledge these 
techniques (at that only relatively) which have comprehensive etymologi-
cal roots. In this particular case, however, there is no theory of the style by 

1 Hristov, Dimitar. Към теоретичните основи на мелодиката (On the Theoretical 
Foundations of Melody). Vol. 2. Sofia: Мusica, 1982, p. 314: ‘всеобщодостъпна музи-
ка.’ All the translations in this paper are by the author.
2 Krysteva, Neva. Contrapunctus и Compositio. Аспекти на полифоничната компо-
зиция. (Aspects of Polyphonic Composition), in: Кръстева, Нева. Музикално-теоре-
тични изследвания. (Music Theory Studies). Vol. 1. Sofia: Leading Technology, p. 183: 
‘свързан стил.’
3 Frayonov, Victor. Строгий стиль (Strict Style), in: Keldish, Yuri (ed.) Музыкальная 
энциклопедия (Musical Encyclopedia). http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/7299/
Строгий. (09.09.2015).
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the composer himself, which makes it difficult to reach absolute precision 
in the conclusions. For this reason every teacher seeks his own concep-
tion of this question. It is no accident that textbooks on counterpoint pre-
sent a subjective attitude, which questions the degree of ‘strictness’ in the 
Palestrina style. It is necessary to examine the most reliable sources con-
nected with the problems and see the reason for the considerable interest 
in this theme. 

One of the shortest definitions appears in Riemann’s Musiklexikon, 
where Palestrina style (Palestrina-Stil) is defined as a summary not only 
of the compositional techniques of the renaissance but also of the church 
choral style of the epoch.4 Riemann’s description of the style relates it to 
Palestrina’s Missa Papae Marcelli. The facts speak for themselves: the 
catholic world shapes mental pictures (ideas) about musica sacra accord-
ing to the religious sanction. The prescriptive documents from the Council 
of Trent (1562)5 and Motu Proprio of 22 November 19036 confirm this. 
The declared strictness, which becomes the main feature of the style, has 
a natural tendency for expression in concrete form and systematizing the 
characteristics of the musical language. And here is the opportunity for 
this concreteness to be acknowledged as one of the fundamentals of learn-
ing counterpoint.

Johann Joseph Fux’s Method
The common European system of teaching, based on Fux’s Gradus 

ad Parnassum, aims to provide the necessary certainty and reliability of 
the method. Alfred Mann confirms this intention in the introduction to 
his English translation : ‘Published in 1725 at imperial expense and dis-
tributed within a short time throughout entire musical world, Fux’s work 
marked a turning point of the evolution of music theory. (…) The method 
of Fux’s work is linked to the great past through essential style charac-
teristics: the composing process on a given melody (cantus firmus); the 
emphasis on the melodic element resulting from consistently varied scale 

4 ‘Palestrina-Stil’ in: Riemann, Hugo. Musik Lexikon. Berlin: Max Hesses Verlag, 1929, 
p. 1335.
5 A detailed survey of the recommendations made by the Council of Trent can be found in 
Fellerer, K.G., ‘Church Music and the Council of Trent,’ in: The Musical Quarterly Vol. 
39, No. 4 (Oct., 1953), pp. 576-594.
6 Motu proprio Tra le Sollecitudini del sommo Pontefice Pio X sulla musica sacra,  
22 November 1903. http://w2.vatican.va/content/pius-x/it/motu_proprio/documents/
hf_p-x_motu proprio_19031122_sollecitudini.html Available in English at http://www.
adoremus.org/MotuProprio.html. (27.02.2016).
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patterns (modes); the balance of consonance and dissonance determined 
by accent, preparation, and resolution; and the consideration of the vo-
cal medium as the natural vehicle of musical composition as well as of 
performance. Fux discusses the study of counterpoint in two, three and 
four parts, placing between the species of simple and florid counterpoint 
three intermediate species for the student’s ‘graded’ road to the Moun-
tain of Muses.’7 A similar approach to Fux’s method is also found in trea-
tises by Girolamo Diruta (Il Transilvano, 1593) and Adriano Banchieri 
(Cartella Musicale, 1601).8 Mann makes a further interesting observation: 
‘In choosing the Latin language, Fux ensured a wide distribution for his 
work, but at the same time he placed before student and teacher the task 
of translating the Gradus into modern languages.’9

It is curious that the dialogue form of the original text has been aban-
doned in the modern textbooks. The manner of presentation – enumerat-
ing prohibitions rather than rules – gives the student the impression of 
negative rather than positive knowledge. This method of teaching – ap-
proaching knowledge indirectly through allegorical expression – is very 
significant in sacred music. This can be a reason to compromise the inten-
tion of accuracy and strictness while suggesting substantial concreteness 
with regard to the music’s subservience to the text. The complex under-
standing of the style as completeness leads to a reconsideration of Fux’s 
method, because concentration on the music’s technical aspects runs the 
risk of completely misunderstanding the meaning of the discipline. Re-
moteness from the text in this methodology falsely casts music in the role 
of an abstract art. Sacred art is in essence always symbolic. 

Taking the regulated vertical as the main feature of strict composi-
tion is a convenient basis for theorists to accept the flaw in this meth-
od, ignoring the word as an essential part of the work’s conception. The 
great advantage, however, lies in its ability to express polyphony as a 
mathematical structure. This aspect of the strict style illuminates church 
cryptography (the hidden meaning of the text and its theological content), 
which determines the rich potential of the polyphonic texture. The musi-
7 Mann, Alfred. The Study of Counterpoint from Johann Joseph Fux’s Gradus ad Parnas-
sum. New York & London, Norton: 1971, ‘Introduction’, pp. x-xi. http://www.opus28.
co.uk/Fux_Gradus.pdf. (26.10.2015).
8 Manolov, Zdravko & Hristov, Dimitar. Полифония (Polyphony). Sofia: Musica, 1992, 
p. 17.
9 Mann, Alfred. Op. cit., pp. xiv-xv. 
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cal examples offer plenty of academic solutions that reinforce the impres-
sion of this style’s strictness and the many worthy examples that violate 
its general principles, so that they can yield a greater quantity and no less 
important concomitant knowledge. 

Common Principles
Textbooks approve that convertible counterpoint and the imitations 

shift the cantus firmus technique, which requires the acceptance of a total 
break from the use of musical quotation and Fux’s species counterpoint. 
This never happens in the music. Consideration of the style of the ep-
och presupposes a full examination of convertible counterpoint, through 
which the ‘copying of polyphonic constructions’ takes place.10 The afore-
mentioned characteristics of strict counterpoint here leads to the general 
impression of symmetry at the macro level that associates with the possi-
bilities of convertible counterpoint and imitations. The copying of the text 
creates the impression of symmetry, which brings a sense of perfection. 
It is the symmetry that links academic technique and theological content: 
‘Symmetry is often used to denote the perfect (ideal) centre, where eve-
rything has been subordinated.’11 Exact symmetry is the ideal scheme in 
sacred art, which inevitably attempts to overcome the feeling of stiffness. 
‘Can we feel the desire to pray in front of the square of Malevich?’12 asks 
theologian Pavel Evdokimov. In this way he affirms that in its essence 
sacred art cannot be experienced by the external sign alone, by the sign-
symbol: it is a personal relationship, a shared individual experience.

The perception of strict composition as only a technique still has its 
supporters. Sergei Taneyev comments on this practice, citing F. J. Fétis’, 
Traité du contrepoint et de la fugue (1846): ‘Hence in Fétis the thought 
arises, that as a beginning of strict counterpoint, but now in the sense of 
fundamental principle, serve the consonant chords. (…) To this summary 
of the events, concerning only strict counterpoint, the significance of the 

10 Hristov, Dimitar. Композиционни проблеми във фугите на ‘Добре темперирано 
пиано’ на Й. С. Бах (Compositional Problems in the Fugues of the ‘Well-Tempered 
Clavier’ of J.S. Bach). Sofia: Мusica, 1975, p. 137: ‘преписване на цели многогласни 
построения.’
11 Evdokimov, Pavel. Изкуството на иконата – богословие на красотата (The Art 
of the Ikon – Theology of Beauty). Sofia: Omofor, 2011, p. 234: ‘Симетрията често се 
използва, за да обозначи идеалния център, на който всичко се подчинява.’
12 Ibid., p. 101: ‘Можем ли да почувстваме желание за молитва пред квадрата на 
Малевич?’
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guiding principle is arbitrarily ascribed to strict counterpoint as a whole.’13 
The relationship between consonance and metre had been regulated 

as early as Franco of Cologne.14 It is also present in Heinrich Schenker’s 
theory.15 In all cases two-part-compositions prevail as constructive mini-
mum reduced to a vertical type ‘note against note.’16 But two-part compo-
sition turns out to be the broadest scheme, the skeleton of the strict style 
that conveys technique but deprives us of the music’s transcendence. What 
idea has been used in the study of prohibitions in the most rigorous kind 
of counterpoint, i.e. in two-part composition? Firstly, training in two-part 
composition disciplines thinking. The opportunities for diluting strictness 
and the probability of permitting exceptions increase proportionally with 
the number of voices. Then, between the so-called two-part composition 
draft – where basic techniques and real two-part composition are explored 
– disparity appears. The rule that each pair in the polyphonic texture can 
be presented as an appropriately worked out two-part composition is ac-
cepted conditionally. The reason for this convention lies in the presence of 
complementarity. The literal translation of this term means mutually sup-
plementing voices. This occurs on two levels: 1) a complementary rhythm 
(the most noticeable and discussed); 2) vertically complemented harmo-
nies, providing a keynote, third and fifth.

On the Usage of Dissonances
Palestrina conceived the Missa Papae Marcelli (an emblematic work 

for strict counterpoint) as a six-part composition. Sergei Taneyev offers 
13 Taneyev, Sergei. Подвижной контрапункт строгаго письма (Counterpoint. Strict 
Writing). Moscow: Jurgenson, 1909, p. 167: ‘Отсюда у Фетиса могла возникнуть 
мысль, что начало строгаго письма, но уже в смысле основного принципа, служать 
консунирующие аккорды (...) Этому обобщению явлений, касающийхся одного то-
лько первого разряда строгаго контрапункта, было произвольно придано значение 
руководящаго принципа для всей области строгаго письма.’ http://vk.com/doc49821
569_321386682?hash=7319b6ffbb15c7c148&dl=38ab6593d224d8433c. (26.10.2015).
14 Franco of Cologne (Art of Measured Song c1280) was among the first discuss a system 
of sign-specific durational values for both sound and silence. He also developed a 
hierarchical taxonomy of consonance and dissonance. See Ars cantus mensurabilis (ed. 
G. Reaney and A. Gilles), Corpus scriptorum de musica, Vol.18 (1974).
15 Heinrich Schenker (1868-1935) presented his theory of musical composition in a 
series of publications with the general title Neue musikalische Theorien und Phantasien: 
Harmonielehre (1906); Kontrapunkt (Vol.I, 1910, Vol.II, 1922) and Der freie Satz (1935).
16 For a definition of Contrapunctus simplex (Punctus contra punctum), see: Tinctoris, 
Johannes The Art of Counterpoint (Liber de Arte Contrapuncti, 1477). Musicological 
Studies and Documents 5, American Institute of Musicology: 1961. Book 2 chapter 19 
discusses the difference between note against note and diminished counterpoint.



29

a very interesting point of view in considering the dissonances. A further 
quotation from Fétis’ Traité serves as his starting point: ‘And here in this 
mass, according to the testimony of Fétis, ‘there are not enough words to 
express our admiration for its merits,’ on the very first page in twelve bars 
we encounter seven instances, which in his opinion must be called seven 
‘erreurs de ce grand maître,’ namely:’17 

Example 1. Sergei Taneyev, Counterpoint, page 166

Although Sergei Taneyev does not identify the types of error, the ver-
tical events at the asterisks contain dissonances, in each case between DO 
and RE:18 
17 Taneyev, Sergei, Op. cit., p. 166: ‘И вотъ, въ этой месс , достоинства которой, по 
свид тельству самого Фетиса, ‘выше нашихъ похвалъ’, мы на 1-й же страниц , на 
протяженiи 12 тактовъ, встр чаемъ семь случаевъ, которые по его мн нiю нужно 
назвать ошибками Палестрины, семь ‘erreurs de ce grand maître.’
18 The initial statement given by Tenor I (which opens the Kyrie) begins on RE and 
cadences on DO:
 Tenor I [Dux I]
 RE    –    –    SOL –   DO
 KY – RIE E – LEI – – SON
So, it is no accident that the cluster of dissonances that populate the passage in Example 1  
(*1-*7) focuses on DO/RE. For a Mass that was written to honour Marcellus II (whose Papacy 
lasted only three weeks) such a concentration of dissonance seems expressively appropriate.
Missa Papae Marcelli was freely built. It is not based on cantus firmus, canon or parodia 
probably because it is dedicated to a particular person. Kyrie eleison is the shortest and 
the most-frequently repeated prayer of Christian Liturgy; it is also the deepest and most 
heartfelt one. The intonation has a lot of variants and dissonances enrich the expressive-
ness, so it is the right place for exceptions. Such a concentration of dissonance occurs only 
in Kyrie I. The prevalent RE/DO binary opposition also defines the frame of this section. 
In the other parts of the Mass (which have a lot of text) the dissonances have another 
purpose, forming sense groups or dividing phrases by emphasising a specific word. It is 
rare to have more than one dissonance in a verbal phrase.
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*1 *2 *3 *4 *5 *6 *7

Cantus RE FA FA RE FA RE FA

Altus SOL FA LA  –– LA LA DO

Tenor I MI LA DO FA RE FA RE

Tenor II DO DO FA RE  –– LA LA

Bassus I – RE  –– FA DO FA  ––

Bassus II LA – RE DO FA DO FA

Discussion of the Palestrina style must inevitably mention Knud 
Jeppesen’s pioneering Der Palestrinastil und die Dissonanz, (1925). Ac-
cording to Jeppesen, the use of dissonance is a key to solving the style. 
Since his monograph was written ninety years ago the treatment of disso-
nance has acquired significance in teaching practice, so we will not confine 
ourselves to this work. As a continuation of this development – the study 
of style through the types and extent of dissonances, Zdravko Manolov’s 
research makes a significant contribution to Bulgarian theory and, more 
recently, Neva Krysteva’s theories on the usage of the dissonance have 
become highly respected. Krysteva finds logical explanations for the use 
of successive technique as the basis of polyphonic technique. Each voice 
of the polyphonic texture in strict composition is characterized by chang-
ing metre for which she suggests a pragmatic solution: ‘We might have to 
recommend a bar line in each stave individually.’19 

On the Usage of the Consecutive Fifths and Octaves
George Oldroyd suggests a method for studying six- and eight-part 

scores based on the so-called statutory four-part composition: ‘It has 
always been recognized that the rules of four-part writing cannot be 
applied to six- and eight-part work without relaxation. The trouble is 
that guidance about this relaxation by theorists appears to be vague. For 
instance, Fux assures his pupil that, having mastered four-part composi-

19 Krysteva, Neva. Op. cit., p. 220: ‘Може би трябва да се препоръча тактова черта 
през всяко петолиние поотделно.’
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tion, his way is already clear about writing for more voices, for, as the 
number of voices increases, the rules are to be less rigorously observed. 
Students have heard this last sentence numberless times, with its tanta-
lizing lack of precise information. Students will tell you that never seem 
lucky enough to use the right relaxation at the right moment.’20 Oldroyd 
supports his claims by examples (shown in Example 3): ‘In this matter, 
again, we find unwarrantable restrictions laid down by the theoretical 
writers. One says that consecutive fifths and octaves by contrary mo-
tion may be used freely, not differentiating between six-part and eight-
part writing. Another insists that in six parts consecutive octaves may 
be taken by contrary motion; whereas in seven and eight parts, though 
consecutive fifths are admissible, they should not precede or follow con-
secutive octaves between the same two parts.’21 

Example 2. George Oldroyd, Polyphonic Writing for Voices in Six and 
Eight Parts, p. 18, Ex.12

20 Oldroyd, George. Polyphonic Writing for Voices in Six and Eight Parts. London, New 
York, Toronto: Oxford University Press, 1954, p. 13.
21 Ibid., p. 18.
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As a general principle, Oldroyd lists the possible uses of paral-
lel fifths and octaves: ‘Direct consecutive octaves and fifths have been 
used in scores of five or more parts (and even of fewer) and are justified 
on the following main grounds: 1. Their insignificant effect on the mind 
when they are enclosed or absorbed by the texture, and when their path 
is crossed by other voices; 2. Their effect being diluted or overshadowed 
by the presence of a rest or rests; 3. Their effect being nullified by the act 
of breathing (equivalent to a short rest), which separates one idea from 
another; 4. Their effect being mitigated by the presence of [a] discordant 
element or elements; 5. Their effect being negligible when short-lived; 6. 
Their harmonic effect being considered subordinate to the freedom and 
power of melodic flow and curve; 7. Their binding and enriching power, 
creating a natural sonority; 8. Their effect for its own sake and purpose.’22

We can also see differentiated examinations of fifths and octaves, but not 
in the traditional way – in groups – perfect and imperfect consonances (shown 
in Example 3). In the preface the author draws the attention to a certain interval, 
and not a certain group in general: ‘Some composers use consecutive fifths in 
ecclesiastical writing to create an atmosphere which no other means yield.’23

22 Ibid., p. 67.
23 Ibid., p. 10.
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Example 3. George Oldroyd, Polyphonic Writing for Voices in Six and Eight 
Parts, p. 60, Ex.83
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On Cadences
Strict style also pays particular attention to cadences. Dimitar Hris-

tov’s systematic approach to the subject in his monograph On the Theoret-
ical Foundations of Melody is of particular value in this regard. Hristov 
presents the formation of the cadence historically. In his reflections on 
‘the evolution of polyphonic cadences’24 the strong style as a corner-
stone, as ‘saved old notions,’25 is recognizable as part of a historical con-
tinuum. However, he observes that ‘there can many exceptions,’26 which 
leaves a lot of room for new conclusions.

Continuity

The above-mentioned exceptions in strict style show flexible han-
dling with basic polyphonic techniques even in the 16th century. Moreo-
ver, the exact application of the rules of strict composition doesn’t guar-
antee reproduction of Palestrina style. Fux’s practice of examining strict 
composition as a starting point for the modern composer’s practice be-
comes a principle for the future. Often the lack of examples from com-
posers’ works – and hence the lack of historical context in Fux’s treatise 
– has been taken as a weakness. However, it could be seen as positive.

Different schools adapt the methodology to their needs. ‘Palestrina 
style’ with signifying Catholic musica sacra has been compared with the 
music of other Christian denominations – Protestantism and Orthodoxy. 
Protestant music could be illustrated by baroque techniques; Partesnoe 
penie is the model which is followed mainly in Orthodox music. There 
are numerical expressions for these in the Bulgarian music theory.

Bulgarian methods offer a valuable means to achieve a smooth tran-
sition from a strict to a free style by exercising Fux’s species in propor-
tions 1:2:2, 1:2:3, 1:2:4, 1:3:3, 1:3:4, 1:5:5.27 Krysteva defines the meth-
odology as ‘Bach-centric.’ In this way strict composition ‘anticipates 
stylistic sense.’28 The quoted three-part exercises with the preliminary 
24 Hristov, Dimitar. Към теоретичните основи на мелодиката (On the Theoretical 
Foundations of Melody), pp. 273-275: ‘Еволюцията на полифоничните каденци.’
25 Ibid., p. 275: ‘задържани стари представи.’
26 Ibid., p. 275: ‘изключенията са хиляди.’
27 Manolov, Zdravko & Hristov, Dimitar. Op. cit., p. 75.
28 Krysteva, Neva. Op. cit., p. 208: ‘антиципиращ стилов смисъл.’ Regarding the con-
tinuity between strict and free style, see also Karl Gustav Fellerer Der Palestrinastil und 
seine Bedeutung in der vokalen Kirchenmusik des achtzehnten Jahrhunderts (1929).
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condition that identical rhythm in a particular proportion is a logical 
continuation of Fux’s method, coming from the modern baroque tradition 
of the 18th century. This transition is realized in complex exercises. 
Three-part composition gives three different pairs of voices, where 
the dissonances are treated in the spirit of free composition due to the 
impossibility of consonances. In this context, however, we can assume 
each pair of voices as a real vertical event. In these types of exercises we 
can also recognize instrumental baroque thinking.

The end of the renaissance coincides with the beginning of the poly-
phonic orthodox tradition: the 16th-17th centuries (strochnoe and partes-
noe penie). Thus, there is a basis for comparison both historically and 
structurally. Partes singing borrows the principles of forming the verti-
cal from Russian folklore (podgolosoc). Sergei Screbkov explains the 
logic of the vertical: ‘The thirds-structure (tertsovost) of the vertical 
should not be comprehended only literally like, for example, the typical 
folk song movement in parallel thirds in the culminations of the melo-
dies, but also as a part of other vertical events. Namely: the fifths and 
sevenths have to be regarded as derived from thirds, i.e. as a combina-
tion of two thirds (a fifth) and three thirds (a seventh). (…) Three-, four- 
and even five-part verticals in folk polyphony are built on thirds, that 
is, they represent fifth chords, seventh chords and ninth chords.’29 The 
vertical of the partes (partesnoe penie) can be briefly outlined as: 1-3-
5-7-9 (according to Screbkov). Fifth chords are used in partes singing, 
where the octave comes from a duplication of a higher voice. In this way 
the vertical acquires the following aspect: 1-3-5-8. Western music fol-
lows the overtone series which proceeds in the opposite direction – from 

29 Screbkov, Sergei. Учебник полифонии (Polyphony). Мoscow: Мusica, 1982, p. 155: 
‘Терцовость вертикали надо понимать не только в буквальном смысле, как, напри-
мер, глубоко типичное для народной песни движение параллельными терциями на 
кульминациях мелодии, но и в смысле образования других созвучий. А именно: 
интервалы квинты и септимы, столь частые в подголосочномдвухголосии, следу-
ет рассматривать в некотором отношении как производные от терции, то есть как 
сочетание двух терций (квинта) и трех терций (септима). (...) Трех-, четырех- и 
даже пятиголосные созвучия в народном многоголосии почти всегда строятся по 
терциям, то есть представляют собой трезвучия, септаккорды и нонаккорды.’ 
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larger to smaller intervals: 8-5-3-1.30 The parallels between the eastern and 
western manner of deriving polyphony show not only fundamental differ-
ences in the starting point of musical thinking but also common features in 
the final result. In this respect interpretation of the term ‘stylistic analogy’ 
is necessary.31

Conclusions
The factors that threaten the strictness of the style can be summa-

rized as follows: 1) the strictness of the Palestrina style can be verified by 
every teacher and student; 2) the possibilities for combinations and in-
genuity that give a sense of freedom are wide-ranging; 3) the theoretical 
descriptions of infringements of the rules are selective. The above-men-
tioned instances of ‘technical violations’ show the treatment of perfect 
intervals, specifically regarding the use of dissonances, in understanding 
the cadences; 4) technical violations have been combined or rather pro-
voked by the indirect shape of exposition, requiring the student to reject 
the forbidden motion while remembering the permitted one. 

Four arguments approve the characteristic strictness: 1) genre de-
termination (churchliness); 2) continuity of compositional techniques 
in the latest patterns of church music; 3) the constant presence of disci-
plined methodology, and 4) the respect that instills the subject counter-
point.

The question remains open. An inexperienced hand cannot manage 
the full freedom, which justifies the demand for the strictness of the Pal-
estrina style.

30 Holopov, Yuri. ‘Музикално-теоретичната система на Хайнрих Шенкер’ (The 
Music Theory System of Heinrich Schenker), in: Музикални хоризонти (Musicalni 
horizonti), 1978/12, p. 30. The order (8-5-3-1) is quoted from Holopov: ‘A source for 
creating a line-archetype is the filling of the intervals 8-5, 5-3, 3-1. Therefore the corre-
sponding stepwise motion is always the same and receive a special name: Zuege. As it 
fills the space between the sounds of the consonant chord, they must contain movement 
at least in the frame of the third. Motion to the second in its capacity of line-archetype is 
impossible.’ (Средство за създаване на първолинията е запълването на промежду-
тъците 8-5, 5-3, 3-1. Затова съответните ходове са винаги едни и същи и получават 
специалното название: Zuege, което именно означава ходове. Тъй като ходовете 
запълват разстоянието между звуците на консонантния акорд, то те трябва да съ-
държат движение поне в пределите на терцата. Ход на секунда в качеството на 
първолиния е невъзможен.)
31 Boyadjieva, Vesela. Многогласие в Православието (Polyphony in Orthodoxy). So-
fia: Аб Edition, 2012.
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The Strictness of Palestrina Style
Vesela Boyadjieva

Abstract
Strict counterpoint and Palestrina style are interchangeable terms in current 

usage. Establishing a definition provokes repudiation, because the ‘clearness’ 
of the techniques in historical and geographical context cannot be guaranteed. 
There is always a pre-history; a stylistic analogy always exists.

The common European system of teaching, based on Josef Fux’s Gradus ad 
Parnassum, provides the necessary certainty and reliability of the method. The 
complex understanding of the style as completeness makes us reconsider Fux’s 
theory, because a mere technical examination of the music risks completely mis-
understanding the meaning of the discipline. Remoteness from the text incor-
rectly places the music in the role of an abstract art. Sacred art, however, is in its 
essence always symbolic.

Two-part composition appears to be the broadest scheme, the skeleton of the 
strict style that conveys technique but deprives us of this music’s transcendence. 
The general overview of the problems presented here permits a summary of the 
cases that both threaten and confirm the strictness of the style.

Keywords:  Palestrina style, strictness, polyphonic texture, sacred music, 
Josef Fux’s method, cantus firmus, two-part composition, convertible counter-
point, dissonance, cadence, consecutive fifths and octaves.
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DEVELOPMENT OF MUSICAL THINKING IN 
CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE THROUGH 

MODERN SOUND TECHNOLOGY 
Petya Stefanova

Contemporary education needs a purposeful change in order to adapt 
to new technological and social realities. The best results can only be real-
ized with a full range of modern tools and practices. ‘Changing the status 
quo in education is complex. The education system is inherently inert 
while contemporary social processes are very dynamic, so there is a gap 
that can only be bridged by a constructive modernization of pedagogi-
cal methodology.’1 Music education in elementary school is too specific 
and multidimensional. The legal responsibilities inherent in free access 
to technology and information also pose challenges. ‘The development 
of educational paradigms needs to conform to new educational systems 
that enhance the ability of each student to transform every stage of life at 
a time of learning, sharing and implementation ...we should not confuse 
teaching with learning nor competence with expressive fluency.’2 

A stable basic competence is one of the most important preconditions 
of sustainable results in music education. This requires a systematic and 
searching exploration of the foundation of music by students from a very 
early age, forming the basis of relevant criteria and the artistic develop-
ment of auditory culture and literacy. Analyzing sound and music takes 
time develop, so training must start early. Better judgment and guidance 
in music and its content motivates independent investigation, building 

1 Strategy for Efficient Implementation of Information and Communication Technologies 
in Education and Science of the Republic of Bulgaria 2014-2020, p.3: ‘Промяната на 
статуквото в образованието е сложен процес. Предвид факта, че образователната 
система поначало е инертна, а съвременните социални процеси – изключително 
динамични, вече е налице едно изоставане, чието наваксване е единствено по пътя 
на една сериозна модернизация на процеса на обучение.‘ All the translations in this 
paper are by the author.
2 Buzov, Еmil. Педагогическите иновативни модели и учащата се общност 
(Innovative Pedagogical Models and the Student Community), 14 April 2013: ‘Фор-
мирането и развитието на образователни парадигми е необходимо да се обърне 
в посока изграждане  на нови образователни мрежи и системи, които да засилват 
възможността всеки един ученик да трансформира всеки един отделен момент от 
своя живот в момент на учене, споделяне и реализация…не бива да продължава 
смесването на преподаването с ученето, дипломата с компетентността и гладко-
то говорене със способността да се каже нещо ново.’ http://emilbuzov.blogspot.bg/
search?zx=8407e8e01c626db2. (07.03.2016).
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experience and the opportunity to participate in the creation of a complete 
musical product. This can be achieved by building a sound educational 
software appropriate for children of different ages.

The report examines some of the possibilities for the implementation 
of computer technology in music education. The aim is to incorporate a 
homogeneous mix of computer and audio software into the students’ cri-
teria for adequate assessment of artistic value and content. 

The original model for the development of musical ideas proposed in 
this article was partly conceived in the music studio in the project Study 
of the influence of the arts on the creative abilities of children of primary 
school in the aesthetic environment. The music workshop was designed 
and conducted by the author in Ruse University ‘Angel Kanchev.’ Chil-
dren‘s imagination is stimulated by music and creative tasks involving 
the use of unconventional percussion, vocals, recording, text and apply 
audio events in real-time selection of an appropriate sound basis, choice 
of music and accents effects of natural and synthesized sounds. The sound 
engineering element of the project was realized by Pavel Stefanov (NMA 
‘Prof. Pancho Vladigerov,’ Sofia.)

Unconventional percussion in this case is represented by glass instal-
lations, metal components, water percussion, surfaces of paper, wood and 
plastic. The aim is to select sound sources with certain physical proper-
ties which by themselves assure specific sonic characteristics. This en-
courages children to learn the principles of the qualities and analysis of 
sound. The performance of predefined rhythmic patterns is recorded and 
converted into a basis for a mini musical product. The  vocal elements  
comprise melodic improvisation on a predetermined text. Children have 
the opportunity to choose between a variety of genres, sound backgrounds 
and sound effects, and play their own sounds and sound imitations.  

The cooperative idea (born from the meeting between musical meth-
odological practices established as self-developing and complicating the 
interaction between the children‘s imagination and music teacher on the 
one hand and acquiring a sound competence through appropriate and pro-
fessional selection methods on the other) is innovative. The course of cre-
ative workshops naturally produced an algorithm for a software product 
serving the needs of music education in elementary school. The software 
is designed as a comprehensive platform with an educational and meth-
odological orientation. The potential for children to create their own mu-
sical pieces with a certain level of completeness is important. For this 
purpose an interactive system of tasks is provided to gain the knowledge, 
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auditory experience and skills to develop critical perception necessary 
to combine disparate sound elements for an artistic result. An increasing 
complexity of tasks and the inclusion of various levels of administration 
relative to the children’s growing knowledge and skills is envisaged. For 
instance, activities include schemes for the development of a rich auditory 
experience to realize tangible sound sources and music games and dram-
atizations with methodological guidelines for the creation of a musical 
style using acoustic and synthesized sounds. The playful structure unites 
contrasting approaches to realization according to the age characteristics. 
Music practices from the system of Carl Orff are included. His concept 
is related to the ‘presentation of pieces – models, i.e. samples to encour-
age students to awaken and develop their creative imagination, the active 
co-creation in adequately highly artistic ‘model.’3 Close to Orff’s ideas, 
methodological guidance to the author in this software is adapted to the 
conditions of the Bulgarian system of music education, which reflects the 
specific rhythmic and intonation vocabulary of its folk origins. Simultane-
ously, the platform develops the technical and technological knowledge of 
the children’s computer work and, in particular, their ability to work with 
sound in a digital context. 

Raising competence at this early stage of education is linked to 
a greater degree with the auditory perception. ‘Thought processes of 
pupils are mainly visual-action and visual-shaped. In music education 
major group auditory presented are insufficient, because some of them 
have not gone through pre-school education, or the level of musical and 
educational work was insufficient and there were no music sessions in 
home education.’4 

Participation in the process of creative music-making through 
advanced sound technologies at all stages contributes to a fuller realization 
of the musical concept and the development of a multilayered perception. 
‘The essence of the project is the use of different sound and recording 

3  Brashovanova-Stancheva, Lada. Карл Орф (Carl Orff). Sofia: Izdatelska Grupa na 
Suiyuza na Uchenite v Bulgaria, 1993, p. 100: ‘представянето на пиеси-модели, т.е. 
образци, които да подтикват ученика към събуждане и развитие на творческата 
фантазия, към активно сътворчество, и то адекватно на високохудожествения‚‘модел.’
4 Mincheva, Penka. Музиката и интелектът (Music and the Intellect). Sofia: ЦИУУ 
Edition, 1994, p. 59: ‘Мисловните процеси на учениците са основно нагледно – 
действени и нагледно-образни. При обучението по музика основната група слухо-
ви представи, поради това, че част от тях не са преминали през детската градина, 
или равнището на музикално-възпитателната работа е било незадоволително, а до-
машното възпитание не е включвало занимания с музика.’ 
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technology in the process of the music and sound education of children. 
Different methodological and creative tasks aim to develop hearing expe-
rience and to enrich the criteria of students incorporated various forms of 
sound, varied work with sound and stimulate creative approach to build-
ing musical structure.’5

As a result, the capacity of  primary school students to understand 
and evaluate works of different genres deepens, far exceeding that of user 
consciousness. Thus, a creative way of thinking is achieved – a different 
way of seeing things – based on personal experience and an awareness of 
overall structure. In this way children can become direct participants in 
the entire process of music making.

Development of Musical Thinking of Children of Primary School 
Age Through Modern Sound Technology

Petya Stefanova

Abstract

The present report examines some of the possibilities for the implementation 
of computer technology in music education. An educational software package 
that appeals to children is required to achieve our goals. The software is designed 
as a comprehensive platform with educational and methodological orientations. 
The cooperative idea (born from the meeting between musical methodological 
practices established as self-developing and increasing the complexity of 
interaction between the children‘s imagination and the music teacher’s expertise 
on the one hand, and gaining a sound competence through appropriate and 
professional selection methods on the other) is new. An algorithm naturally 
evolved during the course of workshops to create a software product that serves 
the needs of music education in elementary school.

Keywords:  primary education, contemporary music tendencies, computer, 
sound, sound product, sound education, music software.

5  Stefanov, Pavel. Innovative Approach in the Application of Computer Technology in 
Music Education Process in Elementary School. in: Integral Music Theory, NMA – Sofia 
2015, p. 2: ‘Същността на проекта се състои в използването на различни звукови 
и звукозаписни технологии в процеса на музикално и звуково обучение на деца. 
В различните методични и творчески задачи, имащи за цел да развият слуховите 
представи и да обогатят критериите на учащите се, са инкорпорирани различни 
форми на звукозапис, разнообразна работа със звука и стимулиране на творчески 
подход към изграждане на музикална тъкан.’ 
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INNOVATIVE APPROACHES IN THE 
APPLICATION OF COMPUTER TECHNOLOGY IN 
MUSIC EDUCATION IN ELEMENTARY SCHOOL

Pavel Stefanov

The emergence of computer technology is one of the most important 
factors in the development of human civilization in the twentieth century. 
In turn, computers  are associated with the digital form of the information 
and use of binary mathematics in the transformation of ‘an indication of 
the structure of objects, phenomena and abstract concepts.’1 Digital infor-
mation allows extremely easy and fast processing, transmission and dis-
tribution. Sound recording is no exception and has also been comprehen-
sively digitized in the last fifty years. The phenomenon of sound recording 
is relatively new and is based on research and findings on electromagne-
tism. The basis again is transformation; the sound is converted from pure 
acoustic into electro-acoustic substance, which allows the application of 
any subsequent treatment, storage, transmission and reproduction.

One of the main features of computer technology is that the computer 
allows the use of software (i.e. virtual) emulations of all sorts of real func-
tional modules. In particular, the software programmes for sound process-
ing and mixing are computer simulations of real recording equipment. In 
a digital environment one can use different mixing consoles, effects pro-
cessors, generators and musical instruments, which can be expanded and 
combined almost limitlessly. This is the powerful production potential of 
the computer: it is one terminal with a huge number of tools for creating, 
processing and finalizing audio products.2 

The concept of digital sound was developed using research on infor-
mation theory of Claude Shannon, the works of Swedish specialist Harry 
Nyqvist and the developmental work of Russian scientist Vladimir Kotel-
nikov. The basis is the idea that each continuous analog function has a 
limited frequency spectrum that can be fully and uniquely determined by 
its current ordinate values taken at regular intervals. This is because the 
frequency is at least twice as high as the highest frequency contained in 

1 Gleick, James. The Information: A history, a Theory, a Flood.  New York: Pantheon, 
2011.
2 Dodge, Charles & Jerse, Tomas A. Computer Music: Synthesis, Composition and 
Performance. New York: Schirmer, 1997.
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the limited frequency spectrum of the signal.3 The next step is the trans-
formation of the individual values into binary code and turning them into 
a digital data stream. Sound processing in the digital environment is the 
recalculation of these values based on certain parameters, which facili-
tates and intensifies the processes. But now it must be emphasized that by 
no means does digital form solve all the problems of sound and moreover 
has nothing to do with creativity. The digital sound just gives freedom and 
availability of tools. In fact, this is the one of the major problems in mod-
ern sound. The illusory ease by which a certain result is achieved is often 
confused with competent and thorough knowledge of the art of music 
and the technology of sound engineering. Availability of different types 
of software for sound processing and the quick results that can be gained 
with them are often accompanied by a lack of basic knowledge and skills 
in the field of music. 

It is particularly important to consider the possibilities for application 
of computer technology in music and sound education. ‘The goal is the 
incorporation and homogeneous intertwining of computer and audio soft-
ware in the process of building within the students a proper criterion for 
adequate assessment of artistic value and content.’4

I present some aspects of my work with Petya Stefanova, for the music 
studio part of the project Study of the influence of the arts on the creative abili-
ties of children of primary school in aesthetic environment, held at  Ruse Uni-
versity ‘Angel Kanchev’ in May 2015. At this event we tested new forms of 
synthesis between music education and modern computer technology. ‘Chil-
dren’s imagination was provoked by music and creative tasks, which include 
the use of untraditional percussion, vocals, recording text and applying sound 
effects in real-time, selection of an appropriate sound basis, selection of mu-
sic and sound effects including natural and synthesized sounds.’5

The essence of the project is the use of different sound and recording 
technology in the music and sound education of children. Diverse meth-
odological and creative tasks aim to develop hearing experience and en-
rich the criteria of students.  Different forms of sound, and varied work 
with sound stimulate a creative approach to building musical structure.

Collaboration with Petya Stefanova led to the idea of ‘creating soft-

3 Bissel, C. The Sampling Theorem, in: IET Communications Engineer, 5 (3) July 2007, p. 39.
4 Stefanova, P. Development of Musical Thinking of Children of Primary School Age 
through Modern Sound Technology. in: Integral Music Theory, NMA – Sofia 2015, p. 2.
5  Ibid., p. 3.
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ware for the needs of music education in elementary school.’6 This is a 
comprehensive software platform with educational and methodological 
goals. It gives the children an opportunity ‘to create their own music prod-
ucts with a certain level of completion. For this purpose is provided an 
interactive system of tasks for the development of artistic perception of 
sound, gaining knowledge, auditory experience and skills to combine dif-
ferent aural elements seeking artistic result. Simultaneously, the platform 
developed technical and technological skills of children to work with com-
puter and in particular to work with sound in a computer environment.’7  
Designed as a game, the product comprises increasingly complex levels 
and tasks that enhance the auditory experience. By understanding the main 
characteristics of sound – in particular musical sound – students develop 
ideas about the structure of musical texture and the different elements in 
musical composition.

The use of modern sound technology in elementary music education 
helps to create a rich sound resource and substantially increases the di-
versity of sound. This enhances the ability to support the main musical 
activities: perception, reproduction and creation. The proposed software 
introduces a new model of musical creativity that combines children’s 
musical imagination with computer sound technologies. Consequently, 
practical involvement in an interactive process results in a wide range of 
benefits, such as improved musical competence, richer and more complex 
ideas, greater conceptual understanding of genre, form, structure and mu-
sical texture and a more developed capacity for analysis and synthesis of 
sound information.

Besides the capacity to evaluate and develop artistic sensitivity and 
hearing preferences the children can be an active participant in the pro-
cess, namely to implement the elements of the musical texture. The use of 
varied rhythm significantly expands their knowledge of instrumentation 
and performance practice. Thus the children’s interest in the role of the 
rhythm section in a musical composition is heightened and encourages 
them to listen more closely and to make the most characteristic and ex-
pressive musical-rhythmic choices.

6 Ibid., p. 3.
7 Ibid., p. 4.
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Innovative Approach in the Application of Computer Technology in 
Music Education Process in Elementary School

Pavel Stefanov

Abstract
There are numerous opportunities for computer application in sound and 

music education of pupils of primary school age. Digital technologies provide 
endless possibilities for sound processing and learning of music. The proposed 
method aims to add a new aspect in terms of musical skills, which is directly 
related to the basic principles of the creation and processing of an accomplished 
music product. The new software implements sound and musical training in the 
form of a game in which the complexity of tasks increases.

Keywords : primary education, computer, sound, sound product, sound 
education.
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ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО – 
НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО ИНТЕГРАЛЬНОЙ 

ТЕОРИИ МУЗЫКИ
В. В. Медушевский

Музыка как чудо и исполнители как чудотворцы
Формулировка темы, могущая показаться напыщенной, на самом 

деле безыскусна и точно отражает реальность. Разве изменение важней-
ших государственных и политических установлений духом музыки, о 
чем пишет гений человечества Платон, – не чудо? А в конфуцианском 
Китае – в соответствии с воззрениями Конфуция – существовала даже 
должность правительственного чиновника-фольклориста, собиравшего 
в Поднебесной песни, по которым мудрецы определяли, какие царства 
близки к падению, какие вот-вот падут, а какие идут к расцвету. 

В современном Китае крепчайшая связь музыки и жизни блис-
тательно подтверждена. В соответствии с возвращенной конфу-
цианской доктриной музыка финансируется не по остаточному 
принципу, а по приоритетному. Начался фортепианный бум, и вот 
уж миллионы (!) китайских пианистов, исполняющих шедевры 
музыки христианской цивилизации, поднимают дух страны, а он 
строит великолепные автобаны, скоростные железные дороги, за 
год на месте небольших деревушек воздвигает города-миллион-
щики; нежданно-негаданно экономика страны стала самой мощ-
ной в мире, Китай держит на плаву невероятный долг Америки, 
впрочем, начиная уже освобождаться от него, продавать доллары 
и продвигать юань. Скажут: рынок. Но ведь и Россия в 90-е годы 
отпустила рынок, – и экономика великой державы разрушилась 
едва ли не до основания. Композитор Гаврилин в страшные годы 
разрухи задавался вопросом: почему русские люди воспылали 
вдруг страстью к «уголовной манере пения» (в пример приводи-
лись А.Пугачева и В. Высоцкий)? И отвечал: потому что все воры. 
Для контраста вспомним песни Великой Отечественной войны. Не 
говорим уже о «Священной войне». Но вот «Тихая ночь». Нежней-
шая мысль солдата о колыбельке, которую качает жена, оставша-
яся в глубоком тылу… Когда еще народ пел такие песни? После 
войны огромными тиражами издавались произведения Шекспира, 
Пушкина, иных гениев. На шедеврах воспитывалась страна. Их 
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плод, русское шестидесятничество, несло миру надежду.1 Вспом-
ним гениального Шнитке, песни необыкновенной А.Пахмутовой. 
М.Плетнев дал тогда обет, что продирижирует ее сочинениями. И ис-
полнил его в третьем тысячелетии. 

Только безумцу могло бы взбрести в голову, будто и рэп способен 
поднимать цивилизации. Цивилизации поднимаются возгораниями 
духа и рушатся от духовной размагниченности. Великое творится 
вдохновением, утверждал Платон. О вдохновении как главном даре 
музыки пишет и Рахманинов. В этом ее миссия. Без чувства миссии 
исполнитель, по мысли Рахманинова, не смеет выйти на сцену. Вся-
кий современный китаец, воспитанный на древней мудрости и духом 
музыки, знает, что все самое прекрасное, возвышенное, истинное, 
доброе, всякая любовь, милость, правда, – нисходит с Неба.

Музыка – язык судьбы народов, цивилизаций, человечества. 
Возвышение людей духом музыки – свидетельство ее чудотворной 
силы. Чудо в том, что земные люди, звуками и сердечным слухом 
прикоснувшись вечности, становятся ближе к Небу, воспринимают 
мир уже не мировоззренчески, не так, как первый мировоззренец во 
вселенной дьявол, – не от себя, но взором свыше, взглядом Творца, 
из недр богосознания. Латинское слово education, «воспитание», кор-
нем своим имеет duco «вести» (с учетом префикса e – выводить, воз-
водить, воспитывать). Dux – вождь. Высочайшим небесным вождем 
Вергилий называл Юпитера (этимологически – сияющий отец). 

Современное музыковедение имеет возможность с ясностью 
осознать, как именно музыка осуществляет свое высшее призвание 
на земле. Раскрытию такого видения я посвятил свое учебное посо-
бие «Духовный анализ музыки». Духовно надо выстроить и теорию 
исполнительского искусства, соответственно и метод исполнительс-
кого анализа. Настоящая статья намечает контуры такой школьной и 
высшей теории музыкального исполнительства.

Прежде нужно ликвидировать причину слепоты: ум слепнет, когда, 
подобно животному, распознает явления и события лишь на горизон-
тальной земной оси абсцисс. Сколько земных обстоятельств окружает 
1 Шестидесятые годы на Западе – рок-музыка, наркомания, молодежные бунты, 
сексуальная революция, соответственно взрыв детоубийств, демографический 
коллапс, вымирание коренного населения, начало великого переселения 
народов, полный крах идеи мультикультурализма – глупейших надежд на то, 
что содомские безобразия смогут отвратить мусульман от веры ради соучастия в 
пороке, межцивилизационные конфликты, начало мировой бойни, истребление 
человечества, скорый приход антихриста…
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человека, народы, цивилизации, человечество? Им несть числа. Чело-
веческий же ум возвышается над тьмой земной горизонтали по верти-
кальной оси ординат («порядка») и просветляется тем ярче, чем выше. 
Куда возводит ось? Там, в вышине, тоже бесконечность. Но не много-
го, а Одного. Не одно из многого, а многое из одного, – учили греки. 
Одно! Оно – как сияние света, в котором видны даже переливающиеся 
прожилки в крыле бабочки, а во тьме – лишь тьма. И в мире духовном 
так. Лишь в свете истины, любви и красоты можно видеть истинный 
мир во всей его чудесности. Солнцем правды (и «исцелением в лучах 
Его») пророчески именует Библия Христа (Мал. 4:2).

Две оси очевидны и в музыке. Бесчисленны отражаемые музы-
кой земные обстоятельства. Но не в них красота. Сочинит неопыт-
ный школяр «Ромео и Джульетту», – и где восторг? Лишь удручаю-
щая серость. Красота – от Одного: сияния славы Божией. Лишь ею 
одной может жить духовное существо, почему и последнюю цель 
музыки Бах видел в «служении славе Божией и освежении духа», без 
чего это не музыка, а «шум и дьявольская болтовня». 

Послегегелевское музыкознание вытеснило красоту «содержани-
ем». Похвала: «интересное сочинение» – мыслима ли в устах Плато-
на, Конфуция, Баха, Шумана, Рахманинова? К чему гениям лукави-
ть? Они знали о божественной природе искусства.

Как связаны две оси в музыке? Все земное преображается кра-
сотой. Святые отцы сравнивали этот эффект с просвещением возду-
ха светом. Различие природ воздуха и света делает возможным чудо. 
Так и в музыке. О «Пете и волке» мы узнаем через семиотические от-
сылки к этим персонажам, узнаем также переваливающуюся поход-
ку Утки, вкрадчивый шаг Кошки. Красота же энергийна, восхитите-
льна, целебна, жизнетворна. Энергии красоты невозможно выразить 
или изобразить – то было б лицемерием. Можно только явить. 

Красота не насилует человека, ибо божественная свобода дарова-
на ему для добровольной, а не принужденной любви к Богу. Пошлые 
уши бегут от красоты. «В злохудожню душу не вниде премудрос-
ть» (Прем. 1:4). Призывающая благодать, или красота,2 дается при 
устремленности души к Богу. Это взаимодействие энергий святые 
отцы назвали синергией (но еще апостол Павел именовал христиан 
«синергами», соработниками у Бога).

Единение человеческой и Божественной энергий в книге по ду-
2 Словом «благодать» святые братья Кирилл и Мефодий перевели греческое слово 
«харис» в триединстве его значений: «красота-любовь-милость». 
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ховному анализу музыки я иллюстрировал схемой, в которой восхо-
дящий вектор человеческого устремления пересекается подхваты-
вающей энергией, исходящей из онтологически иного, вышнего 
уровня бытия, но восхищающей душу в том же самом восходящем 
направлении. Это как в явлении магнетизма: железо тянется к маг-
ниту, который притягивает железо. И чем ближе, тем сильнее. На 
библейском языке – это «благодать на благодать», «от силы в силу». 
Единство двух энергий запечатлено в формулировке Баха: служение 
славе Божией – от нас, освежение духа – дар благодати. Синергийное 
восхождение «от силы в силу» разжигает красоту до ослепительного 
сияния, что мы видим у гениев. По синергийной схеме строятся все 
музыкальные формы, метр, масштабно-тематические структуры, все 
исполнительские приемы. «Прием» ведь – от принимать: принимать 
энергии красоты, а не выдумывать их. Пришло время дать разъяс-
няющий исполнительский анализ: мы рассмотрим шедевр скрипич-
ной музыки, «Интродукцию и Рондо-каприччиозо» Сен-Санса в ис-
полнении Я. Хейфеца.

С чего начать анализ? Все функции музыкальной формы важны, 
но основной оказывается экспозиция, – потому что она излагает тему, 
центральную мысль сочинения.

Главная тема искусства, по Метнеру, – тема вечности. В эпиграфе 
к своей книге «Музы и мода» он приводит все стихотворение Лермон-
това «По небу полуночи ангел летел». Эта ангельская песнь должна 
слышаться всегда и везде в настоящем искусстве. Музыкальная тема 
– концентрат смысла, условие развития. На школьную задачку не на-
пишешь симфонию или блестящую концертную пьесу.

Как охарактеризовать главную тему Рондо? «Она легкая, воздуш-
ная, изящная, грациозная», – отвечают студенты. – Да? А фактурная 
подготовка темы? После нее впору начаться священной песне Великой 
отечественной войны: «Вставая, страна огромная, вставай на смерт-
ный бой». Да и огненные росчерки в конце темы откуда-то берутся.

Главное свойство темы – чудесность. Она вырывается из види-
мого мира в мир иной, дивный и прекрасный, где совершенно другие 
законы. Она такая, какими должны быть мы все. Оттого она одновре-
менно и грациозная, и отважная. Кто пройдет грациозно-танцеваль-
но по канату между крышами правого и левого крыла Московской 
консерватории без страховки, когда снизу по тебе стреляют из ру-
жей? Отважность здесь требуется неземная. Да и не по канату нисхо-
дит небесная тема, а по облачкам синкоп.
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Надо понимать смысл нисходящих мелодических нисхождений. 
Спускающиеся с Неба мелодии часто несут в себе окрыляющую силу. 
Прообразом Сен-Сансу, возможно, служила дивная тема паганиниев-
ской Кампанеллы, небесных колокольчиков, тоже заканчивающаяся 
отважными росчерками. Земные существа, соединяющие женствен-
ные и мужские признаки, смахивают на гермафродитов (Гермес+Аф-
родита). На Небе не так. Душа, умная Божия красота, объединяет в 
себе противоположности. Нежность мужественна, мужество исходит 
из готовой на жертву любви.

Чудо надо готовить, что составляет задачу Интродукции. Гото-
вить жаждой небесных удостоверений. Первая фраза скрипки про-
сительна, молитвенна. Молитва исходит из внутренней тишины, не 
из суеты.

Прошу студентов вспомнить, какая здесь фактурная подготовка 
темы. – Гитарная, отвечают. – Э, нет, так только в фортепианном перело-
жении. А в оркестре главный начальный момент – протянутый аккорд, 
дление, символ вечности, нерушимого, простертого над всем покоя. И 
в каком мелодическом положении аккорд? В квинтовом, конечно. Не в 
терцовом же! Квинта – небесная, чистая, символ Святого Духа.

А второй элемент фактуры, действительно, как бы гитарный, 
на восходящем движении от низкого к высокому звуку. Обычно так 
и строится аккомпанемент, например, в вальсе – по принципу бас-
аккорд-аккорд, а не наоборот: это выражение воспаряющих и под-
хватывающих энергий. 

Третий чудесный элемент – пиццикато. Оно часто появляется 
в музыке самого возвышенного свойства (например, в медленной 
части 21 фортепианного концерта Моцарта). Это выражение чув-
ства ранга. Никто ж фамильярно не похлопает президента по пле-
чу – тем более строго предстоим мы пред Богом, что не исключает 
всеохватной любви («Страх Господень – дар от Господа и поставля-
ет на стезях любви» – Сир 1:13). В подготовленном таким способом 
состоянии вступает скрипка. Как исполнить ее первый мотив? Ра-
дикально важные моменты – начало и окончание мотива.3 Скрипач 
3 В более сложных мотивах важна и середина. Например, в виолончельном 
переложении Ноктюрна cis moll Чайковского А. Рамм второй звук мелодии 
неожиданно играет быстрым пролетом смычка. Окрыление Небом создает 
чарующий эффект богообщения, чему посвящена и вся пьеса. Так готовит, 
в частности, чудо репризы, когда мелодия виолончели идет в контрапункте 
с нежнейшими ободрениями свыше. Партия фортепиано здесь – чертоги 
Божественной любви.
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может выделить первый звук двумя способами – нажатием смычка 
и быстрым его пролетом. В данном контексте уместен только второй 
вариант – небесная эмфаза.

Живой смычок мастера – тот, который дышит Небом и управля-
ется вышней любовью.

Обратим внимание: два звука мотива в нотах записаны ровными 
восьмушками. Но быстрый пролет смычка, как бы воздыхание к 
Небу, мотивирует несколько большую протяженность первого зву-
ка. На сколько миллисекунд? Гнусный вопрос! Это физика, а у нас 
беседа с Богом. Само получится: интуитивно, то есть небесными 
указаниями все определится с непререкаемой точностью. Задержка 
второго звука важна и для этой второй ноты: она как бы попадает на 
сверхлегкую (сверхполетную) долю. Здесь мы переходим к способу 
завершения хореического мотива. Как исполнить окончание мотива? 
Сыграть второй звук тише первого? Это тоже физика, мертвечина. 
Совершенные окончания – вещь редкостная. Башкиров советует ду-
мать только о первом звуке, а о втором не думать совсем. Немного 
помогает, но механика руки и внимания совершенства не производит.

Забыли музыканты о чудесном термине al niente! Niente – ничто, 
al niente – до ничего. Надо исполнить так, словно последний звук 
улетает в небеса. И тогда там, в несказанном, внутренней тишиной 
души захватывается духовный кислород, которым дышит душа. Кис-
лород – энергия для последующих взываний. Без веяний вышней 
красоты душа мертвеет, мотив затыкается словно пробкой, связь фраз 
распадается.4 Между фразами разверзается тогда пропасть равноду-
шия, слушать дальше не хочется. Что важно, прием al niente обладает 
не только близкодействием, но и дальнодействием: без правильного 
исполнения цезуры после первого мотива мертвится не только вто-
рой, но и тема Рондо не прозвучит как желанный ответ, и даже кода 
станет бессмысленной, а не даруется как откровение, увенчивающее 
движение любви.

Мы не можем любить Бога от себя, без влекущей энергии Неба, 
подхватывающей нашу устремленность. Любовь – дар Божий, и 
посылается за смиренную открытость ей. Открытость души пред-
4 Что для слуха тишина, то для глаза темнота. Нейросемиотики установили: 
моргаем мы синтаксически. В момент моргания темнота (именно темнота – 
при освещении глаза из внутренних пазух лица эффекта освежения мысли нет) 
помогает переключению мысли в новом направлении. Новая мысль зарождается 
веянием свыше. Так осуществляется скачок от мысли к мысли в чудесной связи их 
друг с другом. 
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полагает отказ от себя, дьявольски самозакупоренного, автономного 
(в переводе – самочинного), – ради славы Божией, то есть красоты. 
Подхватывающей энергией красоты и полнится обсуждаемый испол-
нительский прием. Прием (от «принимать») – всасывает, словно мла-
денец молоко матери, льющуюся с Неба красоту.

Это трудно. И вот почему мастеров al niente можно пересчитать 
по пальцам: Горовец, Плетнев, Хейфец…

Второй мотив – усиленный вариант первого: еще одно взыва-
ние. Дальше – двутактовая фраза. Как соотнести три вершинки в 
четырехтакте? По линии нарастающей громкости? Ошибка, хотя 
такие рекомендации приходилось слышать. Опять физика, равноду-
шие. Мелодию опорных тонов e-f-a надо исполнить интонационно, 
всеми сторонами звучания (в интонации все стороны звучания еди-
нятся смыслом). Что учесть?

Перед нами масштабно-тематическая структура суммирования: 
112. Не в арифметике суть: структура развертывает энергии, и нужна 
нам как раз эта самая ее несказанная энергийная красота, откровение 
восторга: один, один, – два-а-а!! Порыв прошения с упованием, еще 
порыв, – осияние радости. Радости богообщения. 

Отвечающая фраза – нисходящая, как бы парящая, поддержива-
емая окрылением активной пассивности (синергией нашей откры-
тости груди и нежно несущей нас вышней силы). 

Структура суммирования – самая распространенная в музыке. 
Исполнять же ее, как и иные синтаксические образования, не умеют. 
Потому что не знают, что высокая музыка – всякая по характеру – 
являет в глубине своей богообщение и как бы практический учеб-
ник молитвенного предстояния. А теория музыки об этом преступно 
молчит, словно бы высокая музыка – то же самое, что самовлюблен-
ная попса, бедствие последних времен человечества.

На заключающих звуках c-d – красивейшая смена гармоний, ос-
тановка на доминанте к параллельному мажору: ободряющее упова-
ние. Можно ли проскочить мимо красоты, не доинтонировав её?! А 
как взять заключительный звук d? Опять же не в мертвенных милли-
секундах надо мыслить. Надо восхититься красотой – и все получит-
ся. Все, что исходит из сердца, – услышат и слушатели. При повторе-
нии восьмитакта (предложения периода) в том же месте – минорное 
трезвучие: модулирующий аккорд субдоминанты к ре-минору, еще 
более чудесный. Хейфец и здесь не проходит мимо красоты, откры-
вая новые краски.
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Вторая тема Интродукции содержит в себе моторное начало. С 
богословской точки зрения новая энергия соответствует дерзнове-
нию, которая, в отличие от хулиганской дерзости уповает не на себя, 
а на окрыление славой Божией. Завершающий быстрые движения 
вершинный звук g2 у Хейфеца полетный, а при повторении октавой 
ниже (g1 на баске) – исполняется с мужественной решимостью.

Чувствуем ли, как приблизилась искомая цель – тема Рондо? 
Но требуется еще нечто. Переход в одноименный ля-мажор, далее 
восхождение мелодии в высочайший регистр – что еще может бо-
лее явственно свидетельствовать о вышних дарах света и упования, 
чем это просветление колорита? И после восхищенного пребывания 
в вышине – спад в звуковысотном пространстве, а духовно – вы-
сшее окрыление. Огромный амбитус мелодии (от a до cis4) – свиде-
тельство расширившейся в масштаб вечности души имманентного 
(воплощенного в звуках) субъекта музыки. 

Обратим внимание и на виртуозно-мелизматическое оформление 
спуска. Мотив, фраза – особые слова музыки. А мелизмы, пассажи, 
фигурации – святой ее дух. И далее, спуск мелодии в решительных 
акцентированных трелях – знак уже полной готовности души к зада-
ниям Неба. Тогда может явиться – и является в блистании гениально-
го исполнения – чудо главной темы рондо. Заключенная в ней тайна 
парадоксальной красоты велика; ее можно слушать снова и снова, 
каждый раз испытывая радость при ее появлении.

Куда дальше направить развитие? Его пророческая направлен-
ность в высокой музыке совпадает с направленностью самого вре-
мени. Стрела времени не наугад выпущена: от сотворении мира она 
летит в Царствие Божие. Там – торжество синергии, полной разом-
кнутости соборного человечества в сокровенности Троической люб-
ви. «В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в 
вас» (Ин. 14:20). «Как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да 
будут в Нас едино» (Ин.15:21) В музыке активной и быстрой финалы 
и коды ослепительно праздничны. В финалах и кодах русских форте-
пианных концертов ликование заключительного феозиса (обожения) 
в эсхатоне истории строится обычно на побочных темах любви, ибо 
Царство Божие и есть торжество любви, ради которой Бог создал че-
ловека. Сочинениям медленным, созерцательным больше подходят 
слова: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и 
отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» 
(Откр. 3:20). В печали открывается утешение, сердце расширяется 
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известным приемом «прощальных перекличек регистров», свидете-
льствующих о единении земли и Неба. В произведениях трагических 
гибнет тело, но любовь торжествует. По слову православной великой 
актрисы Ермоловой, такой скорбью отверзаются Небеса.

Какой кодой завершится шедевр Сен-Санса. Разве неясно? Ко-
нечно же, эсхатологическим ликованием. А промежуточные стадии? 
Лингвисты описывают движение смысла в категориях субъекта (тема 
высказывания, то, о чем) и предиката. Предикат – от глагола с бук-
вальным значением «говорить наперед», пророчествовать. Каждый 
новый гениальный поворот развития, действительно, вдохновляет и 
восторгает, прочерчивая вехи на пути к конечной цели – развертыва-
нию полного смысла в сиянии божественных энергий. Парадоксаль-
ная отважная танцевальность – лишь яркий момент. За отвагу долж-
но быть и вознаграждение. Танцевальность – важнейшее жанровое 
начало музыки. В нем свернута энтузиастическая энергия (энтузиазм 
– этимологически «вбоженность», по-русски – вдохновение). Раз-
вертывание этой божественной энергии реализуется в пьесе поисти-
не с испанским темпераментом. 

Мужество же, по святым отцам, есть твердость стояния в истине. 
Истина – любовь Божия, сотворившая мир. Должна открыться и эта 
грань, воплощаемая с помощью песенного начала. В немецком языке 
этимологи усматривают родство слов Lied (песня) и Liebe (любовь). 
В русском языке они сближают глаголы петь и пить – имеются в виду 
хвалебные возлияния в честь богов.

Еще одна важная линия развития связана с жанровым началом 
концертности. В сердцевине жанра концерта лежат истинные досто-
должные отношения солиста (харизматического лидера) и оркестра 
(народа). Харизма, дар вышней милости (родственно упоминавше-
муся слову харис – «любовь-милость-красота», благодать), открыва-
ется свыше. После богообщения лицо Моисея сияло как солнце. На-
род же отвечает ему восторгом и вдохновением. Мощное tutti после 
каденции солиста в жанре концерта – это аплодисменты оркестра-на-
рода. Без этого сущностного нерва жанр концерта не получается. В 
фортепианном концерте гениального Н.А. Римского-Корсакова есть 
красивые темы, виртуозная партия солиста, однако отсутствие дра-
матургии вождя-вождения гибельно: лишив концерт главного, оно 
сделало сочинение совершенно неисполняемым. Концертная же пье-
са Сен-Санса побивает рекорды по числу исполнений. 

Поразительнейший по красоте эффект мы видим в одной из ре-
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приз темы: солист в огне сверкающих пассажей, а тему играет оркес-
тр. Моисей восклицает: «О, если бы все в народе Господнем были 
пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них!» (Чис. 
11:29). Это пророчество. Так просияют все праведники в Царствии 
Божием. Обсуждаемая реприза воспроизводит чудесное проро-
чество в своих музыкальных средствах. Возможно, прообразом для 
Сен-Санса было сходное решение в Скрипичном концерте Мендель-
сона, когда солист-Моисей пребывает в восторге полетных рикошет-
ных фигураций, а тему играет оркестр.

В концертной пьесе, как и в жанре концерта, уместна каденция 
солиста. Помещена она здесь в самом важном моменте формы: перед 
кодой. Кода – всегда взгляд с Неба. Здесь – пророческое прообразо-
вание эсхатона истории (когда река времени вливается в вечность, в 
которой исчезают непереходимые границы между прошлым, насто-
ящим и будущем, но царствует всеединящая, объединившая все века 
истории любовь). Перед кодой важный оркестровый штрих: тихий 
рокот литавр. Литавры – не инструмент душевных излияний: ин-
струмент онтологии. В старинных партитурах литавры, как инстру-
мент божественной воли, вместе с трубами писались выше прочих 
инструментов. В данном случае они свидетельствуют, что время ис-
тории кончилось – открывается вечность славы Божией, безмерного 
ликования людей.

 
Мой учитель, С.С. Скребков, говорил мне: гениальные обобще-

ния всегда вырастают из одного-единственного факта. Поступим по 
его слову. О чем свидетельствует анализ? Всякое развитие, всякая 
драматургия рождаются из закона синергии. Красота, сама вдохно-
вляюще-свободная, никого не принуждает, не зомбирует, но ищет 
ищущих ее. Вот и музыка развертывается от искания к обретению 
(либо этой паре предшествует Божий глас, призвание Божие, напри-
мер, первый начальный аккорд в патетической музыке барокко, в Па-
тетической сонате Бетховена, начальный мотив в Прелюдии cis moll 
Рахманинова, валторновый зов в Первом фортепианном концерте 
Чайковского). 

Почему так? Потому что это основной закон жизни, непрестанно 
возвещаемый в Библии. «Взыщите Господа и силы Его, ищите не-
престанно лица Его» (1 Пар. 16:11). «Сердце мое говорит от Тебя: 
«ищите лица Моего»; и я буду искать лица Твоего, Господи» (Пс. 
26:8). «Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда» (Пс. 
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104:4). «В простоте сердца ищите Его» (Прем. 1:1). «Ищите правды» 
(Ис. 1:17). «Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, 
когда Он близко» (Ис.55:6). Сам Господь дает эту заповедь: «Ищите 
же прежде Царства Божия и правды Его» (Мф. 6:33), «Наипаче ищи-
те Царствия Божия» (Лк. 12:31), «Просите, и дано будет вам; ищите, 
и найдете; стучите, и отворят вам» (Мф. 7:7, Лк. 11:9). «Ищите горне-
го, где Христос сидит одесную Бога», – увещевает апостол (Кол. 3:1).

Как могла бы музыка быть гениальной, если бы не положила в ос-
новной закон прекрасного развития основной закон духовной жизни? 

То же нужно сказать и об исполнении. Всякое гениальнее испол-
нение – при любом характере музыки – тоже основано на синергии 
земли и Неба. Следовательно, – на молитве в широком смысле слова, 
на взыскании. Микромир и макромир музыки едины. Небесная эмфа-
за легкого пролета смычка или кратчайшая небесная цезура, взятая 
приемом al niente ради взыскания благодати красоты, выстраивают 
вселенную развития. Предчувствуемое по ходу развития – является. 

Ради истины взыскания-обретения и называется музыка, которой 
обучают в консерваториях, высокой музыкой. Что выше Творца? Од-
нако славой Божией, которая есть красота несказанная, Бог жаждет 
наделить всех людей. «Славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да бу-
дут едино, как Мы едино» (Ин. 17; 22). Бог хочет жить в нас и мы в 
Нем. Ради того был создан человек, ради него и весь мир. Высокая 
музыка каждым своим тактом призывает нас к единению с Богом в 
синергийном общении любви. В этом ее великая миссия.

А музыковедение существует для того, чтобы напоминать 
музыкантам об этой великой миссии музыки. При этом условии 
музыкальная теория снова станет святой теорией и будет вновь спо-
собствовать расцвету цивилизаций вместо того, чтобы толкать чело-
вечество в губительную бездну тьмы.

Где начало искомой цельности музыкальной теории?
Потребность в интеграции теории возникает от нехватки в ней 

цельности. Теория – это умное видение истины. Чем яснее оно, тем 
плодотворней дела. Можно исходить и от нужд практики. Чему мы 
хотим научить музыкантов?

Исторически определились две стратегии обучения. Первая – на-
учить музыкантов свободно говорить на музыкальном языке. В 16 
веке они не делились на композиторов, импровизаторов, исполни-
телей. Обучали всему сразу. В канонической культуре, опиравшей-
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ся на традиционные напевы, обучение строилось на инструктивных 
пьесах, которые демонстрировали способы присоединения к тради-
ционному напеву других голосов и выстраивания простейших ком-
позиций, одновременно сочиняя, импровизируя и исполняя их. Так 
обучал музыкантов испанский композитор Кабесон. 

Другую стратегию задали шедевры. Сымпровизировать Третий 
концерт Прокофьева не под силу и его автору. В культуре шедевров 
ценность импровизации померкла. Исполнители отказались от им-
провизаций ради великой и смиренной миссии служения открове-
ниям. Вмешиваться в нотный текст стало недопустимым. 

 Можно жалеть об исчезновении импровизации, можно желать ее 
возрождения на отделениях старинной и барочной музыки. Но свер-
шившаяся перестройка культуры – факт, с которым необходимо счи-
таться. У нее была благословенная причина: вершинные откровения 
определили лицо цивилизаций! Не только Европа – мир померк бы 
без Баха, Бетховена, Чайковского. Что играют миллионы китайских 
пианистов? Они поднимают дух китайского народа откровениями 
христианской музыки, в соответствии с доктриной Конфуция твердо 
рассчитывая на мировое лидерство в духовной жизни планеты.

Вслед за композиторами и исполнителями разделились и педа-
гоги. Композиторы обучают композиции, исполнители – своих про-
должателей.

А теория музыки? Удовлетворяет ли она главной цели педагоги-
ки – воспитанию музыкального слуха как органа поиска небывалой, 
неземной красоты? Очевидным образом – нет. 

Можно ли создать теорию, адекватную высоте шедевров музыки, 
– чтобы студенты с радостью шли на занятия по теоретическим дис-
циплинам, а не отбывали повинность? Чтобы всякое занятие форми-
ровало новые грани прекрасного слуха? Нужно! Именно такую за-
дачу я ставлю перед студентами. Шедевры навсегда уникальны, но 
музыкальный язык, состоящий из повторяющихся элементов, спо-
собен открыть бездны красоты, из которой исходят композиторы и 
исполнители. Для такой теории нужно обостренно-творческое слы-
шание даже мельчайших элементов музыкального языка, которые 
теория должна объединить в прозрачное целое. Надо облагороди-
ть представления о языке. Он не противоположность речи, не раз-
винченность произведений на элементы, как бы мертвые винтики. 
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Из винтиков не создать чуда. Японцы тоньше ощущают отношении 
языка и речи. Язык они представляют в образе вишневого сада с 
опавшими лепестками цветов. Подымешь лепесток – а он живой, в 
нем небо, к которому он был обращен, и солнце, любовавшееся его 
красотой, и пчелки, собиравшие нектар. Так надо и нам. Поднимем 
доминанту – не мертвый это винтик функциональной организации. 
Красота несказанная. В ней пророческая сила, особенно очевидная 
в предыктах, готовящих сердце к появлению чуда, например, побоч-
ной партии. В ней живая способность взываний – звательный, а не 
именительный падеж: не Бог, а Боже! В ней притяжение Неба, полет-
ность бытия, радость небесного парения. В ней раздвижение души, 
удивление, диво, которое в русском языке производно от Теос, Бог.

Именно так, в осиянии красоты, слышат доминанту гении ис-
полнительского искусства. Изумительно играет Хейфец доминанту к 
параллели в конце первого полупредложения в Интродукции к Рон-
до-Капричиозо. К этому чуду он готовит слух с первых же мотивов 
темы. Они исполняются ярко выраженным приемом al niente, то есть 
возлетанием души к Небу, где зачерпывают небесный кислород для 
энергий дальнейшего развертывания музыкальной мысли как диало-
га души с Небом. В момент суммирования, то есть радости дарован-
ного простора, мелодия начинает нисхождение в восторге парения. А 
под конец появляется эта неожиданная доминанта к параллели. Мож-
но ли исполнить ее, не удивившись, без восхищения и надежды? То 
было б профанацией, демонстрацией холодной формалистической 
души исполнителя. А Хейфец прикасается к ней, как к чуду. Но ведь 
ради чуда и существует музыка, а исполнители – чудотворцы.

Башкиров однажды бросил шуточный афоризм: «Недодержал 
– недоумок, передержал – это интерпретация». Недослушивание 
гармоний, вопрошаний и упований, отсутствие микроинтонирова-
ния – свидетельство примитивности слуха исполнителя и его непро-
фессионализма.

Одна моя китайская студентка-пианистка спросила в сходном 
случае: а насколько я должна задержать? Я ответил: если я скажу, что 
на одну тысячную секунды – что это Вам даст? Ставить так вопрос 
– кощунственно. На сколько – это физика, а у нас разговор с Богом. 
Физика мертвит. Надо слышать сердцем. Все, что вы услышите, – 
услышат и слушатели. А если думать о миллисекундах, слушатели 
охладеют. 
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Доминанта важна и в композиционном аспекте. Вот самая мале-
нькая двухтактовая серединка на доминанте в теме финала Скрипич-
ного концерта Бетховена – но она имеет невероятные последствия. 
После ее взора, устремленного в вышину, мелодия скрипки взвивает-
ся на две октавы. Восторг небесного подхвата как ответа на вопроша-
ние, нужно остро чувствовать. А после повторенной серединки весь 
оркестр пускается в пляс. Специфическая энергия танцевальности 
– энтузиастическая. Этимологию этого слова лингвисты выводят из 
en+ Teos, в целом «вбоженность». Сила восторга столь велика, что 
раздвигает репризу расширениями и утоляется множеством дополне-
ний. Так гениально строит форму Бетховен. Но чтоб слушатели это 
услышали, огонь энтузиазма должен гореть в самих исполнителях.

Из одного факта выведем обобщение о всей теории. Великую 
красоту она ныне преподносит как набор языковых конструкций. В 
умирании слуха – причина настороженного отношения студентов к 
ней. Говорят, Бетховен однажды в сердцах назвал Альбрехтсбергера, 
своего учителя полифонии, «изготовителем музыкальных скелетов», 
хотя в принципе был благодарен ему за науку. Полифония учит пра-
вилам, но дух ее дышит величием, ибо она неотмирна. В жизни ведь 
не говорят хором. Но вот зачем Бетховен в свой траурный марш из 
Третьей симфонии и в знаменитое Allegretto из Седьмой симфонии 
вставил фугато? Светлой серединки недостаточно для мира души в 
присутствии смерти. Свет воспоминаний – психизм, а нужна онтоло-
гия. Фугато несет весть о вечности, под крылом которой мир откры-
вается в своем истинном величии и всепобеждающей красоте.

Как же оживить музыкальную теорию? Если в современной ку-
льтуре музыка существует в единстве данности и заданности, если 
исполнительское искусство – неотъемлемая сторона музыкальной 
культуры, то ей должна соответствовать и столь же разветвленная 
теория исполнительского искусства. Ее нет, и не может быть по 
простой причине: она неотрывна от композиционных учений. Сле-
довательно, совершенная общая теория музыки должна мыслиться 
в неразрывном взаимопроникающем единстве этих двух сторон. А 
не так, что композиторы создают скелеты, и исполнители вешают на 
них плоть. Скелетов нет, потому что музыка – ослепительная жизнь 
в звуках, поднимающая дух народов, цивилизаций, человечества. К 



60

живой небесной сущности и должна восходить наука, а без того она, 
мертвая, мертвит человечество.

О чем говорят гении человечества? Платон писал, что и посред-
ственный музыкант может придумать какую-то мелодию, но настоя-
щее искусство создается вдохновением. Это значит, что внутренним 
имманентным субъектом гениальной музыки является не Бетховен, 
не Бах, не Моцарт, а Святой Дух красоты и откровений, который 
живет в шедеврах. С сугубой точностью описывает сочинительство 
другой сверхгений – Чайковский. Композитор лишь готовит душу к 
восприятию вдохновений, но решает все оно одно. В уловлении духа 
небесной красоты состоит миссия музыки. Без чувства миссии ис-
полнитель, по Рахманинову, не смеет выйти на сцену. Бах, тоже свер-
хгений человечества, последнюю цель музыки определял как служе-
ние славе Божией и освежение духа: без того вместо музыки лишь 
«шум и дьявольская болтовня». Для богословия красота – явление 
славы Божией. Только ею и может жить человек и человечество, а 
без нее рушатся цивилизации. Приближающийся апокалипсис в этом 
смысле есть массовый отказ от жизни и вдохновения, о чем проро-
чествовал Бердяев: «ХХ век страдает волей к бездарности».

Бог прост, учат богословы. Потому и совершенная теория музыки 
проста, прозрачна, несокрушимо цельна. Нужно лишь во всем искать 
великого смысла. На этот совершенный язык я и постарался перейти 
в учебном пособии по духовному анализу музыки, 3 экземпляра ко-
торого привез для Софийской академии.

Основная мысль проста. От горизонтальной оси бесконечно раз-
нообразных земных обстоятельств возведем взгляд к вертикальной 
оси духовного смысла и красоты. Она восходит тоже к бесконечно-
сти, но не многого, а Одного. Горизонтальная ось бытия и мышле-
ния семиотична. Через семиотические отсылки мы узнаем о Пете и 
волке, о Ромео и Джульетте. Но если перед нами не Прокофьев и 
Чайковский, а посредственный студент, то в этих сюжетах явит нам 
продукт вселенской апатии. Вертикальна же ось красоты – онтоло-
гична и энергийна. На красоту мы откликаемся восторгом души, 
окрылением воли, простором чувств, дыханием жизни преизбыто-
чествующей, которой должны одухотворить жизнь окружающую. 
Энергии красоты преображают все земные обстоятельства. Печаль 
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превращают в светлую и сладкую печаль. Скорбью 6 симфонии Чай-
ковского, – говорила знаменитая православная актриса Ермолова, – 
отверзаются Небеса. Нет ничего в высокой музыке, что не было бы 
чудом и откровением. Красоту ни изобразить, ни выразить нельзя – 
то было б симуляцией. Красота является. Здесь камень преткнове-
ния для посредственностей: им нечего являть. Мертвенность заперла 
двери пред гостьей из вышнего мира. Вертикальная ось красоты не 
только энергийна (и соответственно должна описываться в энергий-
ных категориях), но и синергийна. Небесная красота не навязывается 
насильно. Именно отсюда всепроникающий закон синергии – сора-
ботничества наших устремлений и подхватывающих энергий Неба. 
Кто не поймет музыку как непрестанный небесно-земной диалог, 
тот ничего в ней не поймет. Не схватит нерва развития. «От силы в 
силу», «благодать на благодать» – закон синергийного роста. Музыка 
учит этому главному – жизни в окрылении красоты. Вот, собственно, 
и вся теория. Точнее – закваска теории. Теория, то есть связное це-
льное видение предмета возникает в уме, когда бесчисленные детали 
растворяются в свете цельности. Закваска цельной теории преобра-
жает все частные теории. Например, заставляет взглянуть на метр не 
как на механику скалярных величин, а как на величины векторные. 
От первой опорной доли растет к концу такта и четырехтакта вос-
торгательная энергия арсиса. Восторг последней доли и последнего 
такта – не сильная доля и не тяжелый такт, как полагали Риман и Хо-
лопов, а арсисно-векторный. Когда герой отступает вглубь сцены, а 
на авансцену выходит юная девушка, и все прожекторы на нее, – то 
от этого внимания к ней у нее не вырастает борода. «Обновится яко 
орля юность твоя» (Пс. 102:5) – это о законе арсисной подъемной 
энергии. Метр молодеет от подхватывающих энергий Неба.

Самым наглядным способом краткого представления теории был 
бы мастер-класс. Давайте его проведем в течении пятидесяти секунд. 
Июнь. Баркарола из Времен года Чайковского в исполнении лучшего 
его интерпретатора Плетнева. 6+6, а всего 12 раз проводится мело-
дическая модель. Ради чего и как ее оправдать? Только притяжением 
Неба. Вершинки начальной томительной фразы Плетнев чуть расши-
ряет и утишает – знак бесконечной красоты искомого. В конце пер-
вой части – вторгающаяся каденция. Не сначала закончить, а потом 
начать новое по логике повествования, а совместить конец с началом 
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– это знак единства процесса, выявления причинно-следственных 
отношений. Плетнев изумительно исполняет этот композиционный 
прием. Начало средней части Плетнев выделяет внезапным pp – это 
небесная отрада за шестикратное устремление к ней. От пастора-
льных ноток без всякого каданса серединка принимает в себя энту-
зиастическую энергию танцевальности. Потом обрыв, пауза ферма-
та, волевое одноголосие с решимостью возвращения к томительной 
красоте Небес – и опять паузы с ферматой. Чем определяется дли-
тельность фермат? Исключительно интенсивностью небесных при-
тяжений. У Плетнева их длительность максимальна, несопоставима 
по продолжительности в сравнении с другими исполнителями. Но 
дивно мотивирована. Ведь речь идет о самом главном для челове-
ка – о беседе души с Богом. Исполнение приобретает удивительную 
рельефность и глубину. А чем закончить произведение? Без коды это 
бы очень слабое сочинение. Чайковский писал о врожденном чувст-
ве формы и сам его имел в высшей степени. Нельзя 12 раз просить и 
ничего не получить. Без коды произведение стало б дьявольской кле-
ветой. Здесь же прошения увенчиваются гроздьями благодати, нис-
пускающейся от соль третьей октавы в глубокие басы, а затем воз-
носящей душу к Богу. Как это исполнить? У Плетнева это опять же 
тишайшее пианиссимо. А пророчествует о сокровенной тайне жизни 
фактурное вступление с нежно исполняемыми арсисными оконча-
ниями фактурной ячейки.

Из этого примера понятно ли, как можно и нужно совмещать ком-
позиционный, гармонический, фактурный анализ с исполнением? 

А теперь – кода моего выступления. На вопрос, откуда цельнос-
ть, ответим: с Неба. Там красота, там смысл. Все из одного, а не одно 
из многого. Отсюда решение основной педагогической проблемы: 
«Как научить тому, чему научить невозможно?» Ответ прост до уди-
вления: надо подвести ученика к красоте, чтобы далее сам ученик 
научался получать ответ на любые вопросы. От небесных научений 
слух становится ищущим, вопрошающим. Вопрошающим отвечают. 
Ищущие красоту обретают ее. 



63

Performance Art as a Missing Link in an Integrated Theory of Music 

Vyacheslav  Medushevsky

Abstract

Where do we seek the fulfillment of a musical theory?
The greatest musical masterpieces changed world culture and defined 

civilization. Performing musicians forsook improvisation and embarked on the 
selfless mission of worshipping the beauty of music. A demand for genius had 
arisen. Music theory, however, did not respond in kind, having been robbed by 
performance technique. This article proposes a path of recovery.

Music theory can only ascend to the heights of great musical beauty with two 
wings: one for the unity of compositional studies, the other for their interpretive 
theory. The attuned ear seeks a new vision.

Music as a miracle, performers as wonderworkers
The following describes a nuanced method of analysis for the performance 

of musical masterpieces. The key to this is that great exponents hold dominants, 
keynotes, cadenzas, syntactical functions, and other elements of the musical 
language not just as internal mechanisms, but as the flickering energy of pure 
beauty. Therefore, the attuned ear is the living organ of that search for beauty 
beyond thought that delights people and elevates civilizations. The subject of 
this analysis is ῾Introduction and Rondo Capriccioso᾽ by Camille Saint-Saens 
performed by Jascha Heifetz.

Keywords: Integrated music theory, theory of musical performance, 
musical language, beauty of music, interpretative analysis, interpretative tuneful 
ear, al niente dodge.
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АЛЕКСЕЙ ЛОСЕВ И ЕГО ПРОЕКТ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ СИСТЕМЫ  

«ЭСТЕТИЧЕСКИХ НАУК»
К. В. Зенкин

В статье анализируется текст А.Ф. Лосева, написанный им в годы 
работы в Московской консерватории (предположительно в 1929) и 
представляющий собой программу – обоснование разветвленной 
структуры эстетических дисциплин, которые должны преподавать-
ся в Консерватории. Текст был обнаружен недавно и опубликован в 
«Научном вестнике Московской консерватории» (2015, № 4). Пово-
дом для создания текста выступила необходимость увеличения коли-
чества часов для преподавания «эстетических предметов». Однако 
помимо своего служебного назначения данный текст представля-
ет интерес, во-первых, как уникальный документ, свидетельствую-
щий о проекте целостной системы научных дисциплин, задуманной 
Лосевым и до конца не реализованной ни им самим, ни, тем более, 
впоследствии. Во-вторых, текст сохраняет актуальность и поныне, 
поскольку затрагиваемые в нем вопросы о статусе, методологии и 
структуре науки об искусстве и, в частности, о музыке –  до сих пор 
продолжают волновать музыковедов. 

Но прежде чем комментировать соотношение положений текста 
Лосева с представлениями, господствующими в современной науке 
и современном музыкознании, имеет смысл обратиться к еще более 
раннему тексту философа, относящемуся к 1920 году и получивше-
му условное название «Очерк о музыке»1. Этот ранний текст дает 
картину «философии музыки» – отрасли знания, еще более всеобъ-
емлющей, нежели «эстетика музыки» – ее составная часть (кавычки 
использованы постольку, поскольку и философия, и эстетика музыки 
предстают здесь не в общепринятом, а в специфически лосевском 
понимании). 

Приведем фрагмент «Очерка о музыке», посвященный структуре 
всего разветвленного знания о музыке – или, по словам Лосева, фи-
лософии музыки:

«Первая и основная наука, входящая в состав Философии музыки, 
не имеющая характера обычной науки, но представляющая собою, 

1 Тахо-Годи, Е.А. «Очерк о музыке» А.Ф. Лосева – исчезнувший и обретенный 
текст // Вопросы философии, 2015, № 9. с. 138–145.
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собственно, знание донаучное, до-теоретическое, до-конструкцион-
ное. Здесь исследуется и выявляется самый феномен музыки как не-
коего абсолютного Бытия. Эту часть можно назвать Феноменологией 
музыки [...].

Вторая наука, входящая в Философию музыки и опирающаяся 
на Феноменологию, есть Психология музыки. Эта дисциплина изуча-
ет формы музыкального переживания в той их сердцевине, где они 
адекватны с формами музыкального произведения. Абсолютное бы-
тие музыки, узренное и описанное нами в Феноменологии как чистый 
феномен и качественная сущность, имеет уже определенную форму и 
содержание в реальной музыке. Это и изучается в Психологии.

За психологией открывается третья дисциплина Философии музы-
ки – Музыкальная эстетика. Ее точное назначение – описание внеш-
них форм музыкального произведения – тональности, аккордов и пр. и 
их соединений на основе установленных нами психологических точек 
зрения и анализа общемузыкального опыта и его структуры.

Наконец, четвертая область, подлежащая нашему ведению в ее те-
оретически-философском обосновании, это — Музыкальная Крити-
ка, импрессионистически и мифологически дающая картину каждого 
конкретного произведения и композитора.

Мы только наметили пути, а создание такой Философии музыки – 
дело будущего, хотя уже и недалекого»2. 

Из приведенного отрывка видно, что проблема знания о музыке как 
системе была предметом размышлений Лосева с молодых лет и без-
относительно к какому-либо педагогическому процессу. Другое дело, 
что педагогическая деятельность, которой Лосев занимался несколько 
десятков лет, всегда стимулировала его исследовательскую мысль, и 
ситуация в Московской консерватории, явившаяся внешним поводом 
к написанию публикуемого текста, способствовала появлению нового, 
более подробного и детального разъяснения структуры науки о музы-
ке – точнее, ее важнейшей части. Интересно сопоставить два текста, 
созданные с интервалом в 9 лет и как бы дополняющие друг друга.

Прежде всего, обращает внимание употребление Лосевым тер-
минов «философия музыки» и «эстетика музыки» как в соотношении 
друг с другом, так и с термином «наука».

Напомню, что сегодня философия понимается преимущественно 
как особая сфера интеллектуальной деятельности, пограничная с нау-
кой, но все же к ней не относящаяся (в отличие от традиционного воз-
2 Лосев, А.Ф. Форма — Стиль — Выражение. Москва: Мысль, 1995, с. 655 — 656.
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зрения на философию как «науку наук», восходящего к Античности. 
Эстетика понимается как раздел философии (наряду с онтологией, 
гносеологией, этикой и др.) и, следовательно, соотносится с собствен-
но наукой таким же образом, как и вся философия. 

В связи со сказанным сделаем два примечания. Во-первых, изме-
нение статуса философии в ходе исторического процесса было связано 
с переменами в понимании науки. Во-вторых, и понимание самой нау-
ки не было единым: наряду с математикой и точными естественными 
(т.наз. «позитивными») науками существовали науки гуманитарные 
– согласно распространенным представлениям «полупозитивистско-
го» девятнадцатого века – науки не вполне развившиеся и сформиро-
вавшиеся. 

В свете проблематики текста Лосева важно понять утвердившую-
ся нынче точку зрения на общность и различие указанных отраслей 
знания. Давая краткую и по необходимости упрощенную картину, от-
метим, что специфика собственно научного знания состоит в рациона-
льном осмыслении – познании – тех или иных фактов окружающего 
мира. При этом гуманитарные науки, в отличие от математических и 
естественных, познают факты, которые вообще невозможно осмысли-
ть вне их интерпретации, толкования. Поэтому гуманитарные науки 
(история, искусствоведение) по необходимости герменевтичны. Не 
менее герменевтична и философия, но ее выделение из ряда наук в 
особую сферу рационального познания связано со спецификой ее 
предмета. Этим предметом является уже даже не интерпретация фак-
тов окружающего мира, а человеческие мысли о мире, иными слова-
ми, предмет не дан извне, а практически полностью конструируется 
самим мышлением. 

Указанное различение не имеет большого значения для Лосева, 
ориентирующегося во многом на антично-средневековое понимание 
науки, предмет которой еще не выделился окончательно в данность 
фактов окружающего мира, включая в себя немало мифов и фантас-
тики,  и философии как интегральной «науки наук». Поэтому Лосев 
понимает философию и особенно эстетику как строгие науки, язык 
которых подчеркнуто логичен (при том, что логика Лосева была не 
формальной, аристотелево-лейбницевой, а диалектической – пла-
тоно-плотино-гегелевской. Однако опора Лосева на античность, на 
первый взгляд, неожиданная в 20 веке, позволила ученому сущест-
венно расширить представления о научном знании, придать гумани-
тарному знанию статус подлинной науки, имеющей, однако, свою 
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особую методологию, отличную от методологии математических и 
естественных наук. Отмеченное расширение представлений было 
востребовано культурой 20 столетия и получило продолжение в тру-
дах ряда отечественных гуманитариев: М. Бахтина, Б. Асафьева, А. 
Михайлова и других.

Впрочем, у раннего Лосева («Очерк о музыке») философия му-
зыки включает в себя практически все возможные виды знания и мыс-
ли о музыке. В качестве «ядра» (третья ступень) она имеет, по сути дела, 
музыкально-теоретическое знание: «описание тональности, аккордов 
и пр. и их соединений», которое, однако, Лосев называет музыкальной 
эстетикой. Почему не музыковедением и не теорией музыки? Не потому 
ли, что, описывая, как указывает Лосев, «внешние формы музыкального 
произведения», она делает это все же не в отрыве от восприятия музы-
ки, а значит, и ее смысла, а  «на основе установленных нами психоло-
гических точек зрения» (вторая ступень) и «анализа общемузыкального 
опыта и его структуры» (первая, феноменологическая ступень)? Лосев 
всегда подчеркивал, что эстетика – наука о выражении (не обязательно 
в искусстве), и поэтому для него внешние формы, которыми занимается 
теория музыки, осмысленные в качестве проявления иных, трансцен-
дентных им вещей, суть предмет эстетики. Не здесь ли неявный мето-
дологический исток идеи целостного анализа, получившей столь яркое 
развитие в советском музыковедении?

В то же время ранний лосевский план всей философии музыки, взя-
той как целое, содержит откровенно ненаучные составляющие, в чем от-
крыто признается сам Лосев. Так, первая ступень (феноменология) есть 
«первая и основная наука» (читай: философия в тесном смысле слова), 
которая, однако, не имеет характера «обычной науки», но представляет 
собой «знание донаучное, дотеоретическое, до-конструкционное» (что 
вполне совместимо с известными формами существования философии). 

Противоположная, четвертая ступень «философии музыки»: музы-
кальная критика, характеристика которой содержит определения, трудно 
совместимые с обычно понимаемой строгой наукой, ибо она «импрес-
сионистически и мифологически» дает «картину каждого конкретного 
произведения и композитора». При этом Лосев как бы мимоходом все 
же бросает мысль о том, что музыкальная критика подлежит теорети-
чески-философскому обоснованию. Обращают внимание рассуждения 
Лосева (не вошедшие в приведенную цитату) о сочетании «догматизма» 
(который, по его определению, антипсихологичен) и «импрессионизма» 
в методологии художественной критики. Ученый предупреждает (рас-
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ходясь в этом «со многими импрессионистами»): «форма мифологиза-
ции и художественно-творческого воссоздания данного музыкального 
произведения в критике является предопределенной со стороны струк-
туры произведения и потому всеобще-необходимой и обязательной»3.

Почему Лосеву необходимо завершить свою философию музыки 
мифом? Ответ может быть таким: ученый хочет представить смысл 
музыки во всей его конкретности, неповторимости, во всех тончайших 
нюансах и при этом прекрасно понимает, что перевод художественного 
смысла невозможен на язык науки. Более того, если предметно-поня-
тийный смысл произведений изобразительных искусств и литературы 
все же как-то дан в художественных текстах, то музыка сообщает свой 
смысл, минуя предметно-понятийную сферу. Ее эйдосом, согласно 
Лосеву, опиравшемуся на древнюю пифагорейско-платоновскую тра-
дицию, является число. Ведь как и числа, музыка дает картину отно-
шений, не сообщая о том, какие именно «предметы» и какие идеи всту-
пают в данные отношения. К сказанному нужно добавить, что Лосев 
опирается также на романтическую и вагнеровско-шопенгауэровскую 
традицию, трактующую музыку как иррациональную бесформенную 
стихию. Поэтому «музыкальные числа» не поддаются счету и всегда на-
ходятся в становлении, в хаотическом движении. В музыкальной тка-
ни все можно представить как числовые отношения (звуковысотность, 
ритм, форму, тембр), но они не приблизят нас к пониманию музыкаль-
ного смысла. Но тогда в чем смысл констатации факта числовой основы 
музыки? Он имеет важное значение для осознания чистоты музыкаль-
ного смысла, его несводимости на конкретно-понятийную область. «Со-
держание» музыки – это сама музыка во всем богатстве ее звучаний. Но, 
кроме того, мы можем узнавать в музыке эмоции, иногда – какие-то 
картины. И приблизиться к «расшифровке» музыкальных смыслов 
и их хотя бы приблизительному, скорее соотнесению со словом, чем 
«переводу», можно только художественным языком мифа. Не слу-
чайно миф часто выступал спутником строгой философии Лосева: он 
имеется и в самом «Очерке о музыке» (миф о Пятой симфонии Бет-
ховена). Насквозь пронизана мифологией работа «Мировоззрение 
Скрябина». Наконец, в главном и наиболее строгом теоретическом 
трактате «Музыка как предмет логики», как коллажная инсталляция, 
выделяется раздел под названием «Музыкальный миф». 

К слову заметим, что в упомянутой работе «Музыка как предмет 
логики» (1927) Лосев, вопреки своему более раннему плану, созда-
3  Там же. с. 655.
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ет феноменологию музыки как вполне теоретическую, научно-фило-
софскую, а не донаучно-мифологическую концепцию. В то же время 
он настойчиво подчеркивает полностью научный характер эстети-
ки. Так, анализируя «первую аксиому» старого взгляда на эстетику 
(«эстетика не есть наука»), Лосев иронически пишет: «Научна аку-
стика, научна гармония, научна даже теория композиции, но эстетика 
не научна. Эстетика – праздная фантазия или дело вкуса. Отчего же и 
не пофилософствовать на досуге?» Здесь ученый как бы мимоходом 
подмечает те отрасли теоретического музыковедения (акустика, гар-
мония), которые своей методологией и в самом деле приближаются к 
точным, математическим наукам, которые для большинства обывате-
лей и являются настоящей наукой! 

Но почему эстетику считали ненаучной, да и сейчас относят не к 
собственно научным, а философским дисциплинам? К науке, соглас-
но распространенным представлениям, относятся те отрасли знания, 
которые руководствуются «формальным методом» (как пишет Ло-
сев), или же, проще, науки «точные».  Анализ, гармония и другие 
дисциплины, составляющие теоретическое музыковедение (по Ло-
севу – просто искусствоведение), по необходимости формальны (то 
есть, их предметом является форма и ее элементы) и иными не могут 
быть. А содержание, смысл является предметом именно эстетики как 
науки о выражении.

Повторим для наглядности краткую структуру эстетических 
предметов, по тексту Лосева, и тогда, при учете комментариев авто-
ра, специфика его терминосистемы обнаружит разительное отличие 
от того, к чему мы все привыкли:

«I. а) Общая эстетика (которая может быть заменена логикой – 
конечно, чисто диалектической, – или прямо диалектикой […]). 

б) Специальная эстетика (в Консерватории – музыкальная, в 
других вузах – эстетика изобразительных искусств).

в) Социологическая эстетика.
II. История эстетических учений.
III. Искусствознание (в Консерватории – курсы «музыкального 

анализа», в других вузах – теории соответствующих искусств)».
Современный читатель, привыкший к давней оппозиции музы-

кальной науки: теория – история – может с удивлением обнаружить 
отсутствие в системе Лосева истории музыки как таковой – или, ина-
че, исторического музыковедения. Обратим внимание, что в соста-
ве «эстетических предметов», предлагаемых ученым, присутствует 
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«история эстетических учений», но отсутствуют как история музы-
ки, так и история искусства. Под искусствознанием, как уже говори-
лось, Лосев понимает только теоретическое музыкознание, игнори-
руя историческое и потому не нуждаясь в термине «теоретическое».

Вероятно, Лосев, ставя перед наукой об искусстве по-настояще-
му высокую методологическую и понятийно-логическую «планку» 
и видя перед глазами преимущественно описательную историю му-
зыки, просто отказывал такой истории в статусе науки. «Благодаря 
старым обывательским привычкам нашей профессуры, искусство и 
вообще мыслилось в отрыве от обще-исторического процесса (да и 
сам обще-исторический процесс представлялся в виде кучи случай-
ных и разорванных фактов, без всякого единства и системы)», «Исто-
рия искусства упорно продолжает избегать всяких исторических и 
социологических обобщений. До сих пор она часто является просто 
коллекцией сырых фактов. Этому должен быть положен конец. Необ-
ходимы широкие обобщения; и прежде всего, увязка данной истори-
ческой эпохи в искусстве с той теорией, которая для нее характерна, 
должна быть обязательно достигнутой в системе высшего эстетиче-
ского образования», – пишет Лосев. Понятно, что такая, то есть не 
имеющая научной методологии история музыки, не входит в систему 
эстетических дисциплин, как не входит в нее и музыкальная критика 
– дисциплина «импрессионистическая», а не научная. 

Впрочем, это не означает, что предлагаемая Лосевым для Мос-
ковской консерватории система эстетических дисциплин совершен-
но не предполагала научного изучения истории музыки. В качестве 
синтеза теоретической и исторической эстетики Лосев называет ис-
кусствоведение (искусствознание), при этом уточняя: «социология 
в смысле искусствоведения», или социология искусства. Как мож-
но догадаться, именно эта синтетическая историко-теоретическая 
дисциплина и призвана дать научную картину истории художест-
венных (музыкальных) стилей как феноменов, сформировавшихся в 
контексте исторического развития общества, а не только искусства 
самого по себе. Как ясно из следующей цитаты, Лосев резко крити-
кует «вульгарную» социологию, распространившуюся в советском 
искусствознании 1920 – 1930-х годов. Но главное, ради чего стоит 
данную цитату привести, это призыв Лосева не останавливаться на 
искусствознании как только формальном анализе, а идти дальше – к 
эстетике и социологии искусства, иными словами, к сфере смыслов 
и их связям с общекультурным контекстом: «Обычный отрыв ис-
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кусствознания (и в особенности «музыкального анализа») от эстети-
ки и социологии приводит эту науку, действительно, к пустому фор-
мализму. И я настаиваю на том, чтобы и «музыкальный анализ» <,> 
и общее искусствознание оперировали с проблематикой социальных 
стилей и показывали, как устанавливаемые здесь внешне-форма-
льные свойства памятника соответствуют тому или другому социа-
льному стилю. Я даже так бы и назвал эту дисциплину, социология 
искусства, резко отличая ее от социологической эстетики. Но как ни 
называть, а только нынешняя «социология искусства» <,> предста-
вляющая собою смесь общей, частной и социологической эстетики и 
общего и частного искусствознания, куда входит и история и эконо-
мика, и политика, – этот «предмет» должен быть уничтожен в вузах».

Далее, обращает на себя внимание та особая нагрузка, кото-
рую несет в лосевском тексте термин «эстетика». «Общая эстетика» 
оказывается, по Лосеву, логикой искусства. При этом ученый уточ-
няет; логикой не формальной, а диалектической, иными словами, 
диалектикой искусства. Отметим, что работа Лосева «Диалектика 
художественной формы», уже написанная ко времени создания расс-
матриваемого текста, как раз и является такой «общей эстетикой». 
Если «общую эстетику» Лосев (в сравнении с распространенными 
представлениями), как бы ограничивает в предмете, сводя ее к логи-
ке, то эстетику «специальную» (например, музыкальную) – напротив, 
очень тесно сближает с теоретическими дисциплинами: гармонией, 
анализом и т.п. В сущности, такая эстетика, по Лосеву, не есть некое 
отвлеченное знание, а то же самое теоретическое искусствознание 
(у Лосева – просто искусствознание), не ограничивающееся форма-
льным анализом, но ориентированное на восприятие и постижение 
смысла. Данное понимание как общей, так и специальной эстетики, 
несомненно, способствует приданию и той, и другой статуса «стро-
гой науки».

 Всем привычное разделение музыкознания (искусствознания) 
на теоретическое и историческое, с присущим этим отраслям вы-
бором терминов, обусловлено сложившейся практикой искусства и 
обучения: обучения прежде всего технике сочинения, дополняемого 
сведениями культурно-исторического характера. Система эстетиче-
ских дисциплин, предложенная Лосевым, исходит не из исторически 
и во многом стихийно сложившейся ситуации, а из представления 
об идеальном образе науки о музыке: науки, стремящейся достичь 
глубинного осмысления своего предмета как в целом (музыка), так 
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и в деталях (элементы музыки). Поэтому терминосистема, приме-
ненная Лосевым к структуре научного знания о музыке (искусстве), 
ориентирована на изучение музыки в ее целом – в нерасторжимом 
единстве смысла и средств его выражения в постоянно изменчивом 
историческом процессе.

Alexei Losev and His Interdisciplinary System 
of ‘Aesthetic Sciences’

Konstantin Zenkin

Abstract
This article examines A. F. Losev’s 1929 text, which was written when the 

author worked at the Moscow Conservatory. It details a program of  ‘aesthetic 
sciences,’ which was mandatory at the Conservatory. Losev discusses the need 
to increase the amount time allotted for the study of aesthetic sciences in the stu-
dent’s schedule. Losev’s text was considered a rare document, given the author’s 
stance on the impact of the sciences on art in general and particularly on music.

The system comprised the following:
I. a) General aesthetics (determined by logic, either strictly dialectical or by 

dialectics
b) Special aesthetics (the aesthetics of music at the Conservatory, or the aes-

thetics of visual arts at other institutions)
c) Sociological aesthetics
II. History of Aesthetic Doctrines
III. Art Research (Musical analysis at the Conservatory, or theories of 

appropriate arts at other institutions)
This article considers: 1) Losev’s system of concepts and the reasons they 

differ from the established norm. Specifically it addresses the concepts of ‘art 
research’ as a complex of theoretical subjects (harmony, analysis, etc.), ‘general 
aesthetics’ as the logic of art, and the concept of ‘musical aesthetics’ as the 
history of musical styles within their historical and social contexts. 2) The article 
considers specific features of  Losev’s system of ‘aesthetic sciences’ and their 
ideal model as a source of systemic unity.

Keywords : A. F. Losev, philosophy of music, aesthetics, music theory, 
musicology.
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О РОЛИ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ
Н. Г. Зенкина

Современная общекультурная ситуация бросает вызов многим 
устоявшимся традициям музыкального искусства и музыкального 
образования. Особенно незащищенными оказались такие предме-
ты как сольфеджио, теория музыки, гармония. Цель доклада – пока-
зать незаменимость музыкально-теоретических дисциплин и прежде 
всего сольфеджио для профессионального становления музыканта и 
практическую пользу от этих уроков.

Подготовка музыкантов-профессионалов – лишь одна сторона про-
блемы. Не менее важно подготовить будущих любителей музыки, слу-
шателей концертов и посетителей музыкальных театров, без которых 
развитие музыкальной культуры не может состояться. Безусловно, в 
подготовке профессионалов и любителей музыкально-теоретические 
предметы играют различную роль и преподаются по-разному. В Рос-
сии сложилась развитая система непрерывного профессионального 
музыкального образования, когда дети начинают учиться в специаль-
ных музыкальных школах еще с дошкольного возраста и заканчива-
ют образование в консерватории. В ходе недавных реформ профес-
сиональное образование было признано недопустимым в начальной 
школе и заменено на предпрофессиональное. Это – одна из причин 
ослабления внимания к уровню и качеству преподавания музыкаль-
но-теоретических предметов (которые любителю музыки нужны не в 
такой степени, как будущему профессионалу). 

В то же время в специальных музыкальных школах России 
по-прежнему большинство учеников так или иначе ориентирует-
ся на получение профессии музыканта-исполнителя. Склонность к 
профессии музыканта-теоретика проявляется чаще всего позднее – в 
старших классах школы (на уровне колледжа) или при поступлении 
в вуз (консерваторию). 

В своем докладе я остановлюсь главным образом на проблемах, 
связанных с подготовкой музыкантов-профессионалов. В Специ-
альной музыкальной школе имени Гнесиных сложился достаточ-
но стройный цикл теоретических предметов. В младших классах: 
сольфеджио, ритмика, оркестр Орфа, слушание музыки. В старших: 
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сольфеджио, элементарная теория музыки, гармония, анализ музы-
кальных произведений, музыкальная литература. Таким образом, 
единственный предмет, который проходится насквозь от первого до 
последнего (12-го) класса, – сольфеджио. И его задачи – формирова-
ние и развитие профессионального слуха – наполняются новым со-
держанием по мере взросления ученика. Правда, нередко можно ус-
лышать сомнения в необходимости этого предмета (а как следствие, 
по «цепной реакции», и других теоретических предметов). Результаты 
уже налицо: На вступительных экзаменах в муз. училище имени Гне-
синых отменен диктант по сольфеджио, а при приеме в Российскую 
академию музыки имени Гнесиных отменена задача по гармонии. 

Причины негативного отношения к предмету сольфеджио самые 
разные. Можно даже сказать, что они исходят из противоположных 
позиций. С одной стороны, создается иллюзия, что одаренным уче-
никам оно не нужно – у них и так все получается само собой. С дру-
гой стороны, в последние годы заметно снизился общий средний 
уровень учащихся – и музыкальный, и общекультурный. Многие эле-
менты сольфеджио становятся для таких учеников не по силам. И, 
конечно, в такой ситуации легче просто по возможности не обращать 
внимания на неудобный предмет, а еще лучше от него избавиться. 
Наконец, еще одна чрезвычайно существенная и, пожалуй, основная 
причина – инертность в методиках преподавания сольфеджио, недо-
статок творческой инициативы педагогов. В результате предмет, ко-
торый может и должен стать ключевым в развитии слуха, ритма и 
фантазии учащихся (то есть, попросту говоря, их музыкальности), 
очень легко превращается в средоточие скучной и ненужной схола-
стики. Если видеть главную цель сольфеджио в построении и разре-
шении тритонов, характерных интервалов и аккордов, то такое соль-
феджио и впрямь лучше было бы отменить. 

Различие в уровне одаренности и подготовленности учеников 
сейчас очень большие, и это создает дополнительную проблему для 
педагогов. И если достичь идеального разделения на группы по уров-
ню подготовки, то тогда в каждой из групп будут стоять свои специ-
фические задачи. Независимо от подготовки, все учащиеся нуждают-
ся в развитии остроты слуха, ритма и творческой фантазии. Сейчас 
даже наиболее одаренные ученики не могут довольствоваться своей, 
полученной от природы, «музыкальностью». Язык новейшей музы-
ки, и даже музыки первой половины 20 века, требует особой остроты 
слышания интервалов, аккордов и ритмических сочетаний. Но даже, 
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как показывает опыт, воспитание слышания гармонических функци-
ональных тяготений не дается сразу. Также далеко не сразу стано-
вится для ученика органичной и «своей» основная и исходная форма 
гомофонно-гармонической музыки – квадратный период. 

Главная задача – воспитание осознания слуховых явлений. Важ-
но не только теоретическое, но и практическое усвоение элементов 
музыкального языка, которое предполагает прежде всего их освое-
ние слухом и памятью, важна способность их активного практиче-
ского использования; это касается как языка музыкальной классики, 
так и 20 – 21 веков.

Чтобы сольфеджио не получало упреков в своей ненужности, 
оно должно ставить задачи воспитания и развития учащихся в един-
стве их аналитически-мыслительной и эмоционально-творческой 
деятельности. Сольфеджио может существенно помочь в развитии 
мышления. Для начала, например, просто научить видеть нотный 
текст (комплекс знаков) как осмысленное единство. Для этого начи-
нающим ученикам предлагается петь, при этом одной рукой дирижи-
ровать, а другой – следить (вести пальцем) по нотам. В результате та-
ких комплексных движений само дирижирование становится более 
осмысленной процедурой, возникает осознание наполненности ка-
ждой ритмической доли, а их последовательность схватывается как 
одно высказывание. 

Позже нужно учиться видеть и аккорды как единство. Однаж-
ды Шостаковича спросили, как научиться хорошо читать с листа. Он 
ответил, что надо хорошо знать гармонию. Этот ответ очень удивил 
того, кто задавал вопрос. Но действительно, знающему гармонию 
достаточно беглого взгляда в ноты, чтобы прочитать многозвучные 
аккорды и их соотношения. Также ясно, что изучение гармонии, точ-
нее аккордики, фактически должно начаться не в 9 классе, когда этот 
предмет вводится в сетку расписания, а с самого начала, на уроках 
сольфеджио.

Умение профессионально читать нотный текст – это важно. Но 
главная задача – слышать, понимать и запоминать звучащий текст. 
Эта цель реализуется при написании диктанта, только не механиче-
ском, а с применением аналитических инструментов. Сначала без 
записи проводится совместный с педагогом детальный анализ ме-
лодии, ее строение, деление на фразы, их соотношение, тональный 
план, гармонические, ритмические особенности и т.д. То есть, еще 
до записи ученики учатся воспринимать диктант как целое, состо-
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ящее из логически соотнесенных элементов. Такая последователь-
ность отражает логику самого творческого процесса, когда компо-
зитор, записывая музыку, реализует свой замысел. Это же приучает 
исполнителя не бездумно играть такт за тактом, а сначала проанали-
зировать пьесу, осмыслить ее как целое, и лишь потом, обладая этим 
знанием, приступить к исполнению.

Но как сольфеджио может развивать творческое начало? Мно-
го упражнений посвящено сочинению: мелодий, аккомпанемента к 
мелодии, мелодии к аккордовой последовательности, второго голо-
са к мелодии, сочинение мелодии на заданный ритм, досочинение 
продолжения к начальной фразе и т.д. Талантливые педагоги нахо-
дят способы даже для развития эмоционально-образного мышления. 
Так, следуя приему Т.А. Боровик, мы даем задание спеть одну и ту же 
мелодию в разных характерах, показывая картинки с изображением 
разных лиц – веселых, грустных, сердитых, мечтательных и т.д.

Думаю, что из сказанного уже стал ясен важнейший момент про-
фессионального музыкального образования – синхронизация мате-
риала, изучаемого на уроках сольфеджио, с репертуаром, исполняе-
мым в классе по специальности. Необходимо как можно более раннее 
осознанное восприятие основных аккордов – ради воспитания осоз-
нанного слышания, а значит, столь же осознанной игры (иными сло-
вами, для достижения действительной музыкальности);

В преодолении схоластичности в преподавании музыкально-те-
оретических дисциплин очень важно преподносить их системно, в 
том числе и ориентируясь на уровень сложности репертуара, кото-
рый проходится учеником в классе по специальности. Пока чаще 
всего получается так, что на фортепиано или скрипке ученик играет 
выразительные пьески, а на сольфеджио постепенно, шаг за шагом 
осваивает тональности с одним-двумя знаками. 

Поэтому не нужно бояться показывать все тональности сразу, как 
одни и те же гаммы (мажорную и минорную), начинающиеся от раз-
ных клавиш. Также сразу естественно возникает представление и о 
квинтовом круге. Целое гораздо логичнее представить сразу, в един-
стве всех его частей, а не переходить долго-долго от части к части, не 
видя при этом всего целого.

По этой же причине очень рано изучаются аккорды. Более того, 
интервалы более подробно имеет смысл изучать в связи с аккорда-
ми, как их элементы, а не наоборот. Ведь для классической гармонии 
более сильной смысловой единицей является аккордовая, а не интер-
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вальная вертикаль. И как всегда и везде, самое главное – единство 
знания и умения (теории и практики). Поэтому ученики с самых пер-
вых классов много играют аккорды и их последовательности, подби-
рают аккомпанемент к мелодии написанных диктантов и делают гар-
монические анализы простейших пьес (типа тех, которые они сами 
играют в классе по специальности). После освоения аккордов обяза-
тельно нужно уделить особое внимание интервалам, в том числе их 
необычным диссонирующим сочетаниям, составляющим язык му-
зыки 20 – 21 веков. Стоит найти способ показать красоту диссонанса 
(так, как красиво они звучат в музыке Прокофьева, Бартока, Дебюс-
си или Веберна), а не повторять определения старых учебников, что 
диссонанс – это неприятное, резкое звучание.

Развитие музыкального мышления предполагает развитие не 
только гармонической логики, но и чувства ритма. Очень часто све-
дения о ритме даются на сольфеджио достаточно формально – как 
информация, как теоретическое знание, но не входят в «плоть и 
кровь» ученика, не помогают ему творчески воспринимать и испол-
нять музыкальные произведения. А в сущности все проблемы ис-
полнительства (если их выразить на чисто исполнительском языке) 
сводятся к нескольким базовым вещам: создание звука, организация 
времени и то, что рождается из двух названных вещей, – построение 
формы. Организация времени и формы – особенно сложная задача, в 
решении которой соединяются интуиция, интеллект и воля. 

Назову некоторые приемы, помогающие понять «изнутри» и по-
чувствовать ритм. Важно при пении или игре применять и дирижи-
рование, и простое отбивание пульса. Последнее позволяет лучше 
чувствовать наполнение каждой ритмической доли, а также делает 
более четкой границу между долями. В этих же целях в работе при-
меняются ритмические карточки: записанные на карточках ритмы 
должны практически мгновенно прочитываться учениками; может 
даваться задание, например, импровизировать мелодию на основе 
ритмических фигур, представленных на карточках. Для усвоения но-
вых ритмических фигур такие фигуры при пении мелодии берутся в 
качестве остинатных. Несомненную пользу дают ритмические кано-
ны: пение мелодии с одновременным простукиванием ритма с опо-
зданием, например, на такт. Таким образом, ученики одновременно 
исполняют два разных ритма, что ставит задачу их запоминания и 
правильного соотнесения друг с другом. 
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Здесь нужно сказать и о взаимодействии сольфеджио с ритми-
кой, что очень важно и еще не до конца раскрыло свои ресурсы. В 
Гнесинской школе в основе занятий ритмикой лежит метод Далькро-
за. Эти занятия помогают развитию единства слуховых и двигатель-
ных ощущений (что вообще так важно для исполнителей).

Другая особенность практики Гнесинской школы – практические 
занятия в рамках предмета «Оркестр Орфа». Игра в таком оркестре, 
по замыслу самого автора идеи, должна способствовать развитию 
музыкальности у самого широкого круга детей – не только профес-
сионалов. Но и в профессиональном образовании эта форма имеет 
богатые ресурсы. Потому что сейчас, как, может быть, никогда рань-
ше, важно воспитывать в ребенке творческое начало, а именно это и 
является главной целью орфовского музыкального воспитания. Ко-
нечно, прежде всего это имеет самое непосредственное отношение к 
воспитанию любителей. Но и для профессионала-исполнителя осо-
бенно важно сохранение творческого подхода к исполняемой музы-
ке, важно, чтобы он не превратился только в «исполнителя», потому 
что настоящие исполнители подходят к тексту как сотворцы-компо-
зиторы, и очень важно укрепить это качество и не дать ему угаснуть 
в тяжелой и нередко рутинной работе над исполнительской техни-
кой. Хочу подчеркнуть, что в Школе имени Гнесиных нет строгого 
следования методике Орфа. Его основные принципы используются 
более свободно, что касается и музыкального материала.
   Все, о чем говорилось выше (в зависимости от типа школы) должно 
в какой-то мере присутствовать и при воспитании музыкантов не-
профессионалов (в общем музыкальном образовании). Специфика 
сегодняшней ситуации в том, что, в отличие от прошедших веков, 
любители контактируют с музыкой, как правило, не столь активно 
– например, мало кто из них может играть на музыкальном инстру-
менте. Это может привести к сокращению слоя слушателей класси-
ческой музыки. Поэтому для сохранения сложившихся веками музы-
кальных традиций необходимо готовить и будущих профессионалов, 
и будущих любителей, формированию которых должен способство-
вать комплекс музыкально-теоретических предметов.
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On the Role of Music Theory in the Professional  
Education of Young Musicians

Nadezhda Zenkina

Abstract
Contemporary culture presents many challenges to the traditional role of 

music education. Subjects such as solfeggio, music theory, and harmony are 
under intense scrutiny. The purpose of this article is to underscore the importance 
of solfeggio for professional musical development. Solfeggio instruction must 
reject mundane scholasticism, and more actively cultivate musical development: 
memory, harmonic and rhythmic sense, and improvisation. Interdisciplinary 
approaches to solfeggio and related subjects (e.g., the Orff Orchestra) in place at 
the Gnessin Special Music School are especially important at this time. General 
problems encountered in solfeggio instruction are in the balancing of two poles: 
theory and practice vs. knowledge and ability.

Possible responses to the challenges of solfeggio instruction are: attention 
to the comprehension of all aural components. It is important to emphasize aural 
comprehension by listening and to actively engage them in practice, not just to 
know the terminology. This applies equally to classical and contemporary music.

One of the most important elements of a musical education is the coordination 
of all the components of solfeggio through special classes. It is essential to know 
and understand the function of the fundamental chords as early as possible; 
intelligent hearing breeds intelligent performance, i.e., real musicality.

This also concerns non-professional, general musical education (depending 
on the type of school). In contrast to earlier times, musical amateurs do not have 
active contact with music, and as a rule cannot play any instrument. This increase 
in the number of passive amateurs and decrease of active ones can lead to a 
reduction of classical music listeners. Lessons learned from the Orff Orchestra 
(also useful in professional musical education) can actively stimulate musicality 
in children, who may never become professional musicians. Solfeggio then 
(though not necessarily ‘music’ or ‘singing’) is also necessary for a general 
musical education. 

Keywords: music education, solfeggio, creating, theory, practice, Orff 
Orchestra.
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СОЛМИЗАЦИОННИ СРИЧКИ  
В ПРАВОСЛАВНАТА МУЗИКА

Стефан Хърков

Двестагодишнината от голямата реформа на православната 
невмена нотация, чието начало официално е поставено в 1814 г.1 дава 
повод за нов поглед към една от най-смелите и всеобхватни проме-
ни в хилядолетната история на християнската богослужебна музи-
ка. Очаквана от близо един век, реформата успява да отговори на 
потребностите на християните в Османската империя, като адапти-
ра старите средновековни музикални традиции към новата социална 
среда. Значението излиза извън стените на храмовете, навлизайки в 
областта както на фолклора, така и на новата светска градска музика. 
По този начин решително биват променени и отворени затворените 
дотогава пространства на отделните сфери на музикален живот и се 
създават условия за формиране на ново музикално-културно поле.

Българите възприемат нотационната реформата възторжено и 
енергично. Още в 1816 г. новата нотационна система се преподава 
в Рилския манастир, който се превръща в неин основен център по 
българските земи2. Около средата на XIX век се появяват и първите 
български печатни издания с новата нотация, в които текстовете на 
богослужебните песнопения са на църковнославянски, а теоретични-
те и исторически пояснения към тях – на новобългарски език3. Ши-
рокото разпространение на тези печатни издания и на музикалните 
1 Реформата е процес, продължил десетилетия наред. В 1814 г. е представен 
официално един начален  проект, който седем години по-късно (в 1821 г.) е 
публикуван като теоретично пособие.
2 Основната заслуга за това принадлежи на йеромонах Йоасаф Рилски (ок. 1780 
– ок. 1852). Вж: Куюмджиева, Светлана. Ранновъзрожденска българска музика – 
паметници и певчески репертоар. Йоасаф Рилски. София: Академично издателство 
„Марин Дринов”, 2003; Светлана Куюмджиева. Йоасаф Рилски. – В: Българско 
музикознание, 2007, № 3-4, сс. 192-202.
3 Началото е поставено от Николай Триандафилов Сливненец, който публикува 
в Букурещ през 1847 г. два църковнопевчески сборника Воскресник нов и 
Цветособрание, а през следващата 1848 г. също в Букурещ издава от печат първото 
българско музикално-теоретично ръководство ГЛЕДАЛО РАДИ СЛАВЯНО-
БОЛГАРСКАТА НЫНЕ НОВОНАПЕЧАТАНА ПСАЛТИКА за оулесненiе на 
псалтиколюбцыте Болгаре които желаятъ да ся научатъ совершенно и лесно. ВЪ 
БУКУРЕЩЪ въ Типографията на Iосифа Копайнига. 1848. Делото на Триандафилов 
е продължено от неговите последователи Хаджи Ангел Иванов Севлиевец, Драган 
Манчов, Иван Генадиев (Йоан Хармосин), Тодор Икономов, Манасий Поптеодоров, 
Петър Сарафов, Мирчо Богоев, Архимандрит Амвросий, Петър Динев и други.  
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ръкописи, в съчетание с публикуването на отделни музикални твор-
би в периодичния печат, въвежда българската музика в нова епоха от 
нейното развитие. 

Настоящата работа е посветена на един от значимите приноси 
на нотационната реформа: въвеждането на едносрични слогови наи-
менования на тоновете. Системите от срички, обозначаващи основ-
ните тонове, представляват основополагащ елемент на музикална-
та теория и практика. Наричани на латински Solmisacio4, на гръцки 
Παραλλαγή5, на арабски Durar Mufaṣṣalāt 6تالّصفم ررد, те намират 
разпространение в Близкия Изток и Европа през Средновековието. 
Самата идея за поставяне на слогови наименования на тоновете въз-
никва най-вероятно в антична Индия столетия преди Христа. Там 
се появяват изписани на санскрит седемте срички, наречени swara 
или svarā , които обозначават седемте основни тона в музиката7. 
Сричките, свързани според традициите на индийската култура със 
седемте чакри в човешкото тяло (респективно със седем животни), 
имат следните наименования: Sa, Ri/Re, Ga, Ma, Pa, Dha/Da, Ni8. От 
Индия идеята за слогови наименования на тоновете се разпространя-
ва както на Запад към Европа, така и на Изток към Китай9 и Япония. 
4 Латинската дума произлиза от съчетанието на две от използваните в средновековна 
Западна Европа слогови наименования на тоновете: sol и mi. Думата е навлязла 
и в българския език: „солмизация“. От друго съчетание на две латински слогови 
наименования на тоновете (sol и fa) произлиза думата „солфеж“ – пеене на тонове 
без текст чрез срички (слогови наименования).
5 В гръцкия език тази дума има различни значения: промяна, вариация, камуфлаж. 
Думата се използва и в българския език в областта на теорията на православната 
музика: „паралагия“. От нея произлиза думата „паралагиране“ – пеене на тонове 
без текст чрез срички (солфежиране).
6 Арабското словосъчетание означава „отделени перли“. Съществува хипотеза, 
лансирана за първи път през XVII век, че при създаването на своята система от слогови 
наименования в XI век Гвидо от Арецо е ползвал за основа вече познатите в тогавашния 
арабски свят, включително и в Европа в покорените от арабите Испания, Португалия, 
Сицилия, седем „отделени перли“: dāl, rā’, mīm, fā’, ṣād, lām, tā’. По този въпрос в 
музикознанието и богословието се е наложила друга версия, според която слоговите 
наименования на Гвидо са свързани с текста на химна Ut queant laxis resonare fibris, 
написан в VIII век от бендектинския монах дякон Павел (Paulus Deaconus, ок. 725 – ок. 
799) в чест на празника Рождество на св. Йоан Кръстител (24 юни).
7 Думата swara има различни значения на санскрит. В областта на музиката тя 
означава „тон“. 
8 Самата система е значително по-сложна. Тя включва 12 думи и словосъчетания 
на санскрит от които са обособени (отделени) седемте базисни срички. От 
съчетанието на две от тези санскритски срички (Ga и Ma) е образуван музикалния 
термин „гама“.
9 В Китай е съществувала система от слогови наименования на тоновете още във 
времето на династията Хан (206 г. преди Христа – 220 г. след Христа).
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По този начин през Средновековието в различни части на света вече 
съществуват различни системи, обозначаващи основните тонове в 
музиката чрез срички. С течение на времето постепенната домина-
ция на западноевропейската култура води до налагането в световен 
мащаб на създадената в началото на XI век в Италия система на бе-
недектинския монах Гвидо от Арецо (Guido d‘Arezzo, ок. 991 –  ок. 
1050)10, позната у нас чрез слоговете: до, ре, ми, фа, сол, ла, си11.

Въвеждането на слогови наименования на тоновете в христи-
янската музика се приписва на св. Йоан Дамаскин (гр. Ιωάννης ο 
Δαμασκηνός, лат. Ioannes Damascenus, араб. يقشمدلا انحوي , ок. 675 – 
749)12. Преди него е съществувало пеене по четири срички: те, та, ти, 
то13. За разлика от индийските и арабските едносрични наименования 
на тоновете, св. Йоан от Дамаск използва двусрични и многосрични 
обозначения, като ανανες, ανεανες, νεανες, νεανανες, νανα, ανες. Целта 
в случая е чрез използване на няколко срички да бъде обозначен не 
само един конкретен тон, а група логично свързани тонове, сред кои-
то да изпъкне един основен, тоест тонът да не бъде представен сам за 
себе си, а да бъде поставен в контекст. В ранносредновековната бого-
служебна вокална музика този подход разкрива много възможности14 
и намира широко разпространение в християнска Европа – както Из-
точна, така и Западна. Същевременно той е твърде сложен и много-
значен. В сравнение с него системата на Гвидо от Арецо, създадена в 
XI век, е значително по-опростена и ясна. Гвидо завършва своя труд 

10 Гвидо е бил монах в манастира Помпоза (Abbazia di Pomposa) близо до Ферара 
от 1011 до 1046 г., достигайки до сан „абат“ (игумен). Периодично е пътувал до 
Арецо, където преподава църковно пеене. Негов покровител там е бил епископ 
Тедалд (Teodaldo), на когото Гвидо посвещава своя трактат Micrologus.
11 Слоговете, които Гвидо използва са шест: ut, re, mi, fa, so, la.
12 Свети Йоан от Дамаск, сириец по произход, е наричан „първи извор на музиката“. 
С неговото име се свързва началото на голяма част от елементите на християнската 
богослужебна музика. Най-ранните достигнали до нас сведения за приписваните 
на него слогови наименования на тоновете се отнасят към X век (За церемониите 
от Константин Багрянородни: Περί της Βασιλείου Τάξεως/ De cerimoniis aulae 
Byzantinae), тоест около два века след времето, в което св. Йоан е живял.
13 Сарафов, Петър. Ръководство за практическото и теоритическо изучаване на 
восточната църковна музика. София: Книгопечатница на Петър Глушков, 1912, сс. 
9-10. Сведения за пеене по тези четири срички се съдържат в трактата на Аристид 
Квинтилиан (Αριστείδης ο Κοϊντιλιανός, Aristides Quintilianus). За музиката (Περί 
μουσικής), съставен към края на III – началото на IV век.
14 Например чрез тези групи от тонове, образуващи интонационни формули, 
сравнително лесно и естествено се осъществява въвеждането (запяването, ηχήματα, 
ενηχήματα, απηχήματα) в съответния глас.
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Micrologus в 1025 г.15, преди Схизмата, разделила трайно християн-
ския свят. За дълъг период от време идеите му не намират разпрос-
транение извън територията на някои от епархиите, подчинени на 
Римския архиепископ. На Изток тези идеи стават известни вероятно 
по време на кръстоносните походи, но са посрещнати скептично16. 
Дори и в Западна Европа значението на гвидовата система от срички 
бива осъзнато в пълнота едва в епохата на Ренесанса (XIV-XVI век), 
когато полифонията (polyphonia, πολυφωνία – многогласие) става до-
минираща и музикалните инструменти получават активно развитие. 
В християнския Изток системата от срички, чието създаване е при-
писвано на св. Йоан Дамаскин, преживява своя разцвет по време на 
Палеологовия ренесанс (XIII – XV век), след което споделя съдбата 
на всеобщия упадък във времето, последвало османската инвазия17.

Към началото на обновителните процеси сред балканските хрис-
тияни през XVIII век, състоянието на цялата използвана дотогава в 
Османската империя нотационна система е осъзнато като сериозен 
проблем. По това време в православна Русия вече са възприети всич-
ки елементи от системата на Гвидо от Арецо, включително и негови-

15 Трудът е издаван неколкократно. Едно от авторитетните издaния е: Guidonis 
Aretini Micrologus, ed. Jos. Smits van Waesberghe, Corpus scriptorum de musica, IV. 
Rome: American Institute of Musicology, 1955.
16 Нотационната система на Гвидо от Арецо е създадена за записване на един 
определен тип музика – т.н. Грегориански хорал (Cantus Gregorianus), който е 
диатоничен. Прилагането към друг тип музикални системи е трудно, а в определени 
случаи невъзможно. Това предопределя употребата на различни нотационни 
системи от знаци, чрез които и до днес могат да се записват пълноценно 
музикални творби, принадлежащи на други музикални системи. Такъв е случаят с 
православната църковна музика.  
17 От края на XVI – началото на XVII век в Русия започва записване на православни 
църковни произведения с петолинейната нотация на Гвидо. В XIX век този начин 
на записване става основен в Сърбия. В Българската православна музика той 
навлиза в края на XIX век с преводите на Петър Сарафов (в сътрудничество с Ангел 
Букурещлиев) и на Манасий Поптеодоров. От 30-те години на ХХ век по поръчение 
на Св. Синод музикално-преводаческа дейност от невмена на петолинейна нотация 
започва Петър Динев. Първоначално той публикува сборник с произведения на 
св. Йоан Кукузел (1938), след което съставя шест тома с преводи на песнопения 
за целия богослужебен кръг под общото заглавие „Църковно-певчески сборник“, 
пет от които са публикувани (1947-1957), а шестият е иззет и вероятно унищожен 
от управляващата в България тогава атеистична власт. През 1964 г. Петър Динев 
издава „Ръководство по съвременна византийска невмена нотация“ (София: 
Синодално издателство), в което чрез съвременна музикална терминология са 
обяснени основните черти на реформираната в началото на XIX век православна 
невмена нотация.  
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те слогови наименования на тоновете18. Така пред балканските пра-
вославни християни реално застава сложната дилемата: дали да се 
откажат от невмите и да възприемат Гвидовата система по примера 
на Русия, или да реформират основно съществуващата средновеков-
на невмена нотационна система. Под знака на тази дилема преминава 
целия XVIII век. И в двете посоки са правени опити, завършили без 
резултат. Това принуждава Цариградската патриаршия в началото на 
XIX век да прибегне до необичаен ход. Тя съставя тричленна комисия 
от специалисти в областта на православната богослужебна музика, 
които да се посветят изцяло на проблема и да излязат с предложение 
за решаването му. За участие в комисията са призовани: Хрисант от 
Мадит (Χρυσανθός εκ Μαδύτων, 1770-1846), Хурмузий Георгиу биб-
лиотекар (Χουρμούζιος Γεωργίου ο Χαρτοφύλαξ, ок. 1770-1840) и Гри-
горий Лампадарий, по-късно Протопсалт (Γρηγόριος Λαμπαδάριος και 
Πρωτοψάλτης, 1777-1821). В 1814 г. комисията представя завършен 
проект за всеобхватна реформа на средновековната невмена нота-
ция19, който веднага е възприет, въведен в практиката и преподаван, а 
през 1821 г. публикуван във вид на кратко теоретично ръководство20. 
С известни изменения, въведени през годините, тази реформирана 
нотационна система е в богослужебна употреба до днес не само у 
нас, но и в редица Православни църкви по света.

Един от ключовите елементи на реформираната невмена нотация 
18 Официалното приемане на Гвидовата нотационна система в Русия става в XVII 
век като част от реформите на патриарх Никон. Тези реформи завършват с големия 
разкол в Руската православна църква, довел до отделянето на т.н. старообрядци. 
В своето богослужение старообрядците не възприемат многогласното пеене и 
свързаната с него нотационна система на Гвидо от Арецо, а използват старите 
руски едногласни богослужебни напеви, нотирани със знаците на средновековната 
руска невмена нотация. 
19 Необходимо е да се уточни, че при цялата дълбочина и всеобхватност на реформата 
реформаторите запазват основните елементи на средновековната невмена система. 
Целта на реформата е била не да се разруши натрупаното през вековете, а то да 
бъде осъвремено и адаптирано към Новото време. Ето защо нашите възрожденци 
описват постигнатото като: „усъвършенстване“, „внимателно превеждане“, 
„управяне“, „нареждане“, „убогатяване“, „доволно улесняване“.
20 Εισαγωγή εις το θεωρητικόν και πρακτικόν της Εκκλησιαστικής Μουσικής συνταχθείσα 
προς χρήσιν των σπουδαζόντων αυτήν κατά την νέαν μέθοδον παρά Χρυσάνθου του εκ 
Μαδύτων, Διδασκάλου του Θεωρητικού της Μουσικής. Παρίσι: εκ της τυπογραφίας 
Ριγνίου. Paris: de l‘impr. Rignoux, 1821. Публикация на български език: Въведение 
в теорията и практиката на църковната музика според новия музикален метод, 
съставено от Хрисант от Мадит, учител по теория на музиката. Превод, 
коментари и съпоставка д-р Мария Стелиу Капетаниу. София: Агенция КС, 2013.
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представляват слоговите наименования на тоновете. Реформаторите 
възприемат утвърдилия се като универсален принцип „един тон – 
една сричка“. Те създават нови едносрични наименования на седем-
те основни тона, свързвайки ги със седемте първи букви от гръцката 
азбука: Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η (α, β, γ, δ, ε, ζ, η). Така са получени следните 
седем слогови наименования: πα, βου, γα, δι, κε, ζω, νη (па, ву, га, ди, 
ке, зо, ни). Всяка една от седемте срички съдържа по една от седемте 
първи букви от гръцката азбука, като слога е допълнен чрез принци-
па на благозвучието към гласна буква да се добавя съгласна и обра-
тното: (π)Α, Β(ου), Γ(α), Δ(ι), (κ)Ε, Ζ(ω), (ν)Η.

Реформираната невмена нотация е възприета сред българите 
много радушно – в нея те виждат символ на новото време, освободе-
но от сложните и вече неразбираеми средновековни правила21. Част 
от теоретичните постановки на реформата у нас не са възприети бук-
вално, а са адаптирани. Такъв е случаят с наименованията на невме-
ните знаци. В XVIII век вече е съществувала система от славянски 
наименования на невмените знаци. Това дава основание в XIX век 
тези наименования да бъдат осъвременени и адаптирани към рефор-
мираната нотация. Така например знакът αργόν ( ┐) в XVIII век е 
имал славянското име „косенъ“, което преведено от църковнославян-
ски означава „бавен“. В XIX век, при възприемането на реформира-
ната нотация, този знак е наречен „забавеніе“ (по-късно преименуван 
в „забавно“)22. 

Не така стои въпросът със слоговите наименования на тоновете. 
Обвързаността на тези наименования с гръцката азбука кара българ-
21 До 20-те години на XIX век старата средновековна невмена система е в активна 
употреба у нас, включително и чрез многосричните наименования на тоновете, 
но вече е била осъзнавана като „старата система“. Едно интересно свидетелство в 
това отношение представляват спомените на Андрей Робовски (1801-1858), син на 
Дойно Граматик от Елена (ок.1760-ок.1820), който учи църковна музика при своя 
баща и в 1819 г. става учител: „Когато станах, за да пям, баща ми ми пее музика 
от старите с неане, неана и пр. Чорт да я земе, много ме мъчи, но научих я пак. 
Когато я украсих добре според тогавашното учение, удостоиха ме за учител.“ 
Цитирано по: Бобчев, Стефан. Принос към историята на Българското Възраждане. 
Поп Андрея Робовски. – В: Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. 
Издава Българското книжовно дружество. Книга XXI. София: Държавна печатница, 
1905, Научен отдел. Дял Историко-филологичен и фолклорен, сс. 1-17. 
22 По този въпрос виж: Хърков, Стефан. Славянски наименования на невмените 
знаци: нови наблюдения. – В: Нови идеи в музикознанието 2006. София: Съюз на 
българските композитори, 2006, сс. 195-201.
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ските музикалните теоретици не само в XIX, но дори и в ХХ век да 
заобикалят деликатната тема23. В първото българско печатно музи-
кално-теоретично ръководство (1848 г.) авторът Николай Триандафи-
лов се ограничава до механично изреждане на слоговете без какъвто 
и да било коментар24. В малко по-разширен вид поднася нещата То-
дор Икономов, който пише: „За да ны научи да повтаряме песните на 
другыте, мусикіята са ползова отъ нѣкаквы знакове, които са срича-
тъ тъй: па, ву, га, ди, ке, зо, ни, и които са изображаватъ тъй ...“25. 
Думата „н каквы“ в този случай е употребена със съвсем определена 
цел – да създаде усещане за неяснота около произхода на слоговите 
наименования26. 

По-подробно се спира на този въпрос хаджи Ангел Иванов Се-
влиевец. За да придаде легитимация на сричките сред българите, от 
една страна той твърди, че съществува връзка между слоговите наи-
менования на тоновете в реформираната невмена нотация и слогови-
те наименования на Гвидо от Арецо: „Изобретателите на па, ву, га, 
ди, взели пример от до, ре, со“27. От друга страна свързва слоговите 
наименования на тоновете с означенията на гласовете (ладовете)28. 
Тези две твърдения взаимно се изключват – слоговите наименования 
на Гвидо нямат връзка с ладовете. Дискусионно е и самото твърде-
ние, че реформаторите на невмената нотация са „взели пример“ от 
неговата система. В случая примерът би могъл да бъде отнесен само 
23 Стига се дори до абсурдната ситуация в 1940 г. Мирчо Богоев, учител в Духовната 
семинария – Пловдив, да публикува учебник (Богоев, Мирчо. Учебник по източно 
църковно пение. София: Синодално издателство, 1940), в който не запознава 
учениците със слоговите наименования на тоновете и помества упражнения за 
паралагиране (солфежиране) без срички.
24 Гледало ради славяно-болгарската ныне новонапечатана псалтика ..., с. 1. 
25 Икономов, Тодор. Воскресник или Черковно Въсточно Песнопение. Цариград: В 
печатницата на Тадей Дивитчиан, 1872, с. IIII. 
26 Традицията да бъде заобикаляна деликатната тема за истинския произход 
на наименованията на тоновете в реформираната невмена нотация се оказва 
изключително устойчива у нас. Едно ново доказателство за това намираме 
в юбилейния брой на „Църковен вестник“, посветен на 200-годишнината на 
реформата. Виж: Игнатов, Любомир (съст.). 200 години Хрисанто-Хурмузиева 
невмена нотация. – В: Църковен вестник, Година CXV, Брой 24, София, 16-31 
декември 2014, с. 5.
27 Иванов, Ангел. За музиката. – В: Македония, Цариград. Година II, брой 9 от 27 
януари 1868 г.
28 Пак там.
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към идеята за употреба на едносрични наименования, но между са-
мите наименования в двете системи няма връзка29.

Откъде тогава са се появили слоговите наименования на тонове-
те в реформираната невмена нотация на православната музика? 

Трудно може да се отговори на този въпрос. Ако се обърнем към 
подробното теоретично ръководство на единия от тримата реформа-
тори Хрисант от Мадит30 ще установим, че там не се дават никакви 
сведения за произхода на сричките, въпреки, че в текста на бележка 
10 към §21 точно е посочен източника на сричките на Гвидо от Аре-
цо. Нещо повече – текстът на този параграф недвусмислено показва, 
че реформаторите не са следвали западния модел31.

Кой модел са следвали те тогава?
След като моделът не е дошъл от Запад, то логично е да го по-

търсим на Изток. Ако сравним слоговите наименования на тоновете в 
реформираната православна невмена нотация с тези от античната ин-
дийска система ще установим несъмнени сходства: наименованията 
на три от общо седемте слога съвпадат напълно (Ni, Pa, Ga), а други 
две двойки съвпадат частично (Ri/Re и Dha/Da от индийската система 
с Δι и Kε от реформираната невмена система). Тези съвпадения биха 
могли да се разглеждат като външни, тъй като касаят само наименова-
нията на слоговете, но не и музикалната им същност. Ако разгледаме 
29 Хаджи Ангел Иванов Севлиевец (1808-1880) е един от най-големите български 
музикални теоретици и историци от XIX век. Получил солидно образование в 
Бачковския манастир, Семинарията на остров Халки и Атинския университет, той 
не би могъл да не знае истината за обвързаността на слоговите наименования на 
тоновете в реформираната невмена нотация с буквите в гръцката азбука. Въпреки 
това хаджи Ангел никога не споделя този факт в трудовете си: в периода на 
борбите за възстановяване на българската църковна независимост това би могло 
да предизвика негативна реакция с непредвидими последици. Дори и тази негова 
умерена позиция е остро критикувана от отец Неофит Рилски. Виж: Хърков, 
Стефан. Възгледи за развитието на българската църковна музика през Възраждането: 
йеромонах Неофит Рилски и хаджи Ангел Иванов-Севлиевец. – В: Наследството 
на отец Неофит Рилски: изкуствоведски, богословски и философски аспекти. 
София: Институт за изследване на изкуствата, 2012, сс. 89-106. 
30 Θεωρητικόν μέγα της μουσικής συνταχθέν μεν παρά Χρυσάνθου αρχιεπισκόπου 
Διρραχίου του εκ Μαδύτων εκδοθέν δε υπό Παναγιώτου Γ. Πελοπίδου Πελοποννησίου 
διά φιλοτίμου συνδρομής των ομογενών. Τεργέστη, Μιχαήλ Βάις. Triest, Michele Weis, 
1832. Публикация на български език: Голяма теория на музиката, съставена от 
Хрисант, архиепископ на Дирахий от Мадит, издадена от Панайот Г. Пелопидис 
от Пелопонес с благочестивото спомоществование на своите сънародници. 
Превод – Димитър Кирков и Асен Атанасов. Послеслов и показалци – Асен 
Атанасов. Манастирско издателство на Мъжката общежителна света обител „Св. 
Йоан Рилски“ (Руенски манастир), село Скрино, Кюстендилско, 2007.
31 Голяма теория на музиката ..., с. 10 и с. 34. 
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самата музикална същност на слоговете също ще открием съвпадения. 
Основният тон в индийската музика е наречен Sa, като името идва 
от думата Shadja, означаваща „родила шестте“ – има се предвид, 
че този тон дава началото на шестте останали32. В реформираната 
невмена нотация тона, изпълняващ същата функция се нарича Па 
(Пα), което е частично съвпадение. Ако подредим паралелно двата 
звукореда от Sa и съответно от Пα, ще открием две пълни съвпаде-
ния: Га (Ga, γα) е наречена третата степен, а Ни (Ni, νη) – седмата 
степен и в двата звукореда.

I II III IV V VI VII
Sa Ri/Ra Ga Ma Pa Dha/Da Ni
Πα
Па

Βου
Ву

Γα
Га

Δι
Ди

Κε
Ке

Ζω
Зо

Νη
Ни

Подобни съвпадения надали са случайност. На този етап те труд-
но биха могли да бъдат обяснени. Не разполагаме със сведения дали 
реформаторите са познавали индийската антична музикална теория. 
Възможно е елементи от нея да са достигнали до тях не пряко, а чрез 
посредничеството на други народи33. Векове наред културите на Си-
рия, Армения, Персия са имали своето място в музикалния живот на 
средновековна Византия представлявайки мост между нея и Индия. 
Един от разпространените напеви във византийската църковна му-
зика е носел името περσικών (персийски). Особено широко разпрос-
транение арабската и персийската музикални култури намират в Ос-
манската империя. От XVIII век те оказват несъмнено влияние върху 
възраждащата се богослужебна музика на балканските православни 

32  Съвременните знания за античната индийска музика се градят основно върху 
трактата Натя шастра (Natya Shastra или Nā yaśāstra). Макар съставянето му да се 
приписва на една определена личност (Bharata Muni), той вероятно е бил съставян в 
продължение на векове (от около III век преди Христа до около I век след Христа). В 
трактата е поместена информация за литература, музика, драма и танц. Публикуван 
в превод на английски: The Natya Shastra, English translation by a board of scholars. 
Delhi: Sri Satguru Publication, Indian Books Centre Indologica and Oriental Publishers. За 
трактата виж: Pesch, Ludwig. Vom Klang des Glücks, Ein Leitfaden zur Konzert-, Tanz- 
und Tempelmusik Südindiens. Amsterdam: Eka Grata Publikations, 1996.
33 Към подобно предположение води една мисъл на Хрисант: „Арабите ползват за 
обозначение на звуковете думите танини, танини, вакиа, танини, танини, танини, 
вакиа. Тези думи имат голямо сходство с нашите звукове, следователно или ние 
се ползваме от техните думи за обозначаване на звукове, или пък арабите ползват 
нашите думи за същото“. Голяма теория на музиката..., с. 35, бел. 20.
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християни34. Това влияние е особено силно сред гърците. Добре извест-
на е дейността на редица висши музикални дейци (протопсалти, лампа-
дарии, доместици, примикюри, дидаскали), работили в Цариградската 
патриаршия от края на XVII до ХХ век, известни като отлични познавачи 
както на православната, така и на ориенталската музика35. Впрочем и до 
днес в Гърция ориенталската музика е приемана за част от гръцката на-
ционална музикална култура, което има своята логика – до Гръцко-тур-
ската война от 1919-1922 г. голяма част от гръцкото население живее 
на територията на Мала Азия, а гръцкият елит заема високи позиции в 
администрацията на Османската империя. Всичко това прави възможна 
връзката между античните индийски слогови наименования на тонове-
те и аналогичните слогови наименования в реформираната православна 
невмена нотация. Колкото и далечна да изглежда подобна връзка, тя има 
своите основания, които засега остават в рамките на хипотеза, нуждае-
ща се от сериозно проучаване.

В увода към първото издание на капиталния музикално-теоретичен 
труд на Хрисант от 1832 г. издателят Панайот Пелопидис от Пелопонес 
(Παναγιώτης Πελοπίδης Πελοποννήσιος) нарича тримата смели реформа-
34 В средата на XIX век хаджи Ангел Иванов Севлиевец констатира: „Като ся 
соединила нашата Мусикия с Азиатската, станала в нашите времена много 
богата и ся именува Восточна Церковна Музыкия.“ Иванов, Ангел. Воскресник. 
Цариград: в Патриаршеската типография, 1859, с. III. Същата връзка с азиатската 
музика констатира и Добри Войников, но оценката му е напълно противоположна: 
„Днешното гръцко черковно пение, което не е друго, освен чисто подражане 
на азиатската музика, е далеч от да има високото свойство на истенната 
музика. Какво може ся отбра от едно пение монотоническо, което ся лишава 
от всякаква хармония и почти никаква мелодия? Такова пение не би могло да 
внуши действително високите чувства на душата към Божеството.“ Войников, 
Добри. Александър Василевич Лазарев. – В: Народност (Букурещ), Година II, брой 
39 от 7 септември 1868 г. В своята статия Добри Войников се ограничава само 
до констатации, докато неговият съвременник Нешо Бончев предлага конкретна 
програма за действие: „Ние българете сме в музиката много прости, както са 
прости сичките народи що населяват Балканский полуостров. (...) Нашето пение 
не е пение, ами козлогласование, а музиката ни е цвилене и скрип от немазана 
кола. (...) Церковното пение трябва да изучаваме у Русите ... Като очистихме 
черковата от Фанариотите, време е и козогласованието фанариотско да 
изгоним, да не остане и спомен за тях, да изчезне род их вовеки.“ Бончев, Нешо. 
За училищата. – В: Периодично списание на Българското книжовно дружество 
(Браила), Брой 4, 1871, сс. 26-52 (с. 46, бел. под линия).
35 Сред които: Ζαχαρίας ο Χανεντες (1680-1750), Ιωάννης Πρωτοψάλτης ο 
Τραπεζούντιος (†1770), Πέτρος Λαμπαδάριος ο Πελοποννήσιος (1730-1777), Νικόλαος 
Σούτζος (1755-1816). Един от тях – Петър Лампадарий Пелопонески – става прочут 
като познавач и изпълнител на ориенталска музика (преди всичко османска) и 
получава разрешение да влиза в султанския дворец свободно: привилегия, давана 
изключително рядко. През XVIII век той прави неуспешен опит за реформиране 
на православната невмена нотация. В началото на XIX век тримата реформатори 
Хурмузий, Хрисант и Григорий приемат неговото творческо дело за основа при 
извършването на своята реформа. 
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тори „благодетели на нацията“, като има предвид гръцката нация36. В 
изпълнения със силен патриотичен порив XIX век това е звучало естест-
вено, но е представлявало и предизвикателство спрямо другите възраж-
дащи се нации на Балканите. Всъщност реформата не е замислена, нито 
реализирана като акт с националистически характер, в противен случай 
трудно би могла да бъде разпространена извън Гърция37. Точно обратно-
то – в духа на богословието тя е трябвало да носи вселенски характер. 
Така става възможно постиженията да бъдат възприети от православ-
ните народи на Балканите и в Близкия Изток като част от техните музи-
кални култури, а слоговите наименования на тоновете да се превърнат в 
символи на един звуков свят, който живее и днес.

Solmization Syllables in Orthodox Chant
Stefan Harkov

Abstract
During the Middle Ages, Christian chants were transmitted with neumatic no-

tations. In Western Europe from the time of the Renaissance staff notation replaced 
the neumes. In Eastern Europe, as well as the Middle East, however, neumes re-
mained in use. In 1814 the Ecumenical Patriarch of Constantinople initiated a re-
form of the neumatic system. This new notation, referred to as the New Analytical 
Method or Chrysantine Notation, made the chants more uniform and accessible. 
One of the key innovations was the introduction of new solmization syllables.

This report focuses on the problem of solmization syllables in Chrysantine 
notation. Although we know what they mean and why they appeared, we have no 
information about their origin. The report hypothesizes an Ancient Indian origin 
for these syllables.

Keywords: solmization, neumes, swara, Chrysantine reform.

36 Голяма теория на музиката ..., с. 3. 
37  Най-вероятно този факт е бил осъзнат в пълнота още от някои наши възрожденци: 
макар и да не са могли да го заявят публично, те са го споделяли помежду си. В 
писмо до отец Неофит Рилски (писано в Цариград на 24 юли 1864 г.), хаджи Ангел 
Иванов Севлиевец отбелязва: „... ни то сумнен да бъдеш от Греко Българската 
омраза, че са гречески и български, зачто който знае или ще му кажат, което 
може да ползва народноста и просвещението“. Писмото се съхранява в архива 
на Рилския манастир. Публикувано е в: Георгов, Иван. Материали по нашето 
възраждане. – В: Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. Издава 
Българското Книжовно Дружество. Книга XXIV. София: Държавна печатница, 
1908, Научен отдел. Дял Историко-филологичен и фолклорен, сс. 1-47 (9).
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МУЗИКОЛОГИЧНИЯТ АПАРАТ  
НА МИХАИЛ БАХТИН

Нева Кръстева

Този доклад представлява разширение на студията „Бахтин, Дос-
тоевски и музикалното“1, посветена на „полифоничния роман“ на Дос-
тоевски, както го определя Бахтин. Проблемът за музикалното трябва-
ше да бъде защитен от две страни – първо да се покажат параметрите 
на музикалното мислене на самия писател, което дава основание да се 
използва музикална терминология и второ, да се провери коректността 
на използването на тази терминология. По същество при Бахтин ста-
ва дума за развит музикологичен апарат, вписан във философския, ис-
торически, културологически и литературно-критически контекст и в 
редица случаи именно музикологичните формални понятия се оказват 
ключови за неговата концепция, една от основните за втората полови-
на на XX век – както на Изток, така и на Запад.

В последния параграф на „Автор и герой“ се съдържа един обши-
рен абзац за музиката, сравним с високата философска класика на тази 
тема – от Боеций през Лайбниц, Шопенхауер и Ницше. Още с първите 
думи, с неокантианската лексика за „възможно чистото“ и звучащата в 
отзивчивия читател „unendliche Melodie“ на „незавършаемото“ Бахтин 
очертава около музиката и възприятието един широк хуманитарен хо-
ризонт, тъй като това което „чуваме в музиката“ се оказва най -напред 
„упорството на възможно чисто жизненото, вътре в себе си наза-
вършаемо съзнание“2. Всеки ход от „музикалния“ абзац тежи от сми-
съл. Но нека най-напред изследваме контекста и прехода към абзаца за 
музиката в този труд, посветен на литературата.

Средствата на литературата са думите „с които художникът обра-
ботва света“3. В музикознанието процесът е обратен – съхранявайки 
музиката в нас, ние достигаме до слово, преодоляно от нея, но скри-

1 Кръстева, Нева. Бахтин, Достоевски и музикалното. „Упорството на чистото 
жизнено, незавършаемо съзнание...“. – В: Достоевски: мисъл и образ. Алманах на 
Българско общество „Достоевски“, Т. 2. София: Изток-Запад, 2015 (под печат).
2 Бахтин, Михаил. Автор и герой в эстетической деятельности – В: Бочаров, С. Г. 
(сост), Эстетика словесного творчества. Москва: Искусство, 1979, с. 174. 
Курсивът в цялата студия, ако не е посочено авторство, е мой. – Н.К.
3 Пак там, с. 170.
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то4 и което можем да открием с помощта на метафоричния и симво-
лен език. Творческият акт на писателя, според Бахтин, се извършва 
в „изцяло чисто литературен ценностен контекст, той не излиза из-
вън тези предели и само го осмисля във всеки момент; подобно на 
живо същество, този акт тук ценностно се ражда, тук се извършва и 
тук умира“5. Авторът среща и една гъвкава, непроницаема реалност, 
която не може да разтвори напълно в себе си. „Това е реалността на 
героя, на другото съзнание, която най- напред е извънестетическа, но 
тя е именно предмет на художествената визия, която и придава есте-
тическа обективност“6.

Ханслик и Бахтин
Тук може да направим паралел със също така кантианската пози-

ция на Едуард Ханслик в „За музикално-красивото“ и неговия термин 
„geistfähiges Material“7 – „Композирането е работа на Духа в духов-
но-способен материал“. Важни за музикологичната лексика на Ханслик 
са „определената музикална мисъл, която е духовна сама по себе си“, 
„музикалният характер, музикалният израз на мотива, характеризиран 
с понятия от душевния ни живот. „Следователно“, заключава Ханслик, 
„за означаване на музикалния характер чувствата са само феномени...“8.

Подобна проблематика се решава от Бахтин в раздела, наречен 
„Времевата цялост на героя. Проблемът на вътрешния човек – душа-
та“9. Тук се поставя важният въпрос за „другия“, който отеква в мно-
го философски разглеждания на XX век10, обвързан при Бахтинкакто 

4 Ханслик, Едуард. За музикално красивото. София: ЛИК, 1998, с. 50: „Всички 
музикални елементи се намират в тайни връзки и сродства, основани върху 
природни закони“.
5 Бахтин, Михаил. Цит. съч., с. 170.
6 Пак там, с. 173. Курсив на Бахтин
7 Hanslick, Eduard. Vom Мusikalisch-Schönen, Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1922, S. 65. 
https://www.gutenberg.org/files/26949/26949-h/26949-h.htm . (посетен на 15.10.2015). 
„Das Komponieren ist ein Arbeiten des Geistes in geistfähigem Material“. Цитираното 
българско издание замъглява смисъла на фразата с прилагателното „одухотворя-
ващ“ материал. „Духовно-способен“, буквалното значение ни препраща към „спо-
собност“ така, както традиционно се превежда „Kraft“ в заглавните думи на крити-
ката на Кант като Кritik der Urteilskraft –„Kритика на способността за съждение“.
8 Ibid., S. 52-53. Курсив на Ханслик.
9 Бахтин, Михаил. Цит. съч., сс. 88-120.
10 – от „Адът, това са другите“ на Жан Пол Сартр, реплика от пиесата „При закрити 
врати“ до „Другият и другите“ на Левинас, Еманюел. Тоталност и безкрайност. 
София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2000, с.171. 
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и при Достоевски, с не дуалистична, троична представа за цялост-
ния човек11 (като Божий образ и подобие). Ето думите на философа: 
„Вътрешният живот на другия аз преживявам като душа, сам в себе 
си живея в Духа. Душата – това е образ на всичко действително пре-
живяно като съвкупност, на всичко налично в душата във времето, 
а Духът – съвкупност на всичко смислово значимо, на посоките на 
живота, действията на произлизане от себе си (без да се оттегляме 
от Аза). От гледна точка на самопреживяването е интуитивно убеди-
телно смисловото безсмъртие на Духа, а от гледната точка на това, 
как изживявам другия, става убедителен постулата за безсмъртието 
на душата, тоест вътрешната определеност на другия – на неговия 
вътрешен лик (паметта), любим наред със смисъла (също както по-
стулата за безсмъртието на любимата плът – Данте)“12.

От позицията на цялостния човек в литературата и философия-
та в тяхната история, с опора върху Данте, Пико дела Мирандола13 и 
полифоничната музика се създава тази концепция, наричана „нрав-
ствената философия на Бахтин“14. Затова тезата, непосредствено 
предшестваща абзаца за музиката обвързва нравственото и диало-
гичното (другия) с художественото: „Художествената обективност 
е художествена доброта (курсив М.Б.); добротата не може да бъде 
безпредметна, да има тежест в пустотата, срещу нея трябва да стои 
другият“15. 

11 Може би дълбокото проникване в стила на Достоевски утвърждава тези убеждения: 
„Идеята като предмет на изобразяване заема огромно място в творчеството на 
Достоевски, но все пак тя не е героиня в романите му. Негов герой е бил човекът и 
той е изобразявал в края на краищата не идеята в човека, а казано със собствените 
му думи човека в човека“. Бахтин, Михаил. Проблеми на поетиката на Достоевски. 
София: Наука и изкуство, 1976, с. 43.
12 Бахтин, Михаил. Автор и герой…, сс. 97–98.
13 Пико, през думите на Бахтин: „Човекът може да обединява в себе си висшето 
с нисшето, далечното с близкото, може да прониква във всички тайни, скрити в 
замните недра“. Бахтин, Михаил. Творчеството на Франсоа Рабле и народната 
култура на Средновековието и Ренесанса. София: Наука и изкуство, 1989, с. 394.
14 ср. с Александрова, Р.И. Нравственная философия и творческое наследие М.М. 
Бахтина. Саранск: Изд. Мордов. университета, 1995.
15 Бахтин, Михаил. Автор и герой…, с. 98.
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Продължението на „прехода“16 към „музикалния“ абзатц отново 
ни въвежда в проблематиката на Ханслик, който в предговора към 
първото издание на Vom Musikalisch-Schönen oт 1854, употребява из-
раз, насочен срещу, според него, единната досегашна „естетика на 
чувствата“ – die vеrrottete Gefühlsästhetik17. Ханслик привежда множе-
ство възгледи от барока до неговата съвременност18 – Матезон, Мар-
пург, Кирнбергер, Кох... до Вагнер – терминологично непрецизно, 
поставяйки под общ знаменател теорията на афектите (Аffektenlehre), 
чувствителния стил (empfindsamer Stil), Sturm und Drang и „изкуство-
то на израза“, цитирайки „Oper und Drama“ на Вагнер. На това той 
противопоставя „tönend bewegte Formen“19 звучащи подвижни фор-
ми. „Начинът, по който музиката може да ни донесе красиви форми 
без съдържанието на определен афект, ни загатва един елемент от 
орнаментиката на изобразителното изкуство: арабеската“20.

Непосредствено преди абзаца за музиката Бахтин полемизира 
с Ханслик: „Някои видове изкуства биват наричани безпредметни 
(орнамент, арабеска, музика); това е правилно в този смисъл защото 
липсва определено предметно съдържание, диференцирано и ограни-
чено, но предмет, в нашия смисъл, придаващ художествена обектив-
ност, тук разбира се, има“21. (курсив М.Б.)

Бахтин директно назовава името на Ханслик двукратно в рамки-
те на „Автор и герой“, когато разделя естетическите посоки в главата 
„Експресивната и импресивна функция на външното тяло като есте-
тическо явление“22. „Експресивното“ направление включва не само 
идеите на вчувстването (Einfühlung), но и „естетиката на вътрешното 
подражание, играта и илюзията, Коен, Шопенхауер, Бергсон“ – ес-

16 Употребата на музикалното понятие „преход“ като подготовка на „неочаквана 
катастрофа“ в писмо на Достоевски до неговия брат от 1864 г. (писателят настоява 
да не се печатат „Записките от подземието“ в два последователни броя) доказва 
знанието на терминологията и чуването на музикалната форма от писателя, ср. 
с Гозенпуд, А.А. Достоевский и музыкально-театральное искусство, Ленинград: 
Советский композитор. Ленинградское отд-ние, 1981, с. 149.
17 „Прогнилата естетика на чувствата“ – В по-късните издания, (ср. с предговора 
към седмото издание от 1854 г.) той се отказва от този израз. 
18 Ханслик, Едуард. Цит. съч., сс.19-22.
19 Преводът като „тонално раздвижени форми“ може да породи двусмислено тълку-
ване: не става дума за тонално организирана форма.
20 Пак там, с. 48.
21 Бахтин, Михаил. Автор и герой…, с. 174.
22 Пак там, сс. 55-90.
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тетическият предмет е вътрешният свят на изразяващия се субект, 
неговото емоционално-волево състояние. Ханслик попада в „импре-
сивната“ естетика и естетиката на символизма, където „естетически-
ят обект изразява идея или обективно състояние“23. 

Бахтин: Текстът за музиката

Определението за музиката, което следва, е квинтесенциално и 
е насочено към нас, към „другите“, които „усещаме в музиката“. То 
съдържа ценностни, формални, нравствени, включващи обществото 
и самия човек параметри. Бахтин започва с една дума, която отлича-
ваше онези интелектуалци от XX век в Русия, към които принадле-
жеше, думата е упорство.

Тук искам да въведа фигурата на Мария Юдина (1899–1970), пиа-
нистка, от която Бахтин, най-младият член (на 23 г.) на „Невелската шко-
ла“ (наречена така най-напред на шега, на името на град Невелск) се въз-
хищава24. Членовете на този невелски „Кантов семинар“, оставил диря 
в историята на модерната философия са още Л. Пумпянски – философ 
и литературовед, М. Каган – историк. По-късно в кръга на Бахтин вли-
зат В. Волошинов, Солертински, Медведев, Клюев – музиканти, поети, 
философи. Ето думи от „Невелският дневник“ (Невельский дневник) на 
Мария Юдина от годините 1916-1918 г., в който можем да съзрем онова 
упорство за цял живот, което е извисяване и ясночуване: „Пристигнах в 
Петербург и започвам живот за изкуството. Познавам само един път 
към Бога – този през изкуството. В този смисъл моят живот е в това 
да съм брънка във веригата на изкуството. Тишина, покой, съсредо-
точеност. Високо над живота живея, гледам над него издалеко, със 
смирено благословение“25.

Абзацът за музиката е огромен, траещ дълго без точка, (като 
при епистоларния Моцарт) и представлява голям период, именно 
период в музикалния смисъл (Шопеновото финално Presto от сона-
тата в b-moll). Точката идва, за да извърши реторичното conclusio и 
да направи арка с въвеждащата фраза: „Арабеска в чист стил, зад 
стила усещаме възможната душа. И така,в безпредметното изку-
23 Пак там, с. 57 и с. 81.
24 „Той е казвал на Дуванкин, че от обкръжаващите го най-много е уважавал тези, 
които като Мария Вениаминовна Юдина надхвърлят рамките на професията“. Ал-
патов, В. М. Волошинов, Бахтин и лингвистика. Москва: Языки славянских ку-
льтур, 2005, с. 63. 
25 Пак там, за Юдина: с. 54,70,100.
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ство има съдържание т.е. упорстваща събитийна напрегнатост 
на възможния живот,но тя не е предметно диференцирана и не е 
определена“26.

Ето думите на Бахтин за музиката: „Упорството на чисто жиз-
неното, отвътре (на себе си) незавършимо съзнание ние чувстваме 
в музиката и само затова възприемаме нейната сила, нейната цен-
ностна тежест и всяка нова крачка приемаме като победа и прео-
доляване; чувствайки тази възможна отвътре (на себе си) незавър-
шима, но смъртно познавателно-етична напрегнатост (покаятелна 
и просителна безкрайност), възможността за вечна,принципна и 
праволинейна неуспокоеност, ние чувстваме и великата събитийна 
привилегия – да бъдеш другия, да се намираш извън друго възможно 
съзнание,[чувстваме] своята дарствена, разрешаваща и завършва-
ща възможност, своята осъществяваща се естетически формална 
сила, ние творим музикалната форма не в ценностна пустота и не 
сред другите също музикални форми (музика сред музиката),но в съ-
битието на живота, и само това я прави сериозна,събитийно зна-
чима, имаща тежест“27.( подчертаване – М.Б.)

Асоциативните вериги тук са исторически, философски и си-
нестетически, те водят към нравствената философия и религиозно-
то съзнание,28 например: чисто жизненото, незавършимо съзнание 
– безкрайността, безсмъртието, любовта отвъд смъртта, смъртна по-
знавателно-етична напрегнатост. Вагнеровите unendliche Melodie 
и Erlösung – разрешаващата възможност (в лексиката на Ернст Курт 
за линеарния контрапункт и романтичната хармония29), праволиней-
ната неуспокоеност – линеарността.

Събитийната привилегия да бъдеш друг – да бъдеш с великата 
музика на миналото като дар (дарствено, Das musikalische Opfer), 
като завършваща възможност – паметта на жанра.

26 Бахтин, Михаил. Автор и герой…, с. 175.
27 Пак там.
28 В беседите с Дуванкин Бахтин е говорил за ползата от „извънконфесионалност“ 
на религията. 
Пак там, с. 71.
29 вж. Kurth, Ernst. Grundlagen des linearen Kontrapunkts. Bach’s melodische Poli-
phonie. Berlin: Hesse, 1922 & Kurth, Ernst. Romantische Harmonik und ihre Krise in 
Wagner’s Tristan. Berlin: Hesse, 1923. Кръстева, Нева. „Ернст Курт и неговата ро-
мантична хармония“ и „Ернст Курт“. – В: Кръстева, Нева. Музикално-теоретични 
изследвания, т. III. София: Leading Technology, 2003, сс. 115–138.
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Музиката като формална сила, като тежест, крачка, победа и 
преодоляване. Това са стъпката (в педалните кварти) на вярата в Ба-
ховите хорали, Muss es sein и Es muss sein на Бетовен, Деветата сим-
фония, но и това, което оставя за поколенията неговото съвремие и 
неговата страна – скръбната наративност на симфонизма.

Покаятелната и просителна безкрайност и етичното познание 
на границата на смъртта – смъртно познавателната етична напрег-
натост са формулирани изумително добре и носят освен музикален, 
също така и екзистенциален смисъл. Те важат от Хилдегард фон Бин-
ген до Галина Устволская; те съчетават „непрестанното моление“ на 
Апостол Павел и монашеското православие със съзерцателния хума-
низъм на модерността. 

Музикологичният апарат на Бахтин може да се разглежда в 
тесен и широк смисъл. В тесен – като исторически субординирана 
система на полифоничните строежи с оглед на термина полифоничен 
роман, предложен от Бахтин за Достоевски30. Тук влизат хоризонтал-
ната проекция на полифоничното протичане (ренесансовото преус-
тройство на космоса от хоризонтален във вертикален в епохата на 
Рабле и паралелът с полифонията на XVI век, parodia sacra, имита-
ция и mimesis, cantus firmus с екзегетични контрапункти като идеята 
и нейното отражение. В детайла на описанието можем да открием и 
„Scheinpolyphonie“ на Курт (мнима, или както се нарича в българската 
полифонична традиция, „скрита“ полифония) като двугласно и дори 
тригласно слово, скрити в речта на героя. „Мелодията на нещата“ (ако 
използваме израза на Рилке) излиза наяве и движи действието, кога-
то събеседникът в романите на Достоевски чува скрития, вътрешен, 
мним глас, както става със Смердяков и Иван Карамазов. Противопос-
тавянето на монологичния и полифоничния роман бива сравнено с хо-
мофоническото и контрапунктовото (по Бахтиновия израз).

В широк смисъл музикалната лексика на Бахтин е приложима 
навсякъде – от фундаменталните понятия, общи за всички изкуства 
– всъщност музикологията черпи от същия източник – философия, 
реторика, математика, изобразителни изкуства – до конкретните ана-
лизи31. Мога да дам един пример за съпоставянето на Гьоте и Дос-

30 Тази проблематика беше защитена в цитираната по-горе студия „Бахтин, 
Достоевски и музикалното“; тук тя е преформулирана с оглед на специфичната 
музиковедска аудитория. 
31 като пример за изключително „музикален“ подход към Достоевски вж. Карякин, 
Юрий Ф. Достоевский и канун XXI века, Москва: Советский писатель, 1989.
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тоевски от Бахтин през важните за музиката понятия сукцесивно и 
симултанно, от една страна и през доминирането на едното от сетива-
та, от друга. Това е зрението при Гьоте – виждащото око като център, 
зрим символ, „die Notwendigkeit von tabellarischer und symbolischer 
Behandlung“32, кръговите схеми на цветовете, обвързани и с морални 
качества, във Farbenlehre. Те, мислени сукцесивно, като процесуалност 
на фабулата и биография на героите, допълват словото на писателя, 
който е и художник и учен33, и резонират върху времето и простран-
ството34 в неговите произведения. При Достоевски сетивото е ухото, 
действието се случва симултанно- катастрофично, без генетични и ка-
узални категории35, той „чува и разбира всички гласове изведнъж и 
едновременно“36.

Нека приведем някои често употребявани изрази от музикологич-
ната лексика на Бахтин: 

Архитектоничното единство37. Архитектониката в смисъла на 
Кант38 е основен термин, на който е стъпило и учението за формите в 
музиката; другите термини са реторични (exordio, narratio, confutatio, 
conclusio и т.н.). Архитектурата като „замръзнала музика“ (Шлегел), но 
и музиката като числа, които душата „брои несъзнателно“ (Лайбниц), 
симетрия, числа, пропорции, математически изразима наука – „musica 
est sciencia bene modulandi“ – това е разпознаваем исторически фон на 
говоренето на Бахтин: „Художественото време и пространство – не-
обратимо и устойчиво архитектонично, съотнесено с уплътненото 
жизнено време придобива емоционално-волева тоналност. В същия 
контекст намираме: емоционално-волеви тон, звучащ ритъм, който 
има тежест и значителност“39, „протичане на времето на ограни-
чения живот,отражение на усилието и напрежението на смъртния 
32 „Необходимостта от работа със табели и символи“. – В: Бахтин, Михаил. Роман 
воспитания и его значение в истории реализма. – В: Бахтин, Михаил. Эстетика 
словесного творчества. Москва: Искусство, 1979, с. 203.
33 Die Wahlverwandschaften (Родства по избор), късният роман на Гьоте, е мислен 
като пренасяне на алхимичните закони върху човешките отношения. (Goethe, Jo-
hann Wolfgang. Die Wahlverwandschaften. 2 Bde. Tuebingen: Cotta’sche Verlagsbuch-
handlung, 1809.)
34 вж. Бахтин, Михаил. Автор и герой…, сс. 204-245.
35 Бахтин, Михаил. Проблеми на поетиката на Достоевски. София: Наука и изку-
ство, 1976, с. 41.
36 Пак там, с. 42.
37 вж. Бахтин, Михаил. Философия на словестността. Софи: ЛИК, 1996.
38 Кант, Имануел. Критика на чистия разум. София: БАН, 1967, сс. 736-748.
39 Бахтин, Михаил. Философия…, с. 7.
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човек. Архитектониката като нагледно необходимо, неслучайно раз-
положение и връзка на конкретните, единствени части и моменти в 
завършено цяло, е възможна само около конкретния човек- герой“40. 
Това сякаш е словесно изражение на протичането на една фуга, чиято 
тема наричаме soggetto или dux; това е вождът, героят, който е чист 
глас, според Бахтин41. „... Всяка дума изразява някакъв образ, не само 
звучи, но и изразява известна емоционално-волева реакция спрямо 
обозначения предмет, което... е нейната интонация“42.

Теорията на интонацията е развита от кръга около Бахтин, тя 
се мисли като ценностна интонация, което означава внимание към 
живо звучащото, музикално обагрено слово. „Думите и изреченията 
нямат сами по себе си експресивна интонация, тя е конститутивен 
признак на изказването. Експресивната интонация, присъща на ця-
лото изказване, изменя морфологичните или синтактичните харак-
теристики на думата като единица на езика“43.

Борис Асафиев (с псевдоним Игор Глебов) е повлиян от европей-
ската линия Шопенхауер – Вагнер – Ернст Курт. Книгата на Курт „Ос-
нови на линеарния контрапункт“ (1917 г.) излиза на руски език със 
съкращения и коментар от Асафиев (1931 г.). През 1929 г. Асафиев съз-
дава труда, който се приема за идеен образец – „Музикалната форма 
като процес“ (Музыкальная форма как процесс, 1930 г.), където обаче 
все още се усеща духът на линеаризма. През 1942 г. излиза и II-ра част 
на книгата под заглавието „Речева интонация“ (Речевая интонация, 
1965 г.). Въпреки съвпадението на ключовия термин, липсва каквото 
и да е взаимно цитиране между кръга на Бахтин и Асафиев. Акцен-
тът на Асафиев пада върху „народа, културата, епохата“, където се из-
вършва някакъв Дарвинов „подбор на интонации“ и който има своите 
исторически предопределени стадии. „През интонацията“, но като ис-
торически дадена обкръжаваща музикална среда, „се определят сред-
ствата за изразяване на музиката, и подбора и взаимонапрегнатостта 
на музикалните елементи“44. Подобни мисли са дълбоко чужди на 

40 Пак там, с. 8. 
41 „Героят на Достоевски не е обектен образ, а пълноценно слово, ч и с т  г л а с“. 
Бахтин, Михаил. Проблеми..., с. 66.
42 Бахтин, Михаил. Философия…, с. 8.
43 Алпатов, В. М. Волошинов, Бахтин и лингвистика. Москва: Языки славянских 
культур, 2005, с. 396.
44 Асафьев, Б. Музыкальная форма как процесс. Ленинград: Музыка, 1930, с. 237: 
„Народът, културата, епохата в техния исторически живот определят стадиите на 
интонацията“.



100

Бахтин, за когото има „необходимост от свободно самооткровение 
на личността, мисъл за Бога, в присъствието на Бога, диалог, про-
сителност, молитва“45.

И все пак, въпреки че „не намира по-подходящо обозначение за 
творбите на Достоевски от „полифоничния роман“46, Бахтин „призе-
мява“ музикологичната терминология, наричайки я „образна анало-
гия“ и припомня, че „не бива да се забравя метафоричния произход“ 
на този термин: „Образът на полифонията и контрапункта посочва 
само новите проблеми, когато постройката на романа излиза от 
пределите на обикновеното монологично единство, както в музика-
та за изникнали нови проблеми при излизане от пределите на един 
глас. Но всяко описание на музиката е метафора, както е забелязал 
още Ницше. Но Духът на музиката поражда... и литературата. Die 
Geburt... aus dem Geiste der Musik47.

Bakhtin᾽s Musicological Devices
Neva Krysteva

Abstract
In the last paragraph of Michail Bakhtin’s ‘Author and Character’ one finds 

a lengthy dispute on music, comparable to the classic of high philosophy on the 
subject –– from Boethius through Leibnitz, Schopenhauer and Nietzsche.  From 
the first words, with the neo-Kantian vocabulary of ‘the possibly pure’ and 
the ringing in the receptive reader’s sensibility ‘unendliche Melodie’ of the 
‘un-endable,’ Bakhtin draws a wide humanistic horizon around the music and 
perception, since that, which we ‘hear in music’ appears to be primarily ‘the 
will-power of the possibly pure vitality, in itself un-endable consciousness.’ 
In essence, Bakhtin’s writing suggests an advanced musicological apparatus, 
integrated in all contexts of philosophy, history, culture and literary critique, and 
in many cases precisely his musicological-formalistic notions prove key to his 
concept –– one of the fundamentals for the second half of the XX century –– 
throughout the East and West alike.

Keywords:  Bakhtin, Dostoyevsky, Rabelais, Hanslick, Kant, Hietzsche, 
polyphonic novel, Nevelsk school, Ernst Kurth, linear counterpoint, Maria 
Judina, Boris Asafyev.

45 Бахтин, Михаил. Эпос и роман. Санкт-Петербург: Азбука, 2000, с. 227.
46 Бахтин, Михаил. Проблеми на поетиката…, с. 32.
47 Nietsche, Friedrich. Die Geburt der Tragoedie aus dem Geiste der Musik. Leipzig: 
Verlag von E. W. Fritzsch, 1872.
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МОДУЛАЦИЯТА КАТО ОСНОВА НА 
МУЗИКАЛНАТА ФОРМА В КОНТЕКСТА НА 

УЧЕНИЕТО НА ХУГО РИМАН
Андрей Диамандиев

Кратката формулировка на Риман за модулацията в Elementar-
Schulbuch der Harmonielehre, Berlin, 1919, че „не е нищо повече от 
функционална интерпретация“1 (Umdeutung der Funktionen) в сми-
съл на ново тълкуване (претълкуване), обръщане на функциите2, на 
пръв поглед очертава много ясно нейните граници, но, от друга стра-
на, при по-внимателно вглеждане, проличава друга логика, принцип-
но различна от аналогичното разглеждане и дефиниране в нашата хар-
монична школа. Определението от учебника по хармония от 1973 г. 
на Парашкев Хаджиев, че „модулацията представлява премина-
ване в нова, напълно изявена и затвърдена с каденца тоналност“3, 
потвърждава това сравнение, без да си даваме сметка, че сме приели 
дефиницията на Парашкев Хаджиев като неподлежаща на съмнение. 
За да разберем генезиса и на двата подхода, трябва да установим тех-
ния корен –  това, което се явява първооснова на всички тонове и 
акорди („хармонии“ по формулировката на Риман4). За Парашкев Ха-
джиев основна категория се явява ладът, който, според него може да 
се изяви по три начина: „1) – чрез гамата си (хоризонтално) (...);  2) 
– чрез мелодия, която съдържа всичките тонове на лада (също хори-
зонтално) (... и ...); 3) – чрез акорди (вертикално)“5. За Риман основна 
категория се явява тонът като prima ratio, от която произлизат всич-
ки останали тонове като негови производни обертонове или унтерто-
нове. Първите шест частични тона образуват двете основни форми 
като съзвучия – мажорен акорд или Oberklang и минорен акорд или 
Unterklang (в български превод те би трябвало да се наричат горно и 

1 Riemann, Hugo. Elementar-Schulbuch der Harmonielehre. Berlin, 1919,  S. 170.
2  Тук не използвам термина „обращение“ от руския превод на „Systematische modu-
lationslehre als grundlage der musikalischen formenlehre“ (Риман Х. Систематическое 
учение о модулации как основа учения о музыкальныхъ формахъ. Москва, 1898), 
за да не се обърка със съответния термин, възприет в нашата хармонична школа от 
една страна, а, от друга, той има по-тясно значение от термина „интерпретация“. 
3  Хаджиев, Парашкев. Хармония. София: Наука и изкуство, 1973, с. 171.
4  Риман, Гуго.  Упрощенная гармония или учение о тональныхъ функцияхъ акор-
довъ. Перев.: Ю. Энегеля, Москва, 1893, с. 3.
5  Хаджиев, Парашкев. Цит. съч., сс. 9-10.
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долно съзвучие; в руския превод на „Vereinfachte Harmonielehre oder 
die Lehre von den tonalen Funktionen der Akkorde“ („Опростена хар-
мония или учение за тоналните функции на акордите“) са наречени 
по-точно „верхнiй“ и „нижнiй созвукъ“6, защото това е звук, в смисъ-
ла на Риман, който звучи заедно със своите части. За Парашкев Хад-
жиев тоналността е лад с определена височина7, както и диатонични-
ят лад е от седем тона, които могат да се подредят по чисти квинти8. 
В този смисъл в първоосновата на хармонията се откриват звукоре-
дите на мажора и минора в рода диатоника като интервалова система. 
Риман дефинира собствена музикална система, която включва т.н. от 
него коренни тонове9 от главните съзвучия, които могат да се подре-
дят по чисти квинти. За него тонови родове10 са мажорът и минорът 
като акустическа основа (строй) на тоналността. На пръв поглед при 
Парашкев Хаджиев се дава възможност за по-широк исторически 
контекст на проявление на тоналността, защото исторически моно-
дията предшества многогласа, но точно хармонията, в смисъла който 
влагат и двамата теоретици, е проявление на многогласа. В това от-
ношение акустическият контекст на системата, предлагана от Риман 
с претенцията от него за метаисторичност на нашия слухов опит, се 
доближава в по-голяма степен до феномена на чуването и възпри-
ятието на хармонията. Затова трябва специално да споменем за на-
чина на образуване на трите главни съзвучия, които стават фунда-
мент на системата. В един тон звучи главното съзвучие (Hauptklang) 
от първи, трети и пети частичен тон като тоника, горното съзвучие 
(Oberklang) от производния трети частичен тон като доминанта и 
долното съзвучие (Unterklang) и срещуположно съзвучие на тониката 
(Gegenklang) като минорна субдоминанта, от което вече се получава 
горното съзвучие от долната (срещуположната) квинта на тоника-
та (Gegenquintklang) като мажорна субдоминанта. Трябва да се има 
предвид дуализмът на Риман, според който в един и същи тон може 
да се съберат всички негови обертонове като в мажорна прима и ун-
тертонове – като в минорна прима. Така чрез т.н. от Риман квинтова 
смяна (Quintwechsel) на минорната с мажорната субдоминанта, т.е. 
6 Риман, Гуго . Цит. съч., с. 12.
7  Срв. Хаджиев, Парашкев. Елементарна теория на музиката. София: Музика, 
1997, с. 124.
8 Срв. пак там , с. 115. 
9 Риман, Гуго. Цит. съч., с. 15.
10 Riemann, Hugo. Elementar..., S. 94.
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смяна на тоновия род (Tongeschlecht) на съзвучия с един и същ осно-
вен тон, примите на които отстоят на интервал квинта, се получава 
принадлежност на трите главни съзвучия в един тон като звучене на 
негови части. Аналогична е конфигурацията в минор: минорна тони-
ка като главно съзвучие, минорна субдоминанта като долно съзвучие 
и мажорна доминанта като срещуположно съзвучие, от което се полу-
чава минорната доминанта като долно съзвучие от горната (срещупо-
ложната) квинта на тониката: 

Пример 1

За Риман особено значение за музикалната форма има симетри-
ята между различните образувания, които придобиват значения на 
тежки и леки моменти като времена, тактове, фрази, полуизречения 
и изречения – например при повторението на един мотив като въпрос 
и отговор, отговорът натежава повече, като в известен смисъл трябва 
да бъде изсвирен и малко по-силно11:

11 Срв. Риман, Гуго. Систематическое учение о модулации как основа учения о 
музыкальныхъ формахъ. Москва: Юргенсон, 1898, с. 12.
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Пример 2

В своя труд „Систематическо учение за модулацията като осно-
ва на учението за музикалните форми“ той смята, че за разлика от 
скулптурата, при която възприемащият върви по пътя на аналитич-
ния подход, на анализа, като първо възприема цялото, а след това – 
неговите части, в музиката действа точно обратния подход на синте-
за, като първо се възприемат частите, след което от тях се синтезира 
цялото12.

Така музикалното съдържание се състои от „мелодически, ди-
намически и агогически подеми и спадове“13, които съответстват на 
различните душевни движения. Точно в този смисъл на метрори-
тмическо съпоставяне на музикалните части в което и да е хармони-
ческо последование в зависимост от едно главно съзвучие, или т.н. 
тоника, се осмисля понятието за тоналността14. Трябва да се има 
предвид, че в немския оригинал терминът е Tonalität в смисъл на то-
нална система, докато на конкретната тоналност съответства терми-
нът Tonart, не случайно транскрибиран в руския превод като строй15. 
Така за Риман модулацията е функционално обръщане на главните 
съзвучия на две тоналности като главно и подчинено, защото, как-
то казахме по-нагоре, в главното съзвучие се включват останалите 
две подчинени съзвучия като негови обертонове или унтертонове. 
В следствие на това можем да направим извода, че музикалната 
форма е последование на акорди в границите на една тоналност, 
и на тоналности – извън нейните граници – в смисъла на главни и 
подчинени съзвучия или, казано по друг начин: музикалната форма 
е в тясна зависимост от тоналния план. За нас тоналният план е 
последование от тоналности. За Риман усещането и възприятието на 
големите форми се корени в малките16. Така хармоничните последо-

12 Срв. пак там, с. 10.
13  Пак там.
14  Срв. пак там, с. 18.
15  Пак там, с. 56.
16 Пак там, с. 10.
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вания се структурират в тези най-малки построения, наречени ка-
денци. Видяхме как в контекста на учението на Риман тоналностите 
могат да се възприемат като микроформи в зародиш в отделни съз-
вучия, които имат определена логика, за да се усети едно съзвучие 
като главно, а другите – като негови подчинени. В цитирания труд на 
Риман за модулацията тониката в началото на каденцата е наречена 
начало, субдоминантата – конфликт, доминантата – разрешение на 
конфликта, а тониката в края – закрепване или заключение17. В друг 
труд на Риман „Музикална логика“ спрямо диалектиката на музи-
калната форма тониката е наречена тетична, а ако е в началото 
на каденцата – теза, субдоминантата – антитетична, която заедно 
с квартсекстакорда на тониката (при нас – К6

4) и след нея  – антите-
за, а доминантата – синтетична, а заедно със заключителната тони-
ка – синтеза18. Виждаме как при Риман хармонията и музикална-
та форма тясно се преплитат. Например доказателство за това е 
терминът заключение (Schluss), който при нас също е възприет като 
синоним на каденца19, но той се свързва най-тясно дисциплинарно с 
музикалния анализ, а оттам и с музикалните форми. При Парашкев 
Хаджиев тониката също е представена като функция, която „из-
разява устойчивост, равновесие, завършеност“20, но не става ясно 
дали по отношение на музикалната форма тя е теза или синтеза 
в смисъла на Риман. В такъв контекст може да се разбере защо, 
когато в „Задачи по хармония“ Бенцион Елиезер казва, че шеста 
степен встъпва на „такива места в музикалното построение, на 
които в даден момент появяването на Т след D7 би се оказало неце-
лесъобразно с хармоническото развитие“21, не става ясно дали то-
никата трябва да се усеща само като край или не. Когато Риман 
говори за тониката като начало на музикалното построение – като 
теза, той няма предвид само началото на цялото произведение, а 
всяко начало на каденца. Иначе идеята за хармонична функционал-

17 Пак там, с. 27.
18 Riemann, Hugo. Musikalische Logik: Hauptzüge der physiologischen und psy-
chologischen Begründung unseres Musik-systems. Leipzig: Kahnt, 1873, S. 53.– In: 
MDZ-Reader, Band |.
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11162079_00031.html. 
(посетен на 19.01.2016)
19 Хаджиев, Парашкев. Хармония..., с. 24.
20 Пак там, с. 11.
21 Елиезер, Бенцион. Задачи по хармония. София: Музика, 1995, с. 40.
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ност, от която следва и обръщането на функциите, ще загуби своя 
смисъл един акорд да придобива различни функции в зависимост от 
контекста, в който е поставен. Встъпвайки в началото на музикално 
построение тониката отново и отново може да влезе в конфликт със 
субдоминантата, т.е. да имаме усещането, че тя се обръща в по-малка 
или по-голяма степен в доминанта към субдоминантата или, казано 
по друг начин, да загуби своята тоничност на главно съзвучие в акус-
тически, а от там – и в структурен смисъл на момент от музикалната 
форма. Риман обяснява лъжливата каденца (Trugschluss) като дейст-
вително заключение, нарушено от чужд тон, заради което каденца-
та трябва да се повтори22. Бенцион Елиезер всъщност има предвид 
логиката на края на произведението, а не на построението, на което 
иска да я предпише, но даже и тогава при някои изключения, обикно-
вено в цикличните форми, някоя завършена част може да не завърши 
на тоника, а на неустойчива функция като полукаденца или полуза-
ключение (Halbschluss), а също така и на тоника с чужд (прибавен) 
тон в смисъла на лъжливата каденца: 

Пример 3.  Роберт Шуман, Детски сцени оп. 15, Умоляващото дете

Пример 4. Едвард Григ, Песни, оп. 60 №1

При Шуман много ясно се усеща молбата на умоляващото дете 
чрез неразрешения доминатов септакорд в края, докато при Григ 
десният педал задържа прибавения тон секста докрая, заради кое-
22 Срв. Риман, Гуго. Систематическое..., с. 24.
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то може да се получи усещане за лъжлива минорна хармония от па-
ралелната тоника. В смисъла на Риман при лъжливата каденца това 
усещане се засилва, като чуждият тон в баса придобива значение на 
акордов.

В подобен контекст в своето учение за модулацията Риман раз-
глежда разширяването на мажорната каденца чрез странични на хар-
мониите тонове от гамата (leitereigene Nebenharmonien). Преведено 
на езика на нашата система, това са: каденцовият квартсекстакорд, 
второстепенните тризвучия и четиризвучия, както и характерните че-
тиризвучия. Секвенциите се разглеждат и обясняват повече от глед-
на точка на мелодията, отколкото на хармонията, което за първи път 
е забелязано от Франсоа Фетис, според забележката на Риман, при 
които обаче началното построение (при нас т.н. модел) трябва да е 
оформено тонално-логически23. Интересен е примерът, в който, спо-
ред Риман, три истински минорни акорда (при нас акордите  трета, 
шеста и втора степен в мажор) могат да изявят напълно тоналността, 
но само в тази логика на подреждане като с с7< с6 f6 g6

4     – при нас T – III 
– VI SII К

6
4    . В това последование прозира логиката на мажора, защо-

то Риман нарича и трите съзвучия акорди на терцовата смяна24, т.е 
паралелни на главните, които на втори план звучат като D T. Всяко 
отклонение от показания ред, казва той, създава впечатление за връ-
щане назад, т.е. за отклоняване в друга посока по отношение на то-
налността – в случая, на паралелния минор:

Пример 5

 
Във Втората глава на труда се проследява разширението на то-

налната каденца посредством включените в нея близки междинни 
хармонии, както и оргелпункта. Под междинни хармонии се разби-
рат не само т.н. от Риман междинни (при нас странични) доминанти, 
а и тези, които включват алтерации по пътя на хроматичните чужди 
тонове – например главните съзвучия с повишен квинтов тон. Мето-

23 Срв. Риман, Гуго. Цит. съч., с. 37. 
24 Срв. пак там, с. 34.
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дически е интересно образуването на междинни (странични) доми-
наннти от акорди със странични (чужди) тонове от гамата. Например 
от тоника с чужд тон голяма септима в мажор се получава тоника с 
малка септима (=доминанта към субдоминантата), както и от тони-
ка с прибавена секста се получава тоника с повишена прима и при-
бавена секста (=доминаннта към паралелната субдоминанта). Този 
подход забелязваме частично и при образуването на страничните 
доминанти и субдоминанти в учебника на Парашкев Хаджиев25. Ос-
новната разлика се състои в това, че Риман говори за отсъствието на 
„ритмическа заключителна сила“ на такъв тип последования, напри-
мер в началото на фразата26, заради което не се получава напускане 
на тоналността. Оргелпунктът, освен от гледна точка на музикалната 
история, се разглежда точно от гледна точка на формата.  Например 
тоническият оргелпункт, най-вече в края и по-рядко в началото на 
произведението, е „закрепване на същността на тоналността“, докато 
доминатовият оргелпункт според Риман не е нищо друго, освен раз-
ширение на каденцата27. Той говори  и за различните функции, които 
може да има оргелпунктът в зависимост от това на кои части от му-
зикалната форма попада, както и за неговия произход от квартсекста-
корда (при нас – К6

4)  като двойно задържане на доминантата. Риман 
го обяснява, както сам казва, „дълбоко философски (...), като (...) про-
тивоположност между музикално и физическо консониране“28. Да си 
спомним за нашите учебници по хармония, в които за оргелпункт 
или въобще не се споменава, или той е засегнат съвсем бегло само 
като хармоническо явление29. 

В Трета глава се проследява засилващото се утвърждаване на 
отделните моменти от каденцата като самостоятелни, отклонение-
то (Ausweichung30), както и съживяването на старите ладове (alten 

25 Хаджиев, Парашкев. Цит. съч., сс. 156-158.
26 Срв. Риман, Гуго. Цит. съч., с. 56.
27 Срв. пак там, сс. 68-69.
28 Пак там, с. 69.
29 Хаджиев, Парашкев. Цит. съч., с. 184.
30 Смисълът на немския термин при Риман е по-голяма степен на избягване от 
тоналността, а не като при  нас – само засягане на друга тоналност с някои нейни 
елементи; аналогичен термин в нашата школа е „по-разширено отклонение“.
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Kirhetöne – буквално стари църковни тонове, мелодии31) в модерната 
(за Риман) музикална система. Само от прочита на заглавията виждаме 
по-широкото разбиране на модулацията при Риман от тясно структур-
ното й осмисляне като „преминаване в нова, напълно изявена и зат-
върдена с каденца тоналност“32, независимо от, на пръв поглед, съвсем 
кратката, конкретна и тясна дефиниция, която се цитира в началото. 
Така всъщност се проследява зародишът на модулацията в най-прос-
тите последования, построения и малки форми. В музикалния анализ 
могат да се установят  т.н. връзки на разстояние, които при Риман са 
обозрими от страната на хармонията като основа на музикалната фор-
ма или да се открият така наречените доста по-късно от Тюлин – про-
менливи функции33. От друга страна, систематически се търси раздели-
телната линия на тоналността – докога оставаме в нея и не я напускаме 
спрямо музикалната форма. Така модулацията, чисто методически, 
може да се разбере в по-голяма дълбочина, ако още от най-простите по-
следования може да се установи, че те могат като усещане много лесно 
да се обърнат в тоналността на подчиненото съзвучие. Ярък пример за 
това е последованието тоника-субдоминанта. Усещането за конфликт 
се засилва от акустическата принадлежност на тониката на субдоми-
нантата, заради което последната може да придобие значение на тони-
ка, ако не се появи доминантата, за да синтезира цялото в завършваща-
та тоника. Риман казва, че субдоминантата трябва да се разбира като 
срещуположно съзвучие, което не носи успокоение, а конфликт по от-
ношение на усещането на конкретна тоналност34. Той много точно оп-
ределя субдоминантата като напрегнат лък в обратна посока с една цел 
– тониката35. Доминантата би трябвало да се разбира като отпускането 
на лъка в права посока. Ако тя липсва, посоката може да се промени. В 
музикалната литература можем да намерим много подходящ пример в 
хоралната трета тема от финала на Симфония № 5 от Брукнер, при коя-
то модалнотоналният тип хармония, вече съзнателно търсена и чута, 
увеличава до такава степен конфликта тоника-субдоминанта, че ухото 

31 Терминът лад е руски, като за първи път е въведен от П. И. Чайковски в неговия 
учебник по хармония.  Чайковский, Петр. Руководство к практическому изучению 
гармонии. Учебник. Москва: Юргенсон, 1897, с. 9. http://www.kholopov.ru/arc/ch-
harm.pdf. (посетен на 19.01.2016).
32 Вж. бел. 3
33 Тюлин, Юрий. Учение о гармонии, Москва: Музыка, 1984, с. 152. 
34 Срв. Риман, Гуго. Цит. съч., с. 26.
35 Срв. Риман, Гуго. Упрощенная гармония..., с. 44.
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трудно може да установи коя е тониката между първите два акорда, а 
даже везните могат да натежат повече в посока към субдоминантата. 
Това се дължи на встъпването на субдоминантата на силен метричен 
момент и такт, както и на отсъствието на доминантата при т.н пла-
гална хармония, в която, както в модалността, функция на център 
придобива последният акорд или тон като финалис:

Пример 6.  Антон Брукнер, Симфония №5, Финал, III тема

    

Тук се получава действителна модулация чрез неаполитански 
акорд от Ges Dur в B Dur, но ухото може да усети ясно три тонално-
сти: Ges Dur, Сes Dur и B Dur. Заради объркването от първите две то 
се установява в последната завършваща тоналност – B Dur. Без да 
сме разбрали от Риман за такъв функционален конфликт става въ-
прос, както и за възможността за действителна модулация в него, ние 
трудно бихме се ориентирали в тоналния план.

В Четвърта глава вече става въпрос за тоналните скокове като 
нещо средно между акордово и тонално последование, като за разлика 
от нашите пособия по хармония, дадени са множество примери от му-
зикалната литература в различни тоналности, получени като различни 
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ходове и смени на тониките на подчинени тоналности спрямо тони-
ката на изходната главна тоналност. Така тоналните последования се 
разглеждат в смисъла на акордовите последования. Това се въвежда 
за първи път в хармоничната теория на Риман. Интересно е да отбе-
лежим, че Риман прави разлика между хода, модулацията и тоналния 
скок към субдоминантата, който най-много облекчава преминаването 
в субдоминантовата тоналност, например при прехода от първа към 
втора част от цикличните форми36. Освен това той разглежда и т.н. от 
него възвратен ход (Rückgang), който ни връща към първоначалната 
тоналност, както и разликата между него и модулацията. Такъв подход 
на изследване, който липсва в нашата методика в обучението по хар-
мония, съответства на необходимостта от такова възвръщане спрямо 
музикалната форма в живата музика. Липсата на възвратен ход можем 
да срещнем най-вече в танцовата и песенната музика.  

В Пета глава вече става въпрос за действително обръщане на ка-
денцовите моменти или за същинска модулация. Така тониката ста-
ва субдоминанта или доминанта, субдоминантата – втора доминанта, 
доминантата – втора субдоминанта, паралелен акорд – съответен гла-
вен. Проследяват се и по-далечни връзки, както и способите за таки-
ва обръщания. Например към мажорен или минорен акорд се при-
бавя характерен тон, мажорен акорд се превръща в минорен, както 
и обратно, на мажорен или минорен акорд хроматически се изменят 
един или няколко тона без неговата терца и пр. За разлика от нашата 
методика, при Риман общият акорд може да бъде във вид на страни-
чен акорд в първата тоналност – например тоника с малка септима 
като характеристичен дисонанс е равна на доминантовия септакорд 
от субдоминантовата тоналност, защото за Риман функцията е дина-
мична, а не застинала категория в контекста на музикалната форма:
Пример 7. Лудвиг ван Бетховен, Соната оп. 10 № 1, Втора част, реприза 37

36 Срв. Риман, Гуго. Систематическое..., с. 85.
37 Riemann, Hugo. Ludwig van Beethovens  sämtliche Klaviersonaten. B-d. 1. Berlin: 
Max Hesses illustrierte Handbücher, 1918-1919, S. 291.  
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В Шеста глава директно се пристъпва към модулацията в тонал-
ността на втората тема. Риман не установява с точност защо модула-
цията в доминантовата тоналност е така характерна за втората тема, 
но ние можем да си направим изводи на базата на неговото учение. 
Така тониката от изходната тоналност се превръща в субдоминанта 
на новата тоналност, която е чужда акустически на новата тоника, 
т.е става нейна антитеза. Естествен ход към утвърждаването и син-
тезирането на новата тоналност е нейната доминанта. По този начин 
диалектически старата тоналност се игнорира, като същевременно 
тя запазва своя статут на главна при повторението на експозицията 
на сонатната форма, когато тоналността на втората тема отново се 
превръща в нейна доминанта. В такъв контекст можем да проникнем 
по-дълбоко във формулата на тоналния план като огледална на пъл-
ната каденца – T D S T. Съвсем различен смисъл придобива преми-
наването в субдоминантовата тоналност, което изисква според Риман 
успокоение в развитието – много подходящо например при модула-
ция към втората част на произведението. Риман съвсем съзнателно 
не дава точни ритмически или функционални схеми, като сам казва, 
че това би било неправилно38. Независимо от това, встъпването на 
новата тема трябва да е ритмически и тонално определено. От дру-
га страна, на преходните моменти съответства известна неяснота по 
отношение на тоналната определеност. Пример за това е междинната 
тема на прехода между първа и втора тема в експозицията на Първа 
част от Соната оп.10 №3. Според Риман много ясно звучащата то-
налност си минор, както и последвалата я чрез модулация фа диез 
минор, в контекста на прехода на първи план звучи като паралелна 
тоника, която е като обща в стадия на модулацията спрямо тонал-
ността на доминантата39. Затова в своя анализ той не я отбелязва с 
тоника на нова тоналност, както е при модулацията, а като паралелна 
тоника – като при отклонение, докато страничната тоника на  фа диез 
минор – като паралелна тоника на доминантовата тоналност40, която 
все още се очаква:

38 Срв. Риман, Гуго. Систематическое..., с. 133.
39  Пак там, сс. 138-139.
40 Riemann, Hugo. Ludwig van Beethovens  sämtliche..., S. 342.
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Пример 8. Лудвиг ван Бетховен, Соната оп. 10 №3, Първа част, междинна 
тема

В последната Седма глава се говори за т.н. проходящи модулации 
(fortschreihende Modulationen) във вид на полутонови, тонови, тонал-
ни и модулиращи (при нас хроматични) секвенции, кръга на тонални 
сродства, като се представя таблицата на Артур фон Етинген. 

Така след всички стадии на усвояване на модулацията, в заключе-
нието Риман потвърждава, че главната тоналност не загубва своето 
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значение, даже при най-смели и далечни модулации. Той казва още, 
че така се получава неподвижният в цялото тонален център. Като по-
твърждение на това се дава пример, че разликата между появяването 
на субдоминантата в каденца след нейната доминанта, т.е. при откло-
нение, и втората тема в субдоминантова тоналност, т.е. при модула-
ция, е само в размерите и степените, но не и в същността (това може 
да се отнася и до всяка друга тоналност). Съвсем накрая е даден кра-
тък обзор, по думите на Риман, на модулационния план на Първа 
част от Соната оп. 53 „Валдщайн“ от Бетховен, преди който той из-
казва интересното мнение, че „тази соната представлява практическа 
илюстрация на това как непрекъснатото, насилствено отрицание на 
тоналността, преднамереното блуждаене, бързата смяна на тонално-
стите могат да бъдат художествени средства – опасни в ръцете на на-
чинаещия или некадърника, но даващи велики резултати в ръцете на 
майстора“41. След всичко това виждаме как Риман за пореден път по-
казва своя задълбочен музикален прочит на хармоничните явления, 
в частност на модулацията, като не ги изолира в методическа сухота 
и немузикалност, а ги показва и изследва като основа на музикалната 
форма – един блестящ пример за интегрална музикална теория.

Modulation as a Basis of Musical Form  
in the Context of the Work of Hugo Riemann

Andrei Diamandiev

Abstract
In the following text the author makes an analogue between the modulation 

theories of Hugo Riemann and Parashkev Hadjiev as representatives of two dif-
ferent schools of harmony, as well as their different positions concerning the fun-
damental connection: modulation – musical form, with the focus on Riemann’s 
῾Systematische Modulationslehre als Grundlage der musikalischen Formenlehre’

(῾Harmony Simplified or the Theory of the Tonal Functions of Chords.’) Ac-
cording to Riemann, modulation is no more than functional interpretation (Um-
deutung der Funktionen) in the meaning of a new explication, or change of 
functional meaning, while in Parashkev Hadjiev modulation is a transition 
to the new; it is fully formed and established with a cadential tonality. For 
Riemann the genesis of large forms is in small structures, i.e., cadences. 
Thus, according to Riemann, the difference between intermediate cadenc-

41 Риман, Гуго. Систематическое..., с. 230.
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es and modulation is only in size but not in content. In a static tonal center 
as tonic, different tonalities appear only as different levels of extended 
harmony according to their functional meaning, in Riemann’s terminolo-
gy. The author follows different harmonic phenomena in the meaning of po-
tential or real modulation as: cadence and its different forms of extensions (for 
example, using intermediate dominants and pedal points), tonal jumps (Tonal-
itätssprünge) and modulation. The text takes into account the differences with 
our harmony school – for example, the so-called (Rückgang) in Riemann, which 
returns us to the original tonality.

Keywords : modulation, harmony simplified, or the theory of the tonal 
functions of chords, change of meaning, intermediate cadences, extended, inter-
mediate dominants, pedal point, reflexive move. 
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ОТ ПЕСЕН КЪМ ХУДОЖЕСТВЕНА ФОРМА  
В ИНСТРУМЕНТАЛНАТА МУЗИКА.  

ЖАНРОВО-СТИЛИСТИЧНА ТРАЕКТОРИЯ 
НА ПЕСЕННОСТТА В РАЗВИТИЕТО НА 

ИНСТРУМЕНТАЛНОТО МИСЛЕНЕ
Снежина Врангова

Систематизацията на различните модалности на песента я показва 
като многоизмерен феномен, присъстващ на различни нива в музикал-
ното мислене от изконно интонационното, налагащо мярката кантабил-
ност върху техническите и фактурно-фигуративни инструментални 
възможности, до жанровото. Глобалната съвкупност от всички песен-
ни проявни форми и измерения води до постепенното им осъзнаване 
като тематична и структурна основа. Този именно статут, по думите на 
Беселер, превръща песента в източник и следствие (fons-et ergo) на ин-
струменталната музика. Той е инспирация и за създаването на моногра-
фичното изследване „От песен към художествена форма в инструмен-
талната музика“, чието резюме представлява настоящият текст. 

Опит за исторически преглед на проекциите  
на вокалното начало и песенността 

 в ранно-инструменталната жанрова система 
В зората на инструменталното изкуство от XVI до около средата на 

XVII век тезата за песента – източник и следствие – се аргументира в 
един от основните жанрови проблеми – „еманципацията“ на инстру-
менталната музика от вокалната. Огромна част от инструменталния ре-
пертоар на времето възниква като адаптация и преформулировка на съ-
ществуващи вокални модели, при което преформулирането се изразява 
в транспозиционност и орнаменталност, а понякога рефлектира и върху 
формата (често като редукция), както и е фактор за реконтекстуализация-
та на музиката (църква – площад, салон). Съответно в първите сборници 
с инструментална музика творбите са наречени „интабулации“ – адапти-
рани, към възможностите на лютнята и струнните, инструментални пре-
носи на вокалните композиции1, като терминът функционира събирател-
но за всеки един вид инструментална транскрипция. Ако сборниците с 

1 Началото на XVI век дава заглавия от сорта на италианските „Frottole intabulate 
da suonare organi (1517) от Андреа Антико (Andrea Antico) и отделно – Recerchari/ 
motetti/canzoni (1523) от органиста и певец Антонио Кавадзони (Antonio Cavazzoni).



117

интабулации в жанрово отношение се характеризират с определението 
„подходящи и за пеене, и за свирене“, то съдбата на друг жанр, изкон-
но свързан с вокалната музика – канцоната – вече формира родословно-
то дърво на чисто инструментални жанрове като соната, концерт и др. 
Трансформацията на канцоната (сanzona francese) от вокален в инстру-
ментален жанр с подстъп инструменталния аранжимент на популярна 
многогласна песен, се оказва един от емблематичните знаци на превръ-
щането на вокално-песенен жанр в инструментална композиция, в която 
се утвърждават основни принципи на художественото формообразуване 
като контраст, тематично единство, репризност. Самите chanson–и, 
привлекателни с ясната си ритмика, ясно очертаните формални струк-
тури (aba; abca; abb) се радват на изключителна популярност, а органи-
зиращата ги идея за тематично единство чрез вариантност на песенна (в 
тематично и жанрово отношение) основа, се оказва изключително плодо-
творна както в периода XVI – XVII век, така и в следващите епохи, осо-
бено в цикличната перспектива на продължаващия тематизъм. 

Друга перспектива, която песента дава пред инструменталното изку-
ство, прорастващо върху основите на вокалната музика, е разтоварването 
от полифоничния потенциал и фактурното изпълване на контурния му 
двуглас с импровизирани вътрешни гласове, което се забелязва като тен-
денция в лютневата песен в Англия през XVI век. 

В този ранен период идеята за тематично единство и стройна син-
тактична логика на ясно артикулирани фрази и повторения, пронизва 
в еднаква степен и песенните, и танцовите жанрови форми, в които 
вариантната тематична общност и вариационните повторения са много 
силно подчертани, а провеждането им се осъществява върху установени 
остинатни танцови модели (passamezzo moderno, passamezo antico, folia), 
ground баси и пр. 

Въз основа на този най-общо очертан генезис на инструменталната 
жанрова система по протежение на целия XVI и част от XVII век, песен-
ността, разбирана в широкото смислово поле от вокалност до тематична 
основа и заимстван интонационен и структурен модел, се оформя като 
действителна пораждаща среда за инструменталните форми. 

Предвид особеностите – естетически, стилистични, технологични 
– на музикално-историческите епохи от XVII до XX век, измеренията 
на песенността оформят динамична карта на проявите си в диапазона 
жанров архетип, тематично качество, формообразуваща характеристи-
ка, принцип на мелодическо развитие и мярка на вокалност в ин-
струменталното изпълнение. Те са обхванати посредством два под-
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хода – интонационно-тематичен и жанров, чрез чиито исторически 
и сравнителен срез е възможно и формулирането и проследяването 
измеренията на инструменталната песенност в барокова, класическа, 
романтична епоха и в българската професионална музикална култура 
в първата половина на ХХ век.

Основи на песенността в бароковото изкуство – 
жанрова и изпълнителска перспектива по отношение на 

инструменталните прелюд и ария
Изявяващата се на множество равнища амбивалентност на бароко-

вата епоха (епоха на полифонията – епоха на басо континуо – епоха на 
концертиращия стил), рефлектира и върху идеята за песенност посред-
ством изпълване на понятието с множество смисли. От една страна пе-
сенността (като вокалност) е субфактурна специфика на гласовете в ин-
струментално-полифоничните жанрове, а от друга – възможна мярка в 
мелообразуването и структурното обособяване на някои по презумпция 
хомофонни жанрове като прелюда. И в двата случая се запазва изисква-
нето за „вокалност“ („кантабилност“) на изпълнението. 

За песента като структурна мярка на периодичност в различните ма-
щабни равнища на изграждането и тематична характеристика, в конте-
кста на бароковото мислене, проникнато от имитационност и мотивна 
вариантност2, трудно би могло да се говори. В чисто инструменталните 
линии на Бароковата епоха обаче песенността присъства в две големи 
жанрови сфери – концертната и тази на танцовата сюита – и двете свър-
зани с хомофонията, и двете имащи значими последствия в класическата 
инструментално-жанрова система. И в бавните части на инструментал-
ния концерт, и в сюитата, жанров прототип на инструменталната песен-
ност се оказва арията в цялото многообразие от модалности, жанрови 
превъплъщения и форми3. 

Независимо от елементите на периодична съставност и водещия 
принцип за аналогия в съотношенията, в някои жанрови образци на ария, 
включени в сюитата и разширения бароков цикъл, ярко се заявява „стре-
межът на немските композитори да развият и придадат самостоя-
телна форма на обикновената танцова мелодия (…) изпълнявана от (...) 

2 Съответно с мотивно-съставен, а не песенен профил на тематизма
3 В някои източници инструменталната ария се отбелязва като бавен танц – една от 
разновидностите на гавота, в други – като част с контрастираща жанрова модалност 
в общия моторно-двигателен контекст.
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инструменти“4. Анализите на такива образци показват наличието на две 
противоположни насоки във всяка една от функционалните характерис-
тики на арията5 – от една страна постепенно и последователно прибавяне 
на тонове към основно ядро, а от друга – начално обособяване на обща 
структурна макрорамка – конструкция (т.нар. лого- и пато-генезис). Вър-
ху тази двойна основа различните подходи към композирането показват 
и значителна амплитуда на решенията при начална база конструктивна 
строфичност. 

В оркестровите и камерни жанрови варианти на инструментална 
ария в сюитното творчество на Бах и Хендел се откроява значението на 
видовете симетрия, проектирани априорно в тонално-хармоничния план, 
но също и в ритмиката и тематично-интонационното обособяване. Оказ-
ва се, че в бароковата инструментална ария симетрията на движението, 
изконно свързана с кинетично-танцовото начало и даваща архитектонич-
на и функционална рамка на процесите във формообразуването, се про-
ектира върху тематизма и подходите към разгръщането му. Тази констата-
ция, в обединение със случаи на жанрово-номинационна еквивалентност 
по линията рондо–ария, допуска възможността като жанров код на пе-
сенността в инструменталната музика от периода да се изведе конструк-
тивната симетрия и тази на темообразуването в много по-висока степен, 
отколкото жанровото равнище кантабилност (темпоралните варианти на 
арията варират в диапазона presto – andante). Като не по-малко значима 
за структурирането на инструменталната ария се очертава вариационна-
та перспектива на басо-остинатните видове, с което се оказва, че върху 
този жанр, априорно и етимологично свързан с дихателното начало (air 
– въздух) се налагат изконно танцови модели на организация. Общата 
отправна точка по линията танц-песен се потвърждава и от синхронната 
оперна вокална практика в същия късен XVII и началото на XVIII век, 
която изобилства от примери на арии, разгърнати върху подвижно ости-
нато в континуо (вж. нотни примери №№ 1 и 2 по-долу).

Освен връзка с идеята за еквивалентност между песенно и танцувал-
но начало (Беселер), подобно процесуално развитие в инструменталната 
ария е отправна точка към изработване на подходи в изразността, които 
да фокусират вниманието върху развитието на мелодическата линия.

4 Wagner, Richard. Zukunftsmusik. An einen französischen Freund (1860). – In: 
Wagner, Richard.Über deutsches Musikwesen, 1840 – 1842. Dichtungen und Schriften, 
Jubiläumausgabe in zehn Bänden. Frankfurt am Main, Insel-Verlag, 1983. Band 8, S. 69.
5 Инструменталната ария взаимодейства в четири основни насоки, свързващи я с 
танцовата сюита, операта, разширения бароков цикъл и вариациите.
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Пример 1. Джовани Легренци, 1626-1690 Ария от операта „Il Giustino“, 1683

Пример 1.1. Йохан Себастиан Бах. Оркестрова сюита №3 D dur, Aria
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Песенност в класицистичната инструментална практика: 
топос – жанр – стил – тематизъм – синтаксис

По отношение на песенността, класическият хомофонен стил 
„стъпва“ върху достиженията на барока. Изразните и семантични 
модели, разработени в условията на концертно и сюитно-циклични-
те жанрове на епохата, в частност арията, са генеративна основа за 
разгръщането на цялостната нова инструментално-жанрова система. 
Действието на песенността в нея е комплексно и се конкретизира в 
измеренията топос, жанр, стил, тематизъм, синтаксис, а към тях се 
добавя и още един важен ракурс – възприятийният. Не случайно Евг. 
Назайкинский въвежда понятието „песенна настройка“ на съзнание-
то, което визира началната ориентация към възприемане на „мелоди-
ческата красота и структурна цялост на темата“, но не и на мо-
тивното равнище на тема-импулс. Естетическата позиция, заявена в 
мисълта за музика в епохата, разглеждаща инструменталната музика 
като „послушна дъщеря на вокалната“, е неизменна почти през целия  
XVIII век, а мотото „инструменталната музика може да се добли-
жи да възможността да бъде звукова реч, но никога не би могла да я 
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постигне изцяло“6, е базисно за класическата естетика. Тази йерархич-
на осъзнатост и идеята за приемственост рефлектират в класическата 
инструментално-жанрова система по два начина – чрез трансферна но-
минация и чрез явното проектиране върху инструменталните жанрове 
на вокално-песенния топос. За разлика от транскрипциите – интабула-
ции в зората на инструменталното изкуство и бароковото съвместяване 
на песенно-ариозно начало върху конструктивната опора на танцови 
модели, в класическото изкуство подобен процес на инструментален 
пренос се изразява вече по отношение кристализирали обобщени фор-
ми–структури и съответни типове образност. При това тяхната общо-
известност, а в този смисъл и комуникативност, в редица случаи7, не 
се нуждае от конкретно номинационно означение. Значимо измерение 
на песенността в класицистичната инструментална практика – в целия 
спектър на потенциални възможности от чисто интонационното пе-
сенно-речитативно мелодично обособяване до инструменталната ре-
контекстуалия на вече съществуващи фрагменти от арии и песни – е 
тематичното. Както се оказва, то е механизъм, присъщ не само на ва-
риационната, но и на сонатната област. Асафиев дори прави паралел 
между песента и симфонията на база сходство в лаконизма на интона-
цията и различие във времепространствените мащаби на проявяване-
то. Посредством такава тематико-структурна генеративна позиция на 
песенността, класическата практика в лицето на Моцартовото творче-
ско наследство я показва като възможна предпоставка на тематично 
единство в жанровия контекст на класическия концертен цикъл. 
Продължаващият тематизъм и завишаването на цикличното единство 
в сонатно-симфоничните и концертни жанрове посредством вариант-
но пренасяне на песенни идеи от част в част, превръщат класическа-
та песенност освен в жанрова, структурна, тематична мярка и топос, 
в значим и определящ формообразуващ принцип на епохата. Върху 
конструктивната основа „на размножен симетричен период“ (песе-
нен принцип), която е фактор за обособяването на композицията като 
състав от съгласувани помежду си части8, тематико-интонационното 
6 Далхауз, Карл. Музикална естетика. Пловдив: Пигмалион, 2004, с. 57.
7 Особено в бавните части на сонатно-симфоничния и концертен цикъл, които 
„трябва да се композират като инструментални арии“ според Кох.
8  Както композиторът Николай Метнер обобщава: „Сложността на сонатата 
генетически е свързана с простата песенна форма; песенната форма е свързана със 
строежа на периода, периода с полуизречението, полуизречението – с каденцата, 
каденцата – със строежа на лада, ладът – с тониката“. – В: Метнер, Николай. 
Муза и мода. Защита основ музыкального искусства. Париж : YMCA press, 1978, 
с. 51.  http://www.medtner.org.uk/Muza%20i%20moda.pdf. (посетен на 29.01. 2016).
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измерение на песенността внася аспект на непрекъснато формиране 
на идеите, който в същността си е обвързан с процесите на развитие 
и динамика. 

Жанров изблик на тази динамика и чисто поле за изява на струк-
турната матрица на периодичността посредством формообразува-
щите възможности на производния контраст и вариационността се 
оказва класическият инструментален романс. В Моцартовите ро-
манси – (Втора част из Клавирен концерт № 20 d moll, Пета част от 
Серенада  B dur №10 за духови) и романсите на Бетховен за цигулка 
и оркестър оп. 40 и оп. 50 се демонстрира устойчивост на отно-
шението жанр–структура–тема и единство на жанровите средства, 
позволяващо да се формира понятие „класически романсов жанров 
стил“. Единната основа на рондо-периодичния принцип и ритур-
нелната организация показват романса като значимо поле за чиста 
инструментална изява на класическата инструментална песенност, 
в което връзката с вокалното начало от една страна, а от друга – със 
словото, е изведена и на номинационно равнище. Върху примера на 
родовата връзка рондо-романс е видна и идеята за продължаващо 
конструиране на представата за инструментален романс чрез твор-
ческо усвояване на модел в Бетховеновото творчество върху приме-
ра на Моцартовите достижения в жанра. 

В контекста на класическото изкуство, като друг тип усвоява-
не на модел, се възприема и еквивалентният подход при моделира-
нето на форми с вокален генезис (прототип), но с инструментален 
характер на развитието – адаптирани форми. Както генерализира 
Лариса Кирилина9, някои от изредените форми са общи за двете 
жанрови области, като инструменталните фактурни фактори имат 
превес в определяне направлението на процесите, а образно-драма-
тургичната канава се базира върху установени реторични и фабул-
но-сюжетни модели и в двата случая.

Ако песенността се обособява като мета принцип на класиче-
ското инструментално изкуство, то следващата я епоха – тази на 
романтизма, вижда в нея „ниския прозорец“, през който духовните 
стойности преминават през границите – били те исторически, сти-
лови или национални.

9  Кириллина, Лариса. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века. Ч. 
III. Поэтика и стилистика. Москва: Композитор, 2007.
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Жанрови  лица и стимули  на инструменталната песенност 
в епохата на романтизма. Творчески следствия в жанро- и 

формообразуването
Статутът на песенността, която в отминалите епохи има много-

странни измерения, през ХIX век се определя през призмата на жа-
нровото начало и проявленията в песен, lied, канцона, романс, бала-
да, както и чрез продължаващото битие на арията вече в контекста 
на сонатния цикъл. Обобщеното жанрово песенно поле, възникващо 
като пресечна точка между родовете изкуство и съответно изявява-
що идеята за музикално-поетичен и литературно-музикален синтез, 
се свързва с редица явления в инструменталното формообразуване. 
В малкия план на формата те са свързани априорно с вариантно-ва-
риационното начало, а в крупния – със свобода, ненормативност и 
синтетизъм. Осъзнатостта на родово-взаимодействащите процеси е 
видна в убедеността на Роберт Шуман в това, че „(…) който разбира 
Шекспир и Жан Пол, ще композира по-различно от този, който раз-
чита само на мъдростта на Марпург (…)“10.  Съюзът между поезия, 
литература и епос от една страна и музиката от друга, дава явление-
то „миниатюризъм“, което в много аспекти е родствено с предмета 
на настоящото изследване – песенността, като създава нова карта на 
композиционните формообразуващи принципи. 

По отношение примерно на Шумановото творчество песенност-
та отключва процесите на обогатяване на жанровия спектър в сона-
та и симфония, функционира като „инструмент“ на интонационна-
та драматургия и тематичния интегритет на формата, а на мотивно 
равнище, чрез импликацията на семантично натоварени модели, се 
превръща и в сублимация на духовни смисли с действие на „таран“ в 
жанровата матрица в степен, водеща до ново качество. В творческо-
то мислене на Шуман тази взаимовръзка между инструменталното 
мислене и песента очертава пътя към фантазията и на сонатата, и на 
симфонията. 

Формообразуващото значение на песенността се свързва както с 
тектоничната жанрова функция (като пряка проекция на кристализи-
рал песенен модел), така и с начина на изпълване на процесите във 
формата, който като цяло е подвластен на три основни тенденции 
– вариантно-вариационна, трансформационна, полифонична. Цитат-
ното измерение на песенността, примерно в творчеството на Франц 
10  Schumann, Robert. Gesammelte Schriften über Musik und Musiker. 5te Auflg. 1914. 
1 Bd. Hg: Martin Kreisig, Leipzig: Breitkopf & Härtel, S. 243.
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Шуберт, свързано с реконтекстуализация и навлизане на конкретна 
песен или песенен фрагмент в инструменталния свят на романтизма, 
я лишава от присъщата сюжетно-смислова и структурна затвореност. 
Макар и в качеството на тема или ембрион в контекста на цялостно-
то развитие, песента „се разтоварва“ от кодираните в нея жанрови 
потенциали на принципа на разширяване на мига, освобождавайки 
се от изискването за периодичност, симетрия и равномерна ритмич-
на пулсация – факт, който води до сливането на циклични и сонатни 
белези в общо качество. 

В кръга на жанровите средства на песенността, която в цикличен 
план се свързва със зоните на забавено и плавно действие, устойчиво 
прониква плагалността. Тя (особено в контекста на песенно-инстру-
менталното  творчество на Чайковски) е част и от художественото 
осмисляне на закономерности, изходящи от фолклора. Във взаимо-
действие със специфична картина на изразността по отношение на 
фактура, метроритъм, регистри, мелодика, плагалността се вгражда 
и в топоса на религиозното (вж. нотен пример 2.2). Представена в 
редица случаи от връзката D–S, плагалността-песенност се оказва 
представителна за моделирането на песенно-кантабилна образност в 
широк индивидуално- и национално-стилистичен диапазон, с особе-
но ярък израз в славянската музика. 
Пример 2. 2.1 Пьотр Чайковский, Концерт за цигулка  и оркестър оп.35, 
Утринна молитва.Втора част Canzonetta. Фрагмент от въведение

2.2. Пьотр Чайковский. Детски албум оп. 37а. 
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2.3. Александър Скрябин. Прелюд оп.11 № 5

Значението на функционалната връзка D–S като жанров код на 
песенността се откроява на различни мащабни равнища – ако в по-
сочените примери тя се изявява в микромащаба на синтактично рав-
нище, то примерно в образец като „Песен“ от Българска сюита на 
Владигеров (вж. таблица-схема №1 по-долу) се използват и архи-
тектоничните възможности (чрез функционална съпоставка на тема-
тични транспозиции на цялостната мелодична формула). 

Пример 3. Таблица-схема 1. Панчо Владигеров.  Обща схема на развитието 
в „Песен“

Общи страни на генезиса на песенността в българската на-
ционална музикална   култура – проекция върху камерно-инстру-
менталния жанр песен в класически произведения

И във фолклора, и в композиторското творчество песента е но-
сител на духовни стойности и етос. От тази гледна точка инструмен-
тално-жанровото измерение върху примера на българската инстру-
ментална песен е възможност за сравнителен разрез спрямо общата 
картина на еквивалентните жанрове (канцона, ария, романс, lied) и 
подхода към тях в общоевропейски план. Макар и с различен под-
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стъп и аргументация (спрямо европейския музикален XIX век), в начал-
ните си и „класически“ стъпки българската национална музикална кул-
тура също получава един от най-мощните си източници на тематизъм и 
стимули за тип развитие от фолклора. Траекторията следва общоевро-
пейската перспектива на движение от вокално към инструментално на-
чало, от строфичност към сонатност11, като в този процес опората върху 
първичните жанрове – песен и танц – се оказва най-важният гарант за 
плавен и органичен преход от автокомуникативен към художествен тип 
общуване с музиката, както и на прага на европейския XVI век, когато 
приложно-танцовото начало се преосмисля като художествено. Разгле-
даните образци на инструментална песен, принадлежащи към класиче-
ския период показват устойчива тематична връзка на жанра именно с 
фолклорното песенно наследство, както и тенденция към включването 
му в цикли миниатюри или такива от сюитен тип. В този смисъл в пър-
вата половина на ХХ век проблемът „инструментална песен“ е по-скоро 
проблем на удължаването на фолклорното песенно наследство в худо-
жествена форма и намирането на органичен път към нейните многоглас-
но представяне и развитие. 

Сравнението между образците на инструментална песен12 от твор-
чеството на П. Владигеров, Д. Ненов и Л. Пипков, при цялото своеобра-
зие на стиловете им, общо поставя жанра в руслото на две ярко изразени 
традиции – фолклорната и полифоничната. Принципът на експозицион-
ност и присъщата му по презумпция песенна, куплетна (куплетно-вари-
антна) повторност по отношение кратък монодиен модел с ограничен 
диапазон, изходящи от фолклорната практика от една страна и предста-
вителните за полифоничната традиция мотивна вариантност и полили-
неарност от друга, са аргументи за абстрахиране на песенно качество в 
образците на Владигеров и Ненов (в „Българска сюита“ оп.25 и „Мини-
атюри“). Като „инструменти“ на песенността в анализираните образци 
се открояват споменатото взаимодействие с полифоничните техники 
(кантус фирмусна, имитационна, подгласна) и с хетерофонията, по-
ставяща в основата на многогласа варианти на мелодичната форму-
11 Траектория, формулирана от Иван Хлебаров във връзка именно с развитието на 
музикалното мислене в началото на ХХ век. Вж. Хлебаров, Иван. От строфичност 
към сонатност (Наблюдения върху формирането на симфонизма на Панчо 
Владигеров). – В: Хлебаров, Иван. Между двете столетия. Сборник статии. София: 
Арткооп, 2002.
12 Това са инструментални песни върху фолклорен тематизъм, които вече не се 
идентифицират пряко с конкретни наименование и текст, а имат своя, иманентно 
музикална логика на развитие.
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ла. Същевременно композиторите търсят път към формата, който да 
превъзмогне съставната периодичност, носена от жанра, редом с кое-
то – и механизми за постигане на архитектоничното начало. Сред тях 
най-действени се оказват репризността и симетрията, простираща се 
от структурния ритъм и профила на мелодичната вълна до ладова-
та характеристика на звукореда. Балансът между статиката на екс-
позиционно-песенното начало и функционалната динамика на раз-
витието се решава в различни перспективи: като запазване целостта 
на мелодичната песенна формула и насищане на елементите на из-
разността с вариантни линии; като нейна инкрустация в разгърната 
композиционна система с тематизирана интермедийна организация и 
импровизационни каденци; като модификация на куплетната струк-
турата чрез логически обединения на куплети, прорастване или ре-
дукция в тях, повторения и варианти на отделните мотиви, разтваря-
не на характерен елемент в пасаж и пр.; като взаимодействие между 
тоналност и модалност, водещо до създаване на специфична амби-
валентност на идеята за устой, в която се проектира от една страна 
стабилността на дадена „акустически породена тоника“, а от друга 
– неустойчивостта на синхронно действаща във вертикал функция. 

Благодарение поливариантните аспекти на изразността темати-
змът в българската инструментална песен се представя и в непрекъс-
нат процес на формиране, който, в крайна сметка характеризира и 
символизираната от песенността духовност. 

Заключение
В огромната амплитуда на явления, жанрове, композиторски 

стилове, чрез които песенността се заявява като генератор по проте-
жение цялата история на инструменталните форми, песента дейст-
вително се явява като първичен модел. Неговото присъствие, рефле-
ксии, реликти и перспективи не се изчерпват с музиката на XIX век 
и началните ситуации на формиране в новите музикални култури, 
а напротив – преживяват нов ренесанс и поредна „трансформация“ 
или „адаптация“ вече в композиционно-технологичния прочит на ХХ 
и XXI век, който запазва и абстрахира мелодико-линеарното начало 
на песента, но я лишава безвъзвратно от структуриращите характе-
ристики на строфичността, или променя до такава степен мащабните 
измерения, че тя започва да се свързва еднакво логично и с идеята за 
„развиваща вариация“, и с тази за „застинало време“.
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From Song to Art Form in Instrumental Music: Song’s Genre and 
Style Trajectory in the Development of Instrumental Thinking

Snezhina Vrangova

Abstract
In light of its primordial nature, song’s importance as a progenitor of artistic 

forms is particularly noteworthy. Song stimulated instrumental genres that had 
become separated from it in the 16th and 17th centuries. Instrumental genres and 
song coexisted in a wide range of categories. The most significant were as the-
matic foundations and structural models, both of which affirm song’s status as a 
source for instrumental forms and establish its preeminence from the 17th century 
to the present.

A historical and comparative approach to instrumental song in representa-
tive works of Bach, Handel, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Liszt, 
Thalberg, Tchaikovsky, Vladigerov, Nenov, Pipkov, creates a dynamic map. This 
text offers a contextual focus by tracing the path of song in instrumental music 
throughout the Baroque, Classical and Romantic eras. In addition, this paper ex-
amines the role of song in early 20th-century Bulgarian music by highlighting 
some of its structural and linear aspects in modern compositional techniques.

Keywords:  development, art form, instrumental song, cantability, aria, 
romance.
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ПРОСТРАНСТВЕНАТА КОМПОЗИЦИЯ В 
ТВОРЧЕСТВОТО НА КАРЛХАЙНЦ ЩОКХАУЗЕН 

(1928 – 2007)
Иванка Стоянова

В контекста на музиката след Втората световна война, К. Щокха-
узен е между първите композитори, които откриват новия за музика-
та на XX век параметър на музикалната материя, мястото на произве-
дения звук или, по-общо, музикалното пространство: от една страна 
вписаното в партитурата музикално пространство и, от друга, прос-
транството на концертната зала. В първия аспект Щокхаузен е, без-
условно, наследник на Втората виенска школа и Е. Варез; във втория 
– той е изобретателят на нова музикална материя – вокална, инстру-
ментална, електронна, смесена – и на нови форми в пространството 
на залите или на открито. Тези две страни са постоянни съставни 
части на композиционното мислене при Щокхаузен. Още в първите 
си творби – Kreuzspiel (1951), Kontra-Punkte (1952) – той мисли му-
зикалната материя като пространствено явление и предвижда точно 
определени места за изпълнителите на сцената. И от електронното 
си произведение Gesang der Jünglinge (1955-56) насам, Щокхаузен 
постоянно експериментира в областта на музикалното пространство: 
не само параметрите височина, трайност, сила и тембър, но и мястото 
на произвеждане на звука и неговите траектории в пространството се 
подчиняват на същите принципи на организация и имат важна фор-
мообразуваща функция. 

Под силните слухови впечатления от летящите самолети от най-
ранно детство или по-късно във въздушното пространство на воюваща 
Германия през Втората световна война1, Щокхаузен мисли звука 
винаги като пространствено явление в движение: „Нещо невероятно 
се случва в живота ми, това е фактьт, че принадлежа на поколение, 
което за пръв път разполага със самолети и което има щастието да 
общува с планетите като с нещо близко“2. И Щокхаузен, жаден за 
открития, който винаги търси непознатото, мечтае за междупланетна, 
1 Бащата на Щокхаузен, Симон, е доброволец в Хитлеровата армия от 1939 до 1945 
година. Неговият самолет е свален и той загива в края на войната някъде в бив-
ша Югославия или Унгария. За общ анализ на музиката на Щокхаузен: Stoianova, 
Ivanka. K. Stockhausen / „Je suis les sons…“. Paris: Beauchesne, 2014, 356 p.
2 Stockhausen, Karlheinz. Eine neue Interpretationskunst. – In: Texte zur Musik 1984-
1981. Band 10. Kürten: Stockhausen Verlag,1998, S. 146.



131

космическа – „астроническа“3 – музика: „Пътешествието в космоса 
вече започна. Ние сме сега като в XV век, когато Европа се намираше 
в окаяно положение и първите мореплаватели се отправяха на 
платноходни кораби към Индия или Америка. И Америка беше 
открита, така както сега се откриват все нови съзвездия“4.

Кратка предистория
Паралелно с творческите си търсения на композитор, Щокхаузен 

е между първите – ако не първият композитор от своето поколение 
– който разработва теорията на музикалното пространство. Неговата 
статия Musik im Raum/Музика в пространството от 1958, публику-
вана за пръв път в известното списание Die Reihe/ Серията5 обосно-
вава необходимостта от пространствена организация в условията на 
новия музикален материал. В противовес на своите колеги-компози-
тори и болшинството музиковеди от 50-те години насам, Щокхаузен 
подчертава фундаменталната разлика между търсенията в областта 
на музикалното пространство от една страна в музиката на миналото 
и от друга, в тази на музикалния авангард на 50-те – 60-те години. 
Действително, многохоровата практика на Йоханес Окегем и Адриан 
Вилаерт през XV век, на Андреа и Джовани Габриели във Венеция 
през XVI век използва диалозите на пространствената антифония в 
условията на религиозната служба в катедралата. Многохоровост-
та т.е. диалогът на хоровете, разположени на разстояние, чийто звук 
„обгръща“ присъстващите – позволява звукови ефекти като ехо, ре-
зонанс, реверберация, полифонични наслагвания и т.н., имащи силно 
въздействие върху музикалното възприятие. В същата статия Щокха-
узен напомня пространствените произведения в класическата музи-
ка: Serenata notturna/Нощна серенада (K. 239) за два малки оркестра 
(две цигулки соло, виола и контрабас и ансамбъл от струнни с тим-
пани) и Notturno/Ноктюрно (K. 286) за 4 оркестра (всеки от които 
се състои от струнна група и 2 валдхорни) от Моцарт и подчертава 
бароковия ефект на ехо, на реприза и реприза на разстояние на сход-
3 „Astronische Musik“ е общото заглавие на първата част на книгата на Stockhausen, 
Karlheinz. Texte zur Musik 1984-1981. Band 10. Kürten: Stockhausen Verlag.1988. S. 
15-256. Неологизмът „астроничeска музика“ означава според Щокхаузен музика, в 
която параметърът музикално пространство има формообразуваща функция.
4 Ibid., S. 146.
5 Die Reihe N°5. Wien: Universal Edition. 1959. Stockhausen, Karlheinz. Musik und 
Raum. – In: Texte zur elektronischen und instrumentalen Musik. Band 1. Köln: DuMont 
Schauberg Verlag, 1963, S. 152-175.
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ни музикални характеристики. Щокхаузен споменава също Requiem/
Реквием и Symphonie funèbre et triomphale/Траурно-триумфална сим-
фония на Берлиоз, в които пространствеността е съставна част на сим-
фоничната, безусловно, телеологична драматургия. Именно тази те-
леология има „най-малко общи черти със съвременното положение“6. 
Действително, пространственото предаване от множество високогово-
рители в съвременната музикална практика напомня многохоровостта 
на XV-XVI век, но съвременните композиторски търсения съзнателно 
игнорират формалната драматургия, наследена от романтизма. Всъщ-
ност, всички прилики остават повърхностни и не достатъчно обосно-
вани. Тъй като параметърът „музикално пространство“ добива форми-
раща функция, както в композицията на музикалния материал, така и 
във формалната конструкция на произведението само през 50-те годи-
ни на XX век: т. е. в условията на интегралния сериализъм и на кон-
кретната и електронната музика, параметърът „място на звуковъзпро-
извеждането“, или по-общо, „пространство“, придобива съществена 
формообразуваща функция в микро- и макромащаб.

Пространствената композиция в инструменталните 
произведения от 50-те – 60-те години

Още в едно от първите си произведения – Kreuzspiel (1951) за обой, 
бас кларинет, пиано и ударни – Щокхаузен се старае да направи прос-
транствеността лесно възприемаема. Не става дума само за специфика 
на музикалната материя и амплификация на звука, а за баланс и моде-
лиране на музикалната материя в пространството на залата по време на 
изпълнението. Точното разположение на изпълнителите на сцената, на 
определено разстояние едни от други, на подиуми с различна височина, 
използването на микрофони и контактни микрофони за инструментите, 
както консолата за миксаж (смесителния пулт) и високоговорителите в 
залата, са в служба на пространствената музика. Поантилистичната тех-
ника,7 която създава звездни пространства, се трансформира постепен-
но: партитурата на Рunkte/Точки (1952/62) за оркестър, отговаряща на 
поантиалистичната техника на 50-те години, е преработена през 1962 
година. В новата версия точките се превръщат в центрове на групи, в ята 
от микроелементи, във вибриращи плътни текстури.
6 Ibid., S. 153.
7 Серийна техника, използваща отделни звуци–точки в различните регистри на му-
зикалното пространство. Сf. Stockhausen, K. Situation des Handwerks (Kriterien der 
„punktuellen Musik“). – In: Texte zur elektronischen und instrumentalen Musik. Band 1. 
Köln: DuMont Schauberg Verlag, 1963, S.17-23.
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Големите инструментални произведения от 60-те години Grup-
pen/Групи (1955-57) за три оркестъра и Carré/Каре (1959) за 4 оркес-
търа, 4 хора и Momente/Моменти (1962-64) за сопран соло, 4 хора и 
13 инструменталиста свидетелстват за новата концепция на музика-
та като пространствено явление. Gruppen/Групи е вероятно първото 
произведение в историята на западноревропейската музика, замисле-
но като сложно оркестрово съчинение в пространството. Композито-
рът предприема синтез на музика за оркестър, камерна музика и му-
зика за солисти и наслагва различни времеви пластове, изпълнявани 
в различни темпа. Ритмичната сложност и наслоението на пластове с 
различни времеви организации изисква присъствието на три сходни 
оркестъра (от 36, 37 и 36 музиканта) и 3 диригента. 109-те инстру-
менталиста са разделени на три групи, разположени на разстояние 
една от друга и във формата на конска подкова пред и около публи-
ката. Групите свирят независимо една от друга, понякога се обединя-
ват, отговарят една на друга, въздействат си взаимно, влияят си и се 
трансформират взаимно. Слушателят е винаги в зоната на наслагване 
на различните пластове с тяхната индивидуална организация и взаи-
модействия.

Оркестърът от 80 инструменталиста в Carré/Каре (1959) е разде-
лен на 4 групи, използващи почти същите инструменти. Към всяка 
оркестрова група се прибавя смесен хор от, съответно, 8, 12 и 16 пе-
вци. Гласовете и инструментите произвеждат смесена звукова мате-
рия, абсорбираща шумове, звуци, фонеми без определено значение 
и съчинени на основа на специфични темброви качества. Непрево-
димият текст е нотиран в партитурата според международната фоне-
тична азбука, позволяваща на изпълнители от всякаква народност да 
произведат същия звук. Четирите смесени звукови източника – че-
тирите оркестъра и четирите хора – са разположени пред четирите 
стени на четириъгълната зала; четирите диригента дирижират с гръб 
към стената, пред изпълнителите, които всъщност обкръжават пуб-
ликата. „Разположението на четирите оркестъра и хора – признава 
Щокхаузен, – е необичайно. Всеки иска да гледа наоколо. Но най-
добре е да се затварят очите, за да се слуша по-добре“8.

Особено важно в каталога на Щокхаузен и считано от него като 
централно в творчеството му, произведението Momente/Моменти 

8 Stockhausen, Karlheinz. Nr 10 Carré (1959)60). – In: Texte zur eigenen Werken, zur 
Kunst Anderer, Aktuelles. Band 2. Köln: DuMont Schauberg Verlag, 1963, S. 102.
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(1961-65 / 2011)9 за сопран, 4 хора и 13 инструмента, е с относително 
отворена композиция, съставена от обособени индивидуализирани 
моменти и групи от моменти10. Тук композиторът се отказва оконча-
телно от противопоставянето на индивидуализирана вокална и ин-
струментална музика, от противопоставянето на звук и шум, на ин-
струментален, вокален и конкретен звук и осъществява интеграцията 
на всякакъв род звукови артикулации. Всяка от четирите групи раз-
полага с поне 3 сопрана, 3 алта, 3 тенора и 3 баса. Използваните ин-
струменти са: 4 тромпета, 4 тромбона, два електрически органа или 
синтезатора и ударни инструменти с по 3 изпълнителя. Певците раз-
полагат също с прости ударни инструменти: картонени тръби, кау-
чукови палки, консервни кутии, оловни топчета, метални тръби и т.н. 
Хористите участват и с тупане с крака, ръкопляскане, шумове с уста 
и език, които се вписват органично в смесената музикална материя. 
В последствие и до края на живота си, Щокхаузен търси все нови 
възможности за пространствено изпълнение на Momente: Използва 
например стереофонично прожектиране на звука от стена от висо-
коговорители („breitwand-stereophonische Verteilung“) на хоровете и 
солистите пред публикатa или подвижни източници на звука (певци 
и медни инструменти). Последната версия на Momente, предадена на 
композитора след корекции и преработка малко преди смъртта му, 
свидетелства за нови търсения в обогатяването на „пространствената 
функционална музика“.

Пространството в електронната музика 
Вокално-инструменталната музика на Щокхаузен като „функ-

ционална пространствена музика“ се развива под непосредственото 
влияние на експериментите му в областта на електронната музика. 
Щокхаузен е първият сред своите колеги от музикалния авангард от 
50-те – 60-те години на XX век, който осъзнава важността на елек-
трониката и съвременните технологии. Да напомним, че през 50-те 
години Булез счита основателите на конкретната и електронна му-
зика за „непрофесионални занаятчии“ и започва да се интересува от 
9 Momente съществува в няколко версии: Momente, Originalpartitur (1962-69) за соло 
сопран, 4 хора и 13 инструменталиста, Momente, Europa Version 1972 за соло со-
пран, 4 хора и 13 инструменталиста, Momente, последна версия 2007. Отделни час-
ти от Momente могат да бъдат изпълнявани самостоятелно.
10 Moment е съставна част на произведението. – Cf. Stockhausen, K. Momentform. – 
In: Texte zur elektronischen ud instrumentalen Musik, Band 1. Köln: DuMont Schauberg 
Verlag, 1963, S. 102.
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електрониката през 70-те години, основавайки известния в послед-
ствие парижки институт IRCAM/Институт за изследвания и коор-
динация на акустиката/музиката през 1977 година. Булез, Берио, 
Лигети, Пусьор и даже Ноно отдават много по-малко значение на 
електрониката в творчество си и имат винаги постоянна нужда от 
асистенти-техници. Щокхаузен е очевидно единственият от своето 
поколение, който осъществява още през 50-те години необходимото 
преосмисляне на работата на композитора. 

В електронното си произведение Gesang der Jünglinge/Песен на 
юношите (1955-56) – станало вече еталон с изключително важно 
историческо значение в историята на електронната музика – Щок-
хаузен търси разнообразие в източниците и движенията на звука в 
пространството на залата, целейки пълнота и обогатяване на музи-
калното възприятие. В Gesang der Jünglinge с текст от Библията (Тре-
та глава от Книгата на пророк Даниила) са използвани 6 групи висо-
коговорители, разположени в кръг около и над публиката. Gesang der 
Jünglinge е първото произведение в историята на музиката, в което 
звукът може да идва от всички страни към публиката, приближавай-
ки се и отдалечавайки се, минавайки покрай слушателите, т. е. пър-
вото произведение, използващо съраунд (surround) ефект. Мястото на 
звука в пространството, което до този момент няма никаква активна 
роля в музикалната практика, добива тук първостепенно формообра-
зуващо значение. Това електронно произведение отбелязва начало-
то на т.нар. Raummusik/пространствена музика. За пръв път мястото 
на източниците на звука (стереофония с 6 групи високоговорители), 
както и движението на звуковата материя, ротациите наляво или на-
дясно, са композирани като нов параметър на музиката и на слуховия 
опит и изискват, разбира се, нов тип слушателско внимание.

През 1958-60 година Щокхаузен композира Kontakte/Контакти, 
електронна музика с пиано и ударни за 4 канала, 4 групи високогово-
рители. Композиторът предвижда 4х2 високоговорителя, разположе-
ни в кръг или квадрат в четирите ъгъла на залата и реализира за пръв 
път ротации на звука около публиката, звукови „приливи“ (Flutklän-
ge) и движения в спирала, които се съпоставят с фиксираните звуко-
ви източници на акустическите инструменти. Високоговорителите са 
разположени така, че слушателите да чуват оптимално всички рота-
ции, диагонални, спираловидни движения, „пътешествия“ на звука 
от един високоговорител към друг, звуковите „приливи“ и „отливи“, 
звуците, летящи над публиката от дъното на залата към сцената или 
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обратно, или от една страна към друга. При първо слушане, слуша-
телят е обикновено впечатлен от движенията на звуковата материя 
в пространството и, следователно, е разсеян, практически неспосо-
бен да следи достатъчно музикалния материал и структурните осо-
бености на произведението. Само след известна практика и приспо-
собяване към новите измерения на пространственото възприятие, 
слушателят е в състояние да отделя внимание и да възприема произ-
ведението в най-съществените му аспекти11.

През 60-те години Щокхаузен композира множество произведе-
ния, eлектронни или не, в които експериментира със стереофонията 
(mehrkanalige Lautsprecherwiedergabe) и с пространствената прожек-
ция (räumliche Klangsteuerung) при концертно изпълнение: Mikro-
phonie I (1964) за 6 изпълнителя, Mikrophonie II (1965) за 12 певци, 
Хамънд орган или синтезатор, 4 рингмодулатора/Ringmodulators и 
магнетофонна лента, електронното произведение Telemusik (1966), 
Prozession (1967) за 6 изпълнителя, Kurzwellen (1968) за 6 изпълни-
теля, Stimmung (1968) за 6 певци, 15-те текстови пиеси интуитивна 
музика Aus den Sieben Tage /От седемте дни (1968)12.

Електронната пиеса Telemusik (1966), реализирана в електронно-
то студио на японското радио NHK в Токио, открива нов етап в прос-
транствените търсения на Щокхаузен: от една страна в откриването 
на нови пространства и времена, идващи от далечни страни и епохи 
и, от друга страна, в пространствената прожекция при изпълнението, 
използваща панорамната техника на звуковo предаване. Telemusik  е 
първото произведение на Щокхаузен в областта на неговата „универ-
сална музика“13. Вследствие на много пътешествия, най-вече в Азия, 
композиторът изживява съществена промяна във възгледите си: ос-
ъзнава необходимостта от преодоляване на тясно националната му-
зика и на тясно европейската субективна, индивидулистична тради-
ция. Той не се стреми повече да съчинява своята собствена музика 
и да уточнява индивидуалния си стил, тъй като вижда вече ясно, че 
11 Подобно явление наблюдаваме също в инструменталната музика, използваща 
нови технически приоми, нова виртуозност и нови, необичайни звукови резултати. 
Тук слушателят също трябва да привикне с новата материя, без да фиксира цялото 
си внимание върху странни нови детайли на звукоизвличане за сметка на същест-
вени особености на музикалната материя и структура на произведнието. 
12 Партитурата на Aus den sieben Tagen, 15 композиции за интуитивна музика се 
състои от поетични текстове или от текстове – указания за изпълнителите.
13 Stockhausen, Karlheinz. Interview über Telemusik. – In: Texte zur Musik 1963-1970. 
Band 3. Köln: DuMont Schauberg Verlag, 1971, S. 80.
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„цялата земя е едно и също село“14. „Светът става един свят. (...) Това 
е началото на универсализма. Силите, които осъществяват интегра-
цията, са новите технологии, които използваме сега“15. И Щокхаузен 
прави „още една стъпка напред“, към „музиката на цялата земя, на 
всички страни и раси“16. В електронната Telemusik са вплетени изме-
нени до неузнаваемост цитати или по-скоро далечни възпоминания 
от японска музика Гагаку, музика от Бали, музика от испански селски 
празник, унгарска музика, песни на племето Шипобо от Амазония, 
церемониална японска музика Омицутори от Нара, китайска музи-
ка, музика на виетнамски планинари, на монаси будисти, музика от 
японски драми Но и т.н. Щокхаузен отваря своята електронна музика 
за всички най-различни музикални култури, които участват понякога 
едновременно, понякога въздействайки си една на друга, понякога 
трансформирайки се взаимно. Използваната техника е тази на интер-
модулацията: например композиторът модулира, трансформира ри-
тъма на едно звуково явление с динамическата вълна на друго; или 
модулира електронните акорди с динамичната вълна на песнопение 
на монаси будисти и после подлага получения резултат на нова мо-
дулация, използваща мелодичната линия на песен Шипобо от Ама-
зония и т.н. По този начин Щокхаузен изобретява нови съотношения 
между използваните материали, тъй като „разстоянията във времето 
са изкуствени и всичко съществува едновременно в нашето съзна-
ние“17. В епохата на телефона, телевизията, комуникацията, произве-
дението на Щокхаузен свидетелства за „универсалността на минало, 
настояще и бъдеще, на отдалечени страни и пространства: Telemu-
sik “18. Взаимодействието на различните стилистични елементи не 
трябва да произвежда неутрална електронна материя, унищожаваща 
всички своеобразия, а напротив, да довежда до многопланова музи-
ка, богата и наситена с музикален смисъл и способна да въздейства 
върху чувствителността на слушатели от целия свят. 

14 Ibid., S. 81.
15 Ibid., S. 83.
16 Stockhausen, Karlheinz. Telemusik (1966). – In: Texte zur Musik 1963-1970. Band 3. 
Köln: DuMont Schauberg Verlag, S. 75.
17 Stockhausen, Karlheinz. Interview über Telemusik (1966). – In: Texte zur Musik 1963-
1970. Band 3. Köln: DuMont Schauberg Verlag, S. 80.
18 Stockhausen, Karlheinz. „Telemusik (1966)“. – In: Texte zur Musik 1963-1970. Band 
3. Köln: DuMont Schauberg Verlag, S. 76.
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Електронното произведение Oktophonie/Октофония (1990-91) беле-
жи нов стадий в пространствените търсения на Щокхаузен. Тази музика 
за 4 канала, предавана от 8 групи високоговорители, е логично продъл-
жение на опитите върху 8 канала, осъществени в електронната музика на 
Sirius/Сириус (1975-77), в Unsichtbare Chöre/Невидими хорове от Dienstag 
aus Licht/Вторник от Светлина19, в Chormusik mit Tonszenen/Хорова му-
зика със Звукови сцени от Montag aus Licht/Понеделник. Но в отличие 
от всички тези произведения, в които 8-те или 2х8 високоговорителя са 
разположени в кръг около слушателите, в Oktophonie композиторът раз-
полага високоговорителите в куб – т.е. в осемте ъгъла на залата – за да 
улесни още повече възприемането на едновременните траектории на 8-те 
индивидуализирани и независими в своите движения в пространството 
слоя на музикалната материя. Бавното темпо на движенията в простран-
ството способства за проследяването на пространствените траектории и 
възприемането (при внимателно слушане) на сложната пространствена 
полифония. За пръв път Щокхаузен композира не само хоризонтални 
движения на звуковата материя, както в квадрофонията и октофонията, 
практикувани от него до Oktophonie, но също вертикални и диагонални 
траектории, които позволяват по-пълно, по-сложно и по-богато музикал-
но възприятие.

Helikopterstreichquartett/Струнен квартет с 4 хеликоптера (1992-
93), произведение включено като Трета сцена в Mittwoch aus Licht/Сря-
да от Светлина е реализацията на сън: композиторът сънува четирите 
инструменталиста на квартета, свирещи всеки в своя летящ хеликоптер. 
И благодарение на съвременните технологии, Helikopterstreichquartett 
превръща обичайната концертна практика в performance в залата и под 
открито небе: публика в залата следи на монитори изпълнението на че-
тиримата изпълнители и слуша музиката на квартета и шума на хеликоп-
терите, миксирани и предавани пространствено в залата от композитора 
пред смесителния пулт. Друга публика, навън, следи изпълнителите до 
влизането им в хеликоптерите и полета на четирите хеликоптера над гра-
да до приземяването им на края на произведението. Пространственият 
екперимент на Щокхаузен в Helikopterstreichquartett изобретява нова му-
зикална смесена материя (акустична и конкретна), нова пространствена 
музика в движение и нов тип performance, който изменя коренно обичай-
ната концертна практика.
19 Licht/Светлина е цикълът от 7 опери, съответстващи на 7-те дни на седмицата, 
над който Щокхаузен работи от 1977 до 2003 г. Общата трайност на цикъла е 29 
часа.
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Cosmic Pulses/Пулсации на космоса (2007) – 13-та пиеса от цикъла 
Кlang/Звук, Звучност20, е електронната пиеса на Щокхаузен с най-слож-
на пространственост. Музикалната материя използва 24 цикъла – loops 
– всеки от които съдържа различно количество звуци от 1 до 24. Тези 
loops се повтарят в 24 различни темпа и в 24 регистъра с общ амбитус от 
около 8 октави. В произведението са наслоени 24 пласта, чиито траек-
тории в пространството на залата са поверени на 8-те високоговорителя 
(или групи от високоговорители) на октофонията. Щокхаузен определя 
241 пространствени пътешествия, 241 траектории, които се наслагват в 
множествената пространствена „космическа“ полифония в залата. Идея-
та идва от системата на Сатурн: „За пръв път експериментирах в наслаг-
ването на 24 пласта, като че ли трябваше да композирам ротациите на 
24 луни или 24 планети (планетата Сатурн има 48 спътника)“21. Що се 
отнася до способността да се различават пространствените траектории 
по слух, Щокхаузен признава: „Не знам засега дали е възможно да се чуе 
всичко. Зависи от навиците за слушане на 4 канала. Но при всички слу-
чаи, експериментът е крайно стимулиращ“22. 

Място на изпълнението
През целия си живот Щокхаузен търси нови зали и условия за изпъл-

нението на своите произведения. Още от 50-те години насам той смята, 
че съществуващите зали не отговарят на изискванията на съвременната 
музика. Той предпочита кръгло или кубично пространство с различни 
възможности за разполагане на изпълнителите и на публиката, много 
врати, подвижни сцени и подиуми, равен под, мобилни дървени столове 
за публиката, най-съвременна техника за високоговорителите и микро-
фоните в залата, режийно студио (техническа апаратна) за контрол извън 
залата, система за разновидно осветление и т.н. И изпълнението на про-
изведенията на Щокхаузен в съществуващите зали често налага измене-
ния – затваряне на балконите, затваряне на оркестрината, разместване на 
наличните столове в партера, построяването на подиуми или мостове 
сред публиката и т.н. Често Щокхаузен се отказва от съществуващите 
зали и изпълнява музиката си в необичайни условия и под открито 
небе: да напомним Musik für ein Haus/Музика за една къща (1968), 

20 Klang/Звук, Звучност е цикълът от 24 пиеси, съответстващи на 24-те часа на де-
нонощието, над който Щокхаузен работи до края на живота си. От 24-те заплану-
вани отначало пиеси са написани 21.
21 Stockhausen, Karlheinz. Cosmic Pulses, Elektronische Musik (2007). CD 91, S. 5.
22 Ibid., S. 5.
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където няколко инструментални ансамбъла свирят едновременно 
в различни помещения на къщата, общият резултат е миксиран 
и предаван от 4 високоговорителя в една зала, докато публиката 
слуша в тази зала или странства от помещение в помещение. Или 
концертите в пещерата Джейта в Ливан през 1969 година, къде-
то слушателите се разхождат между впечатляващите сталактити 
и сталагмити, слушайки електронни произведения на Щокхаузен, 
предавани от стотици невидими високоговорители; или още про-
изведението Sternklang/Звуци на звездите (1971), Музика за 5 гру-
пи (певци и инструменталисти) в парк, където групите са на съ-
ществено разстояние една от друга в парка, един изпълнител на 
ударни инструменти на централно място и изпълнители в движе-
ние – преносители на музикални „модели“ от една група на друга 
– осъществяват общата музикална координация, докато публиката 
открива постепнено, разхождайки се, „музиката за парк“.

Особено съществено събитие в пространствените търсения на 
Щокхаузен е Световното изложение в Осака (Япония) през 1970 
година: в продължение на 6 месеца по 5 часа и половина дневно 
се изпълняват пред около 6500 слушатели много произведения на 
Щокхаузен – електронни и не, с участието на 21 превъзходни из-
пълнители – в сферичната зала на павилиона на ФРГ, построена 
по плановете на композитора в сътрудничество с архитекта Фриц 
Борнеман. 7 кръга от високоговорители – от най-високата точка на 
купола до южния полюс на сферата – плетат мрежа, обгръщаща 
цялата зала. Публиката, намираща се на платформа на около 3 ме-
тра под екватора, възприема звуковата материя, идваща от всички 
страни, около, над и под платформата. „Музикалният резултат е 
фантастичен – пише Щокхаузен – да си седнал сред звуците, об-
гърнат от звуците, да можеш да следиш движенията им, тяхната 
скорост и форми на движение, това създава съвсем нови условия 
за музикално възприятие. Космическото музикално пътешествие 
получи най-после своето адекватно пространство с три измерения, 
в противовес с всички предишни изпълнения с един единствен 
хоризонтален пръстен високоговорители около слушателите“23. 
„Гласа на певеца или звука на инструменталиста беше приведен 
в движение в пространството от мен, като че ли изпълнителите се 
23 Stockhausen, Karlheinz. Osaka-Projekt. – In: Texte zur Musik 1963-1970. Band 3. 
Köln: DuMont Schauberg Verlag, S. 154-155. 
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намираха в космически кораб. Аз можех да осъществявам пъте-
шествията на електонните непознати звуци в пространството око-
ло слушателите, като че ли те бяха произведени от космически 
спътник“24. Звуците летят в сферичното пространство в кръгове, 
спирали, над и под слушателите. За съжаление, сферичният ау-
диториум е разрушен след изложението. „Повече от един милион 
души чуха там моята музика. И с това, той беше вече изпълнил 
ролята си. Не се намери град в света, който да поеме разходите 
за по-нататъшно използване на залата. Но това време ще дойде. 
Ще се построят в бъдеще зали с много по-големи възможности за 
трансформация на пространството“25. 

От 60-те години насам, Щокхаузен предлага много архите-
ктурни проекти за новата пространствена музика, които остават, 
за съжаление, с изключение на сферата в Осака, неосъществени: 
сграда с няколко зали с различна акустика, зали с променлива ре-
верберация, зала разделена на две, зали във форма на трилистна 
или четирилистна детелина, зали подредени една до друга като 
грахови зърна... „Искам да мога да разполагам със зали с различ-
ни измерения и акустика, т.е. с помещения, в които възприятията 
са различни, където самият звук е различен. Не искам неутрал-
на акустика“26. Построените в последно време концертни зали по 
света са ярко доказателство за бавното, но неизбежно претворя-
ване в действителност на въжделенията на „отчания утопист“ от 
60-те години Щокхаузен27.

Пространствена прожекция (Projektion) 
За изпълнението на своята пространствена „астроническа“ музика 

Щокхаузен се нуждае от изключително компетентен звукорежисьор – 
той самият, или превъзходно подготвен от него сътрудник – когото той 
нарича „прожекционист“ (Projektionnist), по асоциация с техника, който 
прожектира филма в киното. Прожекционистът, който се намира по пра-
24 Stockhausen, Karlheinz. Klassiker’ von Stockhausen. – In : Texte zur Musik 1984-
1991. Band 10. Kürten: Stockhausen Verlag, 1998, S. 456.
25 Stockhausen, Karlheinz. Die Welt im Gespräch. – In: Texte zur Musik 1984-1991. 
Band 10. Kürten: Stockhausen Verlag, 1998, S. 70.
26 Cott, Jonathan. Conversations avec Stockhausen. Paris: JCLattès, 1974, p. 248.
27 Cf. Stockhausen, Karlheinz. Osaka-Projekt. – In: Texte zur Musik 1963-1970. Band 
3. Köln: Dumont Schauberg, 1971, S. 153. Заради проекта си за сферична зала 
Щокхаузен е окачествен през 60-те години от съвремениците си като „отчаян 
утопист“.
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вило в средата на залата, пред смесителния пулт, носи много голя-
ма отговорност, тъй като е едновременно диригент и звукорежисьор. 
В качеството си на диригент, той е отговорен за синхронизацията 
и баланса между източниците на звука, акустични или електронни, 
между изпълнителите на живо и предаваната чрез високоговорители 
музика. В качеството си на компетентен тонрежисьор, той носи глав-
ната отговорност за звучащата в залата музика. За да може да върши 
това, прожекционистът трябва да познава основно работата на ди-
ригента, работата на композитора, електронното студио с всичките 
му технически възможности и да владее партитурата на произведе-
нието практически наизуст. За професионалната подготовка на този 
тип музикални изпълнители Щокхаузен предлага 7-годишно обуче-
ние във висши учебни заведения, позволяващи ежедневна екпери-
ментална практика в електронно студио и в зала, в сътрудничество 
с композитори и изпълнители. По отношение на своя собствен опит 
в електронно студио, Щокхаузен казваше през 1998 година, почти 
10 години преди края на живота си: „Ако сега правя сметка, излиза, 
че в продължение на повече от 20 години съм прекарвал по 8-9 часа 
на ден в електронното студио, в студиото за запис и смесване. Това 
са практически около 7000 дни, по време на които постоянно съм 
слушал и композирал звуци“28. Високите изисквания на Щокхаузен 
– преди всичко към самия него – са свързани, безусловно, с многого-
дишната му практика на композитор, устремен винаги към новото, в 
името на ново художествено откритие, чиято съкровена цел е посто-
янното развитие и усъвършенстване на музикалното съзнание.

Сред вибрациите
Пространствената музика предлага на слушателите нов тип слу-

хови възприятия – по-сложни, по-богати, по-диференцирани, които 
безусловно спомагат за развитието на нова чувствителност. Новият 
слушател напомня космонавта, според Щокхаузен, който вече е из-
вършил космически полети: „след като е видял земята от далече, като 
малка топка, той е прероден, съвсем изменен като човек“29.

Истински изобретател, мечтател и творец, надарен с рядка чувст-
вителност за звуковата материя, Щокхаузен, явно под влияние на 

28 Stockhausen, Karlheinz. Elektroakustische Aufführungspraxis. – In: Texte zur Musik 
1984-1991. Band 8. Kürten: Stockhausen Verlag, 1998, S. 559.
29 Stockhausen, Karlheinz. Elektroakustische Musik seit 1952. – In: Texte zur Musik 
1984-1991. Band 8. Kürten: Stockhausen Verlag, 1998, S. 443.
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идеите за супраменталните вибрации и космическата музика на Шри 
Ауробиндо и Хазрат Инаят Хан30, „предвижда“ слушателя на бъде-
щето: „Виждам аудитория, пълна с хора, достатъчно чувствителни, 
за да могат да възприемат съотношението между всеки момент в му-
зиката и всеки момент от тяхното съществуване, между частиците на 
тяхната индивидуалност и частиците на космоса. Та вибрациите на 
музиката да проникват до последните атоми на подсъзнанието и, по 
този начин, музиката да служи за най-дълбоко самопознание, да се 
познаваш самия себе си, както и смисъла на музиката въобще. Става 
дума значи за човешки същества, които, благодарение на тази музи-
ка, стават те самите музика“31.

The Spatial Composition in Karlheinz Stockhausen’s 
 Works (1928-2007)

Ivanka Stoianova

Abstract
Karlheinz Stockhausen was among the frst composers after the World War 

II who discovered the new for the 20th century parameter of the musical mate-
rial, the place of the produced sound or, more generally, the musical space. The 
term functional spatial music (introduced by him) means music in which the 
parameter space has got form-making function in micro- and macro-scale. The 
numerous spatial works of Stockhausen – vocal, instrumental, vocal-instrumen-
tal, electronic and stages ones – require a new type of halls, the latest technology, 
excellent trained performers and sound producers and sound projectionists and 
they alter radically the habitual concert practice. The spatial music offers the lis-
teners a new type of acoustic perception – more complex, more valuable, more 
differentiated – which helps unconditionally to develop new sensitiveness.

Keywords:  music space, functional spatial music, astronische Musik, 
punktuelle Musik, Raummusik, Momentform, polychoral technique, Oktopho-
nie, Quadrophonie, räumliche Klangsteuerung, sound projectionist.

30 Satprem. Sri Aurobindo or The Adventure of Consciousness. Paris/Buchet Chastel, 
1970. Khan, Hazrat Inayat. Musik und kosmische harmonie aus mystischer Sicht. Heil-
bronn: Heilbronn Verlag, 1990.
31 Stockhausen, Karlheinz. Jahreslauf/Tontechnik. – In: Texte zur Musik 1984-1991. 
Band 8. Kürten: Stockhausen Verlag, 1998, S. 91.
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РАДИКАЛНИ СЛУХОВИ ИДЕИ В КОНКРЕТНАТА 
ИНСТРУМЕНТАЛНА КОМПОЗИЦИЯ  

(ХЕЛМУТ ЛАХЕНМАН)
Ангелина Петрова

В статията „Четири белега на музикалния слух“1 Хелмут Лахен-
ман развива тезата си за ролята на музикалния слух в композицията. 
Подчертава се иновативното естетско самоопределяне на т.нар. „кон-
кретна инструментална музика“, както и възглед за ролята на слуха. 
Лахенман включва във възгледите си за слуха в композицията най-ра-
дикалните елементи на електронната композиция. 

Първият слухов белег на съвременната композиция (след 70-те 
и 80-те години на ХХ век), който Лахенман интерпретира подробно, 
е „тоналният“. В унисон с философа Ханс-Георг Гадамер той посоч-
ва, че: „тоналната организация представлява традиционна есте-
тическа среда за нашето общество“2. Според Лахенман днес проек-
цията на тоналния белег се състои в установяване на продуктивно 
напрежение между тонално/атонално, което води към нова сетивно-
слухова рефлексия: „Като основни определения трябва да се посо-
чат: свързаните с централните тонални категории и исторически 
опосреден и дори идеологически опорочен жест, това е свързаният 
с тоналната организация диалектичен механизъм на напрежение и 
разрешаване, въз основа на който се появява интерпретацията на 
дисонанса: в този смисъл тоналната организация съдържа в себе 
си атоналните методи“3. В интерпретацията на „тоналния“ аспект 
на музикалния слух Лахенман рефлектира слуховата среда на съвре-
менната композиция. Езикът и синтаксисът в „конкретната инстру-
ментална музика“ в техния изцяло радикално нов звуков статус са 
формулирани в напрежение спрямо „тоналното“.

Това засяга по-специално обосноваването на втория белег на му-
зикалния слух, чиято формула Лахенман търси в радикално отрича-
не на опита на „класическата“ сериална композиция – той е свързан 
1 Lachenmann, Helmut. Vier Grundbestimmungen des musikalischen Hoerens. – In: 
Musik als existenzielle Erfahrung., Schriften 1966-1995. Wiesbaden: Breitkopf und 
Haertel, 2006, S. 56. 
2 Lachenmannn, Helmut. Bedingungen des musikalischen Materials. – In: Lachenmann, 
Helmut. Musik als existentielle Erfahrung. Schriften 1966 – 1995. Wiesbaden: Breitkopf 
& Härtel, 1996, S. 66.
3 Ibid., S. 62.
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с достъпа на музикалните структури до слуха. Лахенман твърди, че 
структурата преди всичко е синтактичен елемент, но който за разлика 
от сериалния опит задължително се долавя слухово. Всяка структура 
в композицията, в цялата й сложност и връзка със сериалността, се 
дефинира не само рационално или чрез структурата, но и слухово-се-
тивно: „Преживяването на структурата е олицетворение на кул-
тивирания продукт на природата, наричан от нас човешки дух“ 4.

Третият белег на слуха е „ауратичният“, също основен за кон-
кретната инструментална музика. Според Лахенман, ауратичния белег 
на слуховото измерение представлява „отчуждаване, което е пред-
поставка за творческо боравене с музикалните средства“5. Езикът/
синтаксисът в композицията се изпълва с асоциации на базата на съ-
поставяне на отчуждение/рефлексия върху композиционния опит. 
Според него: „Аспектът на аурата(...) е най-важното допълнение и 
истинският коректив на претенцията за автономност на структур-
ното мислене“6. За четвъртия слухов белег. Лахенман подчертава, че в 
него се обобщават художествено-естетически съдържания на неизка-
заното, така слухът и сетивността в композицията имат своя инстру-
мент на асоциации, игра с метафоричното – този аспект на слуховия 
опит е определян от композитора като „трансцендентен“. 

Лахенман радикализира слуховия опит. Четирите аспекта на му-
зикалния слух в посттоналната и поставангардна композиция: тона-
лен, структурен, ауратичен, екзистенциален са не само специфични 
инструменти на музикалния слух, но и основа на музикалния език в 
конкретната инструментална музика. 

Концепцията за телесното в 
„конкретната инструментална музика“

Понятието „конкретна инструментална музика“ е формули-
рано в коментара към „Pression“ (1969), като авторът обявява, че: 
„Творбата възниква във връзка с представата за „Musique concrète 
instrumentale“7. В „конкретната инструментална музика“ тонът се 
дефинира отново в радикална концепция за инструменталното зву-
коизвличане.

4  Ibid., S. 63.
5 Ibid., S. 61.
6 Ibid., S. 63.
7 Lachenmann, Helmut. Musik als existentielle Erfahrung..., S. 357.
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В синхрон с новата звукова представа е и следното определе-
ние на метода на „конкретната инструментална музика: „Звукът 
вече не е образуван и интерпретиран чрез гледната точка на ин-
тервал, хармония, ритъм, тембър, а като резултат от механична 
сила и дори физически условия на създаването му“8. Звуковите фор-
ми принципно протичат в различните равнища на сетивно – безз-
вучно-енергетично. Самостойността на всеки от тези елементи и 
синтактични форми образува сложното пространство на звуковите 
форми на Лахенман.

В новата представа за тон/звук в „конкретната инструментална 
музика“ разглеждаме също и специфично измерение на тона, което 
може да се определи като „телесност“ – тя се проявява в представа-
та за eнeргията на произвеждане на звук; телесността е налице при 
„липса на акустичен звук“, но във физическото напрежение и уси-
лие за неговото създаване в инструмента. Телесното „присъства“ на 
границата на звук и шум, като енергия “зад звука“, то овеществява 
напрежението на материала, на инструменталните елементи и на 
произвеждането на тона. Насоката-откритие е към енергията, която 
създава звука, Лахенман проектира в слуха равнището „зад кадър“ 
– преди появата на тона и на границата с тишината: „Да оставим 
тона да звучи, въвеждайки в съзнанието на слушателя енергийно-
то усилие за неговото произвеждане, т.е. един вид „връщане към 
въздействието на причините за тона“, което особено ме очарова, 
защото не зависи от факта дали ухото е образовано или не...“9. 
Разбирането за телесното – като звуково напрежение в енергията на 
създаване на звука, е основен иновативен момент в конкретната ин-
струментална музика на Лахенман. Оттам нататък телесното (което 
е и свързано с шума) и ауратичното измерение на звука дефинират 
един вид хетерогенно, многопластово музикално слушане. Смесва-
нето на тези слухови полета създава непреводими значения в звуко-
вия синтаксис на Лахенман.

8 Ibid., S. 359.
9  Ibid., S. 359.
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Особени форми на звуковите събития, основани на телесното във 
Втори струнен квартет. Синтаксис на „границата на тона“ 

В споменатите вече творби като „Торсо“ особено във Втори 
струнен квартет, Reigen seliger Geister, инструменталносинтактич-
ните форми са няколко вида: форми на телесното (звукови енере-
гии и форми около границата тон/шум/тишина), инструментални 
звукоструктури със сериален и сонорен характер, специфични фор-
ми на инструментално разширяване в звукоизвличането. Формите 
на телесното представляват отделен пласт, те имат отношение към 
най-крайните състояния/пластове на сетивнослуховото. 

Досега никой не се е сетил да изпълни сетивно-материалното 
поле на „предзвука“ с форми на специална морфология и синтак-
сис. Те съставляват основната област на езиковите открития в „кон-
кретната инструментална музика“ на Лахенман. 

Това подчертава тезата за идентифицирането на телесността на 
звука като основа на непознати форми на възприятието. Единство-
то на парадоксалното „телесно-безззвучно“ – и нови форми за син-
таксис/звукови структури на границата звук/шум/тон са свързани 
с екзистенциалната представа за „инструмент“. В конкретния слу-
чай на Втори струнен квартет основна е представата за струнен ин-
струмент – корпус от звуци, предзвуци и начини на звукоизвлича-
не, Лахенман определя своя квартет като своеобразен, метафоричен 
„шестнадесетструнен щрайхов инструмент“10. 

Основна в Първата част на квартета е формулата на поява на 
звукосинтактичните структури на границата тишина/тон, което е 
разтворена в т.нар. флаутандо. Лахенман го определя така: „Като 
матово отсеняване на тоновете начинът на свирене „флаутан-
до“ е разбиран, както съм казвал, като „дъх на тоновете“. То е 
звуков фокус, в което се простира богатство от тонови и шумови 
варианти. То свързва области от пълната липса на тонове и ти-
шина – до до бемол мажорен акорд, имплантиран в тъканта“11. В 
коментарите на Лахенман се срещат описания като „снежен звук“, 
„като дъх на тоновете“, „сянка на тоновете“. 

Когато говори за шумови и звукосонорни структури, които са на 
границата на тишината, но и на образуването на мелодиката и мно-
10  Ibid., S. 281.
11 Ibid., S. 229.
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гогласно-структурното, Лахенман има предвид, че в тях винаги има 
ясен структурен (дори понякога сериален) субстрат. Така всъщност 
концепцията за този тип структури се базира на следния възглед: 
„Пълното „потъване“ на тона в безтоновата област на шумовете 
позволява скрито използване на грифа и то така, че при преходите 
към флаутандо-свирене да се свързва с други видове тоноизвличане, 
например при магаренцето...“12. Включват се един вид „структурни 
метафори“, които уплътняват и се обвързват с ауратично съдърже-
ние. В областта „flautando“ Лахенман „скрива“ 12 тоновата конструк-
ция, не я афишира. (Ето откъс от началото на Струнен квартет № 2 
– това е „разтворената“ дванадесеттонова серия в Първата част.)

Пример 1. Хелмут Лахенман, Струнен квартет № 2, начало

Виждаме в първата картина самата сериална структура, която е 
разтворена в звуците флаутандо. Звукът flautando (звукът пианисимо) 
реконструира енергията на телесно-безшумното свирене на граници-
те на пораждане на структурно-звукови синтактични елементи. Не 
само, че тук се намираме в областта на свиренето флаутандо (като 
„небесна музика“), но и в него авторът влага елементи „зад кадър“, 
долавяни чрез слуха. Така езиковите и синтактични полета се наси-
щат с метафори за „скрита мелодия и хармония“. 

Като втори пример ще посоча една по-нататъшна структура, в 
която имаме много по-голямо звуково натрупване. Това също е откъс 
от Първата част на Струнен квартет № 2.

Пример 2. Хелмут Лахенман, Струнен квартет № 2, начало т.1-5

12 Lachenmann, Helmut. Die Musik…, S. 229.
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Синтаксисът в Първата част на Reigen показва също, че има и ня-
колко „надравнища“ в самата структура (фрагменти-мелодии, флаг-
менти-трилери, фрагменти-акорди. В настоящия Втори пример уста-
новяваме присъствие на особено „скрит“ и само в един кратък миг 
афиширан акорд – така шифърът на различните „полета на слуха“ в 
партитурата оформя още един вид синтактично ниво. В описанието 
на автора този фрагмент представлява „вписване“ на акорд в сонор-
ната звукоструктура. Представлява своеобразен „център“ на формата 
– подчертано мощно е излъчването/вписване на метафората на акор-
да, контрапунктирана от останалите структури.

Запазвайки елемента „сонорноструктурна основа“, Лахенман 
влага смисъла на дълбоко проектираните „вътре във формата“ зву-
кови и времеви идеи-конструкции. Той успява, както се вижда, да 
превърне структурното и сонорното мислене в нов поглед или под-
ход към музикалносетивното. Лахенман преобразява концепцията за 
синтаксиса в композицията с наличието на нова концепция за звука, в 
който се появява равнището на „телесността“. Можем да отбележим 
замяната на techne в синтаксиса на структурите със слуховия прин-
цип: това е идеята за формирането на звукоструктурите като „поли-
фония от елементи“, „семейства от елементи“. Други нови синтак-
тични „типове“ са „унисонова звукоструктура“, унисоново-шумова 
звукоструктура, както и перефразиране на начините на свирене, на-
пример наслагване на flautando и флажолети. В областта на другата 
звукова крайност: напрежението и крайно-силната звучност, грани-
чеща с шумови ефекти, най-богата е областта на пицикато-структу-
рите – например в следния откъс от Втори струнен квартет:

Пример 3. Хелмут Лахенман, Струнен квартет № 2, т.221-224, откъс за 
първа цигулка.
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И тук важи принципът на хетерогенността и се създава богат-
ство от варианти: пицикато-структурите могат както да се помес-
тят върху два тона, така и да представляват сложни акордови кон-
струкции в пространство от няколко октави. Това дава основание 
на Лахенман да определи целостта на формата като „идея за су-
персеквенция“, в която се открояват процеси на трансформация. 
Лахенман дори говори за „вътрешен екран“, образуващ се в паметта 
на слушателя спрямо формата. В богатството на синтактичнозву-
ковите форми и техния принципно различен начин на реализация, 
чрез деформирането, отчуждаването на инструменталния звук и иг-
рата с инструменталните форми се представя един сюрреалистичен 
ракурс. 

Идеите на Лахенман неслучайно са така популярни не само 
през последната четвърт на ХХ, но и в началото на ХХІ век. Той 
успява да намери особен изход на „преекспониране“ и продуктив-
но отрицание на сериалоното и на сонорно-постмодерното от 60-те 
години на ХХ век. Неговият „изход“ означава обаче формула на па-
радоксално слухово въздействие, разбирано с неговите ауратични и 
дори в духа на философията на композиционния метод на Лахенман 
– и екзистенциални равнища. Те представят някои формули на има-
гинерни, въобразени, дори вътрешно-екзистенциални въздействия 
на звуковата материя в композицията. Въобразена, реална, игрова – 
енергията на звука в „беззвучното“ и „телесното“ на инструментал-
ния звук, полетата на „тишините“ и вписаните в тях кодове, а също 
и представата за синтаксиса в композицията като един вид експери-
мент-импровизация на основата на промяна в слуха стои в основата 
на въздействието и най-сетне на признанието на този голям автор и 
все още наш съвременник. 
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Ideas of Radical Sound in a Work by Helmuth Lachenmann
Angelina Petrova

Abstract
Composing under the influence of electronic music, Helmuth Lachenmann 

substantiates the following innovative traits: tonal, structural, auratic, and tran-
scendental. His views on musical hearing in musique concrète are not only orig-
inal but also lead to discoveries in the postmodern condition. His ideas about the 
relationship hearing and musique concrète are interpreted with examples from 
his emblematic String Quartet No. 2. With his methods, he strives towards ideas 
of the ῾corporeal᾽ and the attainment of an unorthodox instrumental experience 
in the sphere of leading postmodern composition.

Keywords : Post modern composition, Lachenmann, musique concrète in-
strumentale, unconventional playing techniques. 
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