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О ПРЕПОДАВАНИИ «ТЕОРИИ МУЗЫКАЛЬНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ»: ДИСЦИПЛИНА, ТРАДИЦИИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ, ПРОГРАММЫ

Н.О. Баркалая

Дисциплина «Теория музыкального содержания» была сфор-
мулирована и создана заведующей кафедры междисциплинарных 
специализаций музыковедов Московской консерватории1 профессо-
ром, доктором искусствоведения Валентиной Николаевной Холопо-
вой и доцентом кафедры Андреем Юрьевичем Кудряшовым (1964-
2005) на основе авторских курсов педагогов кафедры:

Анализ музыкальной формы (проф. В.Н. Холопова),
Музыка, как вид искусства (проф. В.Н. Холопова),
Музыка в истории культуры (проф. Александр Викторович Ми-

хайлов);
Теория музыкального содержания (доц. А.Ю. Кудряшов).
По названным выше материалам А.Ю. Кудряшов написал учеб-

ник с одноименным названием, где развиваются основные подходы в 
преподавании данного предмета2. Время создания предмета «Теория 
музыкального содержания» вместе со всеми необходимыми учебны-
ми программами укладывается в период между 1998 и 2005 годами, 
когда были сделаны основные научные разработки, созданы учебные 
программы для различных факультетов высших, средних и начальных 
музыкальных учебных заведений, а также проведено утверждение са-
мого курса, включая его название и соответствующие программы, в 
реестре Министерства образования Российской Федерации. 

В дальнейшем, несмотря на безвременную кончину А.Ю. Ку-
дряшова, популярность и востребованность «Теории музыкального 
содержания» со стороны учащихся российских музыкальных Ака-
демий, Консерваторий и Институтов, а также музыкальных училищ 
и детских школ была настолько велика, что возникла естественная 
потребность не только в его продолжении, но и в распространении 
1 Сокращённо – кафедра МСМ
2  Кудряшов, А. Ю. Теория музыкального содержания, издательство Лань, Спб.: 
2007. – 432 с.
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данного предмета в других учебных заведениях России. Этому также 
способствовало признание актуальности и необходимости разрабо-
танных в курсе подходов со стороны музыкальной общественности, 
педагогов, учащихся, музыковедов и исполнителей-солистов различ-
ных научных интересов и специализаций.

Alma Mater «Теории музыкального содержания» является Мо-
сковская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, в 
стенах которой были сделаны самые ранние и основные апробации. 
Именно здесь предмет преподаётся с 2002 года, в начале в виде фа-
культатива на фортепианном факультете (1998 – 2002), а позднее, как 
обязательная дисциплина. 

Программы курса преподаются на следующих факультетах и ка-
федрах Московской консерватории: композиторском (проф. В. Н. Хо-
лопова с 2006 года); фортепианном (доцент Н. О. Баркалая с 2004 
года и доц. Иван Глебович Соколов с 2005 года); оркестровом (доц. 
Н.О. Баркалая с 2003 года в РАМ им. Гнесиных и с 2006 года в Мо-
сковской консерватории, старший преподаватель Михаил Трофи-
мович Просняков с 2008 года, доц. И. Г. Соколов с 2009 года); фа-
культете исторического и современного исполнительского искусства 
(ФИСИИ, ст. преп. М.Т. Просняков с 2008 года); иностранном отде-
лении (доц. Н.О. Баркалая с 2011 года); дирижерско-хоровом факуль-
тете (доц. Н.О. Баркалая с 2016 года).

Главной направленностью курса и его особенностью является 
междисциплинарность. Предмет был создан с целью выхода за рам-
ки узкой специализации музыкантов и обогащения их не только ис-
полнительских, но и педагогических способностей. Умение синтези-
ровать знания, которые студенты-исполнители получают в процессе 
изучения музыкальной теории вместе с собственным исполнитель-
ским опытом, является его наиважнейшей задачей с целью дальней-
шей успешной творческой деятельности и карьеры. Необходимость 
подобного предмета вызвана также и потребностью осмыслить те 
знания и идеи, которые были накоплены различными теоретически-
ми и исполнительскими школами, которые направляли профессио-
нальную эволюцию европейского музыкального творчества Нового 
времени XVII – XXI вв.

Курс суммирует и интерпретирует в контексте междисциплинар-
ности научные исследования, которые осуществлялись на различных 
кафедрах Московской консерватории в течении последних 80ти лет. 
Это касается, в частности, аналитических школ Л.А. Мазеля и В.А. 
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Цуккермана – авторов классических трудов по анализу музыкальных 
форм и стилей3, Б.Л. Яворского, В.П. Бобровского, С.С. Богатырёва, 
Ю.Н. Холопова и др. В дальнейшем, профессор В.Н. Холопова созда-
ла собственную широко известную в мире музыковедческую школу с 
ярко выраженной междисциплинарной направленностью.

Многолетние исследования профессоров Московской консерва-
тории привели к созданию особого метода анализа, известного под 
названием «комплексного анализа музыкальных произведений»4, ос-
нованного на изучении историко-стилистического, эстетического, 
структурного и исполнительского аспектов. 

Большое влияние на «Теорию музыкального содержания» оказа-
ло тесное многолетнее сотрудничество с композиторами Софией Гу-
байдулиной (другом и соратницей В.Н. Холоповой), Эдисоном Дени-
совым, Алемдаром Карамановым, Родионом Щедриным, Альфредом 
Шнитке, Борисом Тищенко и многими другими.

Труды профессора В.Н. Холоповой подготовили базис для создания 
междисциплинарного курса «Теории музыкального содержания» в кото-
ром музыкальное содержание определяется, как  «выразительно-смыс-
ловая сущность музыки»5. Он стал итогом исследований, связанных с 
разработкой предмета, как самостоятельной теории с собственным тер-
минологическим аппаратом и методами анализа. Главной отличительной 
чертой подобного типа анализа является связанность его с исполнитель-
ской и композиторской практикой, психологией, эстетикой, философией 
не только предыдущих эпох, но прежде всего ХХ – ХХI века. Именно 
данным фактом объясняется тот особый акцент, который делается в про-
грамме дисциплины на изучении современной музыки. Не менее важное 
значение придаётся пониманию идей эпохи барокко, классицизма и ро-
мантизма. Практическое осмысление музыкальных произведений даёт-
ся на примере последовательно сменяющихся в историческом порядке 
художественных стилей на примере произведений Баха, Генделя, Скар-
латти, Моцарта, Бетховена, Шопена, Шумана, Брамса, Чайковского, Рах-
манинова, Скрябина, Шостаковича, композиторов ХХ – XXI века, совре-
менных авторов – Штокгаузена, Губайдулиной, Шнитке, Булеза, Пярта 
и других.
3 Мазель, Л.А., Цуккерман, В.А. Анализ музыкальных произведений. М.: Музы-
ка, 1967. – 752 с.
4 Термин введён музыковедами Л.А. Мазелем, В.А. Цуккермана.
5 Холопова, В.Н. Теория музыкального содержания как наука // Проблемы музы-
кальной науки. 2007. № 1. с. 17.
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В числе наиболее фундаментальных трудов по теории музыкаль-
ного содержания следует назвать следующие работы В.Н. Холоповой:

Музыка как вид искусства. Учебное пособие. СПб. Лань 2000. 
320 с. 3-е изд.; 2002 4-е изд., 320 с.; СПб.: Планета музыки, 2014. – 
320 с. – 5-е испр. изд. 

Музыкальное содержание: наука и педагогика. Материалы 1 Рос-
сийской научно-практической конференции 4 – 5 декабря 2000 г., Мо-
сква. Редактор-составитель В.Н.Холопова. Москва-Уфа: РИЦ УГИИ 
2002. – 146 с.

Специальное и неспециальное музыкальное содержание. М. 
Прест, 2002. 32 с.; 3-е изд. //Philarmonica. International Music Journal. 
2014. №1. С.14-24

Область бессознательного в восприятии музыкального содержа-
ния. М.: Прест, 2002. – 24 с.

Музыкальное содержание. Методическое пособие для педаго-
гов детских музыкальных школ и детских школ искусств. М.: Науч-
но-методический центр по художественному образованию при Ми-
нистерстве культуры РФ, 2005. – 67 с. В соавторстве с Н.В. Бойцовой 
и Е.М. Акишиной.

Музыкальные эмоции. Учебное пособие для музыкальных вузов и 
вузов искусств. М.: 2010. – 348 с. 1-е изд.; М.: Альтекс, 2012. 2-е изд.

Феномен музыки. М.: Direct-Media, 2014. – 384 c.
Одной из задач курса является также создание творческой ком-

муникации профессоров и студентов композиторского факультета со 
студентами-исполнителями и музыковедами. Именно для этих целей 
Нино Баркалая, еще будучи аспиранткой фортепианного факультета 
создала в 1996 году на базе композиторского факультета Молодеж-
ную Филармонию Московской консерватории, благодаря которой 
студенты-исполнители постоянно исполняли сочинения студен-
тов-композиторов. 

Основная часть дисциплины состоит из лекций по заранее 
утвержденным по программе темам, а также нескольких семинаров 
о произведениях, заранее согласованных со студентами по их поже-
ланию. Практические семинары проводятся в рамках основной из-
учаемой темы (к примеру, «Художественные идеи эпохи Барокко»). 
Зачеты и итоговый экзамен представляет собой самостоятельный 
анализ музыкального содержания произведения, исполняемого сту-
дентом по специальности. Анализ произведения происходит с при-
влечением теоретической базы в виде конспектов лекций по «Теории 
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музыкального содержания» и предложенного педагогом списка ли-
тературы. Тема зачёта согласовывается с преподавателем заранее, не 
позднее, чем за один месяц до назначенной даты. Зачёт или экзамен 
включает также знание теоретических темы по учебнику и лекциям.

Необходимо отметить, что сегодня особое внимание во время 
лекционных и практических занятий уделяется личному высокоху-
дожественному исполнению преподавателями курса изучаемых про-
изведений, что является одной из важных традиций Московской кон-
серватории (так делал, в частности, проф. В.А. Цуккерман). Особое 
внимание уделяется также редко исполняемым, уникальным, и даже 
впервые исполняемым во время занятий сочинениям. Этому способ-
ствует насыщенная концертная и просветительская практика препо-
давателей предмета, двое из которых являются известными в нашей 
стране и за рубежом исполнителями и лекторами на русском, фран-
цузском и немецком языках (Иван Глебович Соколов и Нино Оттовна 
Баркалая).

Сегодня курс «Теории музыкального содержания» постоянно об-
новляется и расширяется за счёт привлечения новой тематики в пла-
не музыкальных специализаций, а также изучаемого репертуара. Всё 
более активными становятся взаимные коммуникации студентов раз-
личных кафедр и специальностей с целью исследований и написания 
курсовых и дипломных работ, а впоследствии и музыковедческих 
диссертаций междисциплинарного характера. Большое внимание 
уделяется анализу и изучению новейших тенденций в композиции 
и исполнительском искусстве. Жизненная необходимость предмета 
постоянно реализуется благодаря огромному интересу к нему сту-
дентов и музыкальной профессиональной общественности разных 
стран. Педагогами кафедры междисциплинарных специализаций му-
зыковедов под руководством профессора В.Н. Холоповой постоянно 
вырабатываются и обновляются теоретические и практические ме-
тоды осмысления музыкального содержания как самостоятельного 
предмета научного и художественного изучения.
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Teaching Methods for the Theory of Musical Content: Discipline, 
Traditions of Schooling and Programmes

Nino Barkalaya

Abstract
This paper concerns the role of the interdisciplinary subject called ‘theory of 

musical content’ in the curriculum of the Moscow Conservatory. The innovation 
of this discipline – which marked a turning point both for the Conservatory and 
its ISM department (interdisciplinary specializations of musicologists) and for 
the country as a whole – is intimately connected with the fundamental processes 
that began with the creation of New Russia in 1991. Although ‘Theory of musi-
cal content’ was introduced in only three performance departments, it promoted 
wider cooperation throughout the Conservatory with modern composers who 
wrote all kinds of music using various techniques in diverse genres and styles.

Keywords:  theory of musical content, musical analysis, interdisciplinary 
approach, ISM department, V.N. Kholopova.  
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ТЕРМИНОЛОГИЧНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ ВЪВ 
ФУНКЦИОНАЛНАТА ТЕОРИЯ В МЕТОДИКАТА НА 

НЕЙНОТО ПРЕПОДАВАНЕ
Андрей Диамандиев

Базисна категория във функционалната теория е терминът 
функция. В различните хармонични теории той придобива различни 
значения. В този смисъл като терминологични несъответствия мо-
гат да се отчитат едни и същи термини с различни значения, както и 
обратното – различни термини с едно значение. Така възниква про-
блем с намирането на точна терминология, защото т.н. функция като 
понятие, взето отвън във: философски смисъл на функционалност, 
функционален подход, систематичен – на отношението на даден еле-
мент към цялото, математически – на променлива величина в зави-
симост от друга величина, на биологичен – на действие (функциони-
ране) на даден орган или система, преносен – на явление, свързано с 
развитието на друго явление или произтичащо от него, както и в 
ежедневен смисъл – на роля, служба, действие, не намира съответ-
ствие точно на музикалния смисъл на уникално битие, което не може 
да бъде проникнато отвън. Проблемът не се състои в несъответ-
ствието, което е неминуемо, а в претенцията за по-строга научност 
или за по-висша категориалност, заради невъзможността за нами-
ране на точно съответстваща терминология. Именно такава невъз-
можност създава предпоставките за подобни претенции. От това 
следва един много съществен въпрос, свързан с методиката на пре-
подаване на функционалната теория: как да сведем абстрактните 
категории и понятия до начин, който да не обърква обучаващите се, 
а да им помага да постигат по-дълбоко чисто музикалното прониква-
не в същността на хармонията. Строго погледнато, в  обучението 
по хармония терминът функция има винаги преносен (метафоричен) 
смисъл, защото той се проверява през музикалния (слуховия) опит, а 
не през точните количествени величини, както например се проверя-
ва математическото уравнение. При „музикалното уравнение“ много 
често едно плюс едно буквално не е равно на две. От друга страна, 
претенцията на една теория да бъде наука изисква в по-голяма или 
по-малка степен стремеж към строгост и точност на количествени-
те величини и характеристики. Такава претенция откриваме още в 
първото изречение от учебника по хармония на Парашкев Хаджиев 
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от 1973 г., че „хармонията е наука (курсив мой) за строежа, значение-
то и взаимоотношението на акордите“1. В такъв смисъл можем да 
разберем идеите на Карл Щумпф, заедно с Херман фон Хелмхолц, 
Мориц Хауптман, Артур Етинген и особено на Хуго Риман, за нами-
ране на връзки между физика, психология и физиология в контекста 
на акустиката, която се издига едва ли не в култ, защото тя е мостът, 
по който се преминава от физическия към акустическия звук, за кой-
то акустиката има претенцията, че е музикален. Не случайно терми-
нът Klang в немския език, въведен от Риман в неговата хармонична 
теория, означава сложен звук със своите части, които също не слу-
чайно се наричат и хармоници, а също така и прекъснати функции 
като редове на Фурие. Те на практика са т.н. обертонове, т.е. сума от 
много прости чисти тонове, които се възприемат заедно с и в един 
тон на музикален инструмент. Строго погледнато от акустическа 
гледна точка тонът е слухово усещане от трептения с постоянна 
честота2, т.е. от една честота, което означава прост (синусоидален) 
звук. Така акустически се отчита разликата между тон и звук. Това е, 
типичен пример за дефиниция, абстрахирана от действителността, 
защото на практика звуците като реално чути тонове почти винаги са 
сложни, т.е. те се възприемат заедно със своите хармоници. И така, 
при наличието на споменатите строги математически термини хар-
моници и прекъснати функции, спрямо редовете на Фурие, ние мо-
жем да възкликнем: ето пряката връзка с термина хармонични функ-
ции. Но, колкото и да ни е неприятно, връзката е само външна, 
независимо от точното съответствие на третия хармоник (частичен 
тон) с доминантата, вече въведена от Хуго Риман като функция3. 
Логиката на т.н. хармонични функции в музикалния контескт е съвсем 
друга. Терминът функция при Риман означава местоположението, 
позицията (die Stellung) на акордите от тоналността във формата на 
конкретни акорди като места, наречени още и главни тризвучия: то-
ника Т, доминанта D и субдоминанта (долна доминанта) S. Строго 
погледнато това е генезисът на функционалната теория като три-
функционална система спрямо термина функция в смисъл на про-
менлива величина. Тя има своеобразна „стойност“ на една от трите 
1  Хаджиев, Парашкев. Хармония. София: Наука и изкуство, 1973, с. 3.
2  Сравни Георгеив, Емил. Музикална акустика. София: Наука и изкуство, 1975, с. 8.
3  Riemann, Hugo. Elementar-Schulbuch der Harmonielehre. Berlin: M. Hesse, 1919, 
S. 13: „Die Anfangsbuchstaben dieser Namen werden nun aber kurzweg als bequemes 
Mittel gebraucht, die Stellung der Akkorde in der Tonart ihre Funkt ion, anzuzeigen“.
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функции в зависимост от обкръжаващите я акорди като своеобразни 
нейни „аргументи“. Иначе троичността на тониката, доминанта-
та и субдоминантата се заражда още при Рамо в смисъл на три ос-
нования на лада4. Но, точно заради несъвпадението на термина хармо-
нична функция с точните математически термини хармоници и 
прекъснати функции в редовете на Фурие, в различните хармонични 
теории съвсем естествено възникват различни значения на основната 
категория функция. Това се обяснява най-вече с факта, че придаването 
на музикално битие на тази категория става единствено чрез възпри-
емането (усещането) на конкретен акорд. Пренебрегването на този 
факт, като надценяване на функцията като по-висша или свръхстой-
ностна категория в сравнение с категорията акорд, е, за съжаление, 
само едно рационално изхвърляне. Така различните теории, освободе-
ни от оковите на математическата точност, започват, повече или 
по-малко спекулативно, да се заиграват с термина функция в зависи-
мост от някакви собствени методически предпоставки, които вече са 
с претенцията за музикално методически основания в обучението по 
хармония. Може би Риман, независимо от неговото авторство на функ-
ционалната теория, най-много се доближава точно до математиче-
ския смисъл на термина функция, без обаче да се губи нейното музи-
кално битие, във възприемането, свеждането (усещането) на всички 
акорди като доближаване (подобие, сродство) с трите главни функ-
ции (акорди). Още повече, той смята, диференцирайки се от своите 
колеги по пътя на феноменологичното тълкуване, че в слушателя съ-
ществува логическа активност5, т.е. той може да оценява чутото като 
очаквано от него, а не само пасивно да го констатира като вече чуто. 
По подобен начин – по пътя на слуховия експеримент – той създава  
дуалистичната си хармонична система и ямбичната си теория. Раз-
бира се, както казахме в началото, преносният метафоричен смисъл 
на понятието не може да се прескочи в музикалния контекст, но в 
по-голяма или по-малка степен може да се проникне в дълбочината на 
музикалното в зависимост от различните методики на преподаване на 
функционалната теория. Много показателно потвърждение в полза на 
4 По Холопов, Юрий. Субдоминанта. Музыкальная Энциклопедия. т. 4, Москва: 
Советская энциклопедия, 1978, с. 343. 
5 Riemann, Hugo. Ideen zu einer‚ Lehre von den Tonvorstellungen, FZMw Jg. 2 (1999) 
S.1: „Die von mir schon 1873 geforderte‚ logische Aktivität des Musikhörens spielt in, 
seinen Arbeiten keine Rolle“ (става въпрос за позициите на Карл Щумпф и Херман 
фон Хелмхолц). http://european-musicology.eu/assets/Volumes/1999/19991.pdf (посе-
тен на 09.03.2017). 
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уникалното музикално битие е отказът на Риман в края на живота си 
от дуалистичната си теория – не само по отношение на унтертоно-
вете, но и на обертоновете. В такъв контекст някои дефиниции като: 
„за тоническия, доминантния и субдоминантния акорди се разбира, че 
на тях са възложени най-важните и отговорни задачи – функции – при 
хармоническото изграждане, поради което ги наричаме и главни функ-
ционни акорди или накратко – главни функции“6, „функция – това е 
значението, ролята на отделния елемент по отношение на целостта“7, 
„всеки акорд, влязъл в някаква ладотонална организация, започва да 
функционира, да изпълнява някаква роля, затова се нарича хармонич-
на функция“8, или „хармоническата функция ни показва смисловото 
значение на звука и на група звуци в рамките на дадена система“9, ста-
ват разбираеми и ни освобождават по-свободно да тълкуваме термина 
и да можем да възприемаме всеки акорд като отделна функция вече в 
един по-общ смисъл, въпреки че точно при методиките на тези автори 
– Хаджиев, Райчев и Холопов – се подразбира в по-голяма или по-мал-
ка степен учението на Риман за главенство на три акорда във функцио-
налната хармония. Въпросът е, че по този начин ние вече можем по 
наше усмотрение да моделираме функционалните групи. Така възник-
ва и разединението между функционалната и степенната теория в 
смисъл: колко акорда могат да определят лада – три, седем или повече 
– например дванадесет при разширената тоналност (омнитоналнос-
ть или пантоналность при Холопов10)? От друга страна, това може да 
бъде и тяхното сближаване – степените да се осмислят като функции, 
независимо от техните йерархии. Има хармонични системи, при които 
само начинът на отбелязване е степенен, докато смисълът е изцяло 
функционален. Такава е например системата в учебника на Рудолф 
Луис и Лудвиг Тюил11, от която в много голяма степен е повлияна хар-
моничната система на Парашкев Хаджиев в учебника му за музи-
калните училища, където начинът на отбелязване на акордите е сте-

6  Хаджиев, Парашкев. Хармония. София: Народна просвета, 1947, с. 7.
7 Хаджиев, Парашкев. Хармония. София: Наука и изкуство, 1973, с. 11 (дефиниция 
по Х. Грабнер).
8 Райчев, Александър. Хармония. София: Наука и изкуство, 1974, с. 20.
9 Холопов, Юрий. Гармония. Теоретический курс. Москва: Музыка, 1988, с. 242: 
«Гармоническая функция указывает смысловое значение звука и группы звуков в 
рамках данной системы».
10 Холопов, Юрий. Цит. съч., с. 418, 419.
11 Louis, R. & Thuille, L., Harmonielehre. Stuttgart: C. Grüniger, 1925. 



12

пенно-функционален. В това отношение от голямо значение, особено 
от методична гледна точка, е начинът на отбелязване на акордите. 
Основна теоретична позиция на настоящото изследване е, че функ-
цията спрямо нашия музикален опит е възприятие на конкретен 
акорд, а не – на абстрактна категория, т.е. – с ухото, а не – с ума. 
Той само констатира впоследствие създалите се връзки (функции). 
В този смисъл преподаващият хармония трябва максимално да обле-
кчи и съкрати изминатия път от прозвучаването на акорда-функция 
до възприятието му в ухото на учащия. В тази връзка ще дадем при-
мер от хармоничните анализи на Евгений Аврамов за изкуствено 
удължен път12:

Пример 1а. Й.С. Бах, Прелюд №6, ДТП, 1.Т 

Чрез предложената функция доминанта на първа степен DI в 
такт 13 на прелюд №6 от Първи том на цикъла „Добре темпериран 
клавир” от Й.С. Бах от методична гледна точка се установяват два 
момента: 1. Асинхронност между функция и акорд. Функцията е като 
че ли независима от акорда, защото акордът на първа степен е гла-
вен представител на тониката, а не – на доминантата. 2. Устано-
вяване на 2 акорда – на първа и на пета степен, от които единият е 
функция, а другият – изпълняващ тази функция. Ако това не е така, 
то тогава какво е доминантата D? Акорд ли е или не е? Въпросът е 
как да обясним това на начинаещия по хармония ученик или студент? 
Можем да означим акорда с една буква и цифровка, с които да под-
скажем и неговата субстанция. При Риман това е т.н. квартсекста-
корд D6

4  като форма на доминантата (виж с. 8), а при нас – каденцов 
квартсекстакорд с чужд тон:
12 Аврамов, Евгений. Ръководство по практика на хармоничния анализ. Диатоника. 
Ч. 1. София: Наука и изкуство, 1974, с. 14.
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Пример 1б. Й.С. Бах, Прелюд №6, ДТП, 1.Т 

Има и чисто ортографически несъответствия като например 
TSVI в учебника на Парашкев Хаджиев за музикалните училища13, 
както и в бригадния учебник на И. Дубовски, С. Евсеев, И. Спосо-
бин и В. Соколов14, където учащият се може да се обърка, че в случая 
става въпрос отново за два акорда: T и SVI, от една страна, а, от друга, 
няколко различни функции да се отбелязват по един и същи начин (в 
бригадния учебник):

Пример 2. Дубовский, И. Евсеев, С. Способин, В. Соколов. Учебник гармонии 

      

В това отношение по-удачно е да се употреби само една буква, но 
в смисъла на преобладаваща функция – W или SVI.  

Можем да открием и по-сложни терминологични несъответ-
ствия от типа на: ултрадоминаннта със субдоминантова функция 
U за акорда на втора степен и ултрасубдоминанта с доминантова 
13 Хаджиев, Парашкев. Хармония. (1973), с. 72. 
14 Дубовский, И. Евсеев, С. Способин, В. Соколов. Учебник гармонии. Москва: 
Музыка, 1983, с. 111.
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функция за акорда на седма степен в записките на „Систематичен 
курс по хармония“ на Цанко Цанков15. Тук бихме предположили, че 
се смесват категориите акорд и функция, но това не е само така. 
Тук се сблъскват две функции, защото едната отбелязва акорда меж-
ду останалите функции, а другата е действаща, но не е отбелязана 
като такава. Проблемът се състои в това, защо Цанко Цанков не ди-
ференцира двете функции като различни акорди, както е при Зигфрид 
Карг Елерт16, а ги смесва:

Пример 3. Схема от Зигфрид Карг Елерт

Това методически е неправилно, защото учащият се може да се 
обърка от обозначението на акорда като действителна функция. Съ-
щият проблем откриваме отново при Цанко Цанков, както и при Па-
15 Цанков, Цанко. Систематичен курс по хармония (записки). София, 1935, с. 89.
16 Карг Елерт ги диференцира например в мажор като вариант на ултрадоминанта 
dD–  и паралелна контра (домина)нта Сpавни Karg-Elert, Sigfrid. Polaristische Klang- 

und tonalitätslehre (Harmonologik). Leipzig: F.E.C. Leuckart, 1931, S. 38, 66. 
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рашкев Хаджиев в учебника му от 1947 г., когато говорят например за 
медианта М с тоническа функция17. Подобни несъответствия могат 
да се примирят с термина интерфункция – мястото на един акорд 
между няколко функции, – но при всички случаи трябва да има син-
хронност между акорд и функция чрез отбелязването на преоблада-
ващата функция. Такива са случаите например с неаполитанския 
и лидийския акорд N; L като гранични функции между вътрешни и 
странични акорди. От всичко това можем да направим важно мето-
дическо уточнение: Не винаги един акорд е функция, докато една  
функция винаги е конкретен акорд. Затова, независимо от начина на 
отбелязване на акордите, в музикалния контекст ние ги отчитаме като 
функции. Много от степенните подходи намират своето оправдание 
по-скоро в удобството учащият се да не се замисля в отбелязването 
на акордите, функциите на които могат да бъдат дообяснени, но не 
отчитат факта, че степенното означаване също е функционално, но с 
друга формула, поради което те на практика удължават и усложняват 
пътя за овладяването и тълкуването на акордите. Така всяко после-
дование на даден акорд се превръща в различна функция. Смесените 
подходи на компромисно означаване на акордите – едни да се озна-
чават функционално, а други – степенно, от една страна са несисте-
матични, а от друга – функциите вече стават повече с прибавените 
степени, което ги доближава повече или по-малко до степенната 
теория. Такива подходи откриваме например в учебните пособия на 
Андрей Мутли18 и Бенцион Елиезер19, и частично при Евгений Авра-
мов20 (вж. първия пример на с. 5), Пенчо Стоянов21 и Жорж Бонев22. 
Функционалната теория пък се стреми да обедини всички акорди в 
три функционални значения и групи, като по този начин обучаващият 
се да може по-лесно да обхване многообразните акордови последова-
ния и каденци (така например всички каденци могат да се разглеждат 
като модификации на една каденца), от една страна, а от друга – да 
насочи вниманието му да чува акордите в субстанциите на главни-
те акорди. Например да усети мажорното звучене на паралелните 
минорни акорди в мажор и обратно – минорното звучене на паралел-
17 Хаджиев, Парашкев. Хармония. (1947), с. 43.  
18 Мутли, А. сборник задач по гармонии. Москва: Музыка, 1986, с. 17, 18.  
19 Елиезер, Бенцион. Задачи по хармония. София: Наука и изкуство, 1995, с. 40. 
20 Аврамов, Евгений. Ръководство..., с. 14. 
21 Стоянов, Пенчо. Хармония. София: Булвест 2000, 2010, с. 117, 118.
22 Бонев, Жорж. Класическа Хармония. София: Автооказион, 2008, с. 26, 36. 
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ните мажорни акорди в минор. Така показаният пример на Евгений 
Аврамов трябва да бъде коригиран (вж. втория пример на с. 5). От 
друга страна, точно функционалните теоретични системи допускат 
някои неточности и несъответствия, които е желателно да бъдат 
коригирани, за да се постигне възможно най-добрия резултат в пре-
подаването на функционалната теория. Така при Риман понякога 
се получава разминаване между структурата на акорда и негова-
та функция. Той действително смята, че тониката с квинтов тон в 
баса при определени условия само привидно е тоника – „всъщност 
това въобще не е тоника, а особен, дисониращ вид на доминантата, 
така наречения „квартсекстакорд“23 D

6
4 – при нас каденцов квартсе-

кстакорд К6
4
, но в своя труд „Музикална логика“ го нарича квартсе-

кстакорд на тониката24, което от методична гледна точка е обърква-
що. Иначе той е разтълкуван много точно като „противоположност 
между музикално и физическо консониране”25, т.е. само в музикалния 
контекст придобива доминантова функция на дисониращ акорд, до-
като сам по себе си е несъмнено консонантен. Може би това е до-
пуснато заради тълкуването му в музикалната логика на антитеза 
заедно със субдоминантата, но двойствеността по отношение на 
неговата идентификация е несъмнена. Въвеждането на нова буква в 
нашата система е много подходящо, за да може да се открои от то-
ническия квартсекстакорд Т6

4  
.         

Херман Ерпф, от своя страна, ортографически структурира 
функционалната триада в двоична система от тоника Т и двете 
доминанти, обединени в един символ D, като ладовите индекси и 
циф рите горе са за горната доминанта (например D+), а долу – за 
долната (например D0)

26. Така учащият се не може да усети в пълно-
та троичността и нейният субстанциален смисъл, но за сметка на 
това може по-лесно да се ориентира в поляритета устойчивост-не-

23  Риман, Гуго. Упрощенная гармония или учение о тональныхъ функцияхъ акор-
довъ. Перев.: Ю. Энегеля, Москва: Юргенсон, 1893, с. 33, 34. 
24  MDZ-Reader | Band | Musikalische Logik / Riemann, Hugo, S. 53. http://reader.digi-
tale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11162079_00031.html: „Quartseхtaccord 
der Tonika“.
25 Риман, Гуго. Систематическое учение о модулации как основа учения о музыка-
льныхъ формахъ. Перев.: Ю. Энгеля, Москва: Юргенсон, 1898, с. 69: „Квартсекста-
кордъ можетъ служить глубоко-философскимъ объяснениемъ противоположности 
между музыкальнымъ и физическимъ консонированieмъ“.
26  Erpf, Hermann. Studien zur Harmonie und Klangtechnik neueren Musick. Leipzig: 
Breitkopf & Härtel, 1927, S. 19, 20.
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устойчивост, като се има предвид, че Ерпф, вървейки по стъпките 
на Риман, се опитва да обясни новата музика и хармония на ХХ век 
чрез функционалната теория. От друга страна, някои акорди се ус-
ложняват, като например тълкуванията на лидийския и неаполитан-
ския акорд (при нас), като доминанти с водещи тонове и паралелни 
втори доминанти, както и техните варианти27  – при Ерпф двойната 
доминанта е акорд, който включва двете доминанти28. Така обаче не 
може точно да се диференцира преобладаващата функция. Например 
Риман обозначава малките нонакорди с изпусната прима29  с различни 
функции_ D/   9> или S/  XI<, докато при Ерпф това не е ясно – 

малките нонакорди с изпусната прима

малките нонакорди с изпусната прима

30 (при нас 
това е умаленото четиризвучие на седма степен с доминантова или 
субдоминантова функция – +DVII7; 

+SVII7):

Пример 4. Означенията при Ерпф в Лудвиг ван Бетховен, 
Соната за пиано № 8, Първа част, първа тема Соната за пиано № 8, Първа част, първа тема 

Соната за пиано № 8, Първа част, първа тема 

 

Ерпф запазва от Риман субстанцията на квинтата в координат-
ната система на квинтови, паралелни и вариантни редици заедно с 
някои съвпадащи съзвучия с водещ тон31:

27 Ibid., S. 32.
28  Ibid, S. 43: „Doppeldominanten“.
29  Riemann, Hugo. Elementar..., S. 164.
30  Erpf, Hermann. Op. cit., S. 43.
31  Ibid., S. 32.
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Пример 5. Схема за акордовите сродства на Херман Ерпф

             
Можем да направим два много основни извода по отношение на 

системата на Ерпф: 1. При Ерпф може да има само варианти на 
паралелните съзвучия, но не и на съзвучията с водещи тонове. Това 
е важно от методична гледна точка, защото при нас в учебника на 
Парашкев Хаджиев за музикалните училища е напълно възможен ва-
риантът на тоника на трета степен в мажор като тоника с водещ 
тон VTIII, докато при Ерпф не е, защото вече се губи усещането за 
водещия тон вътре в акорда. 2. Спрямо Риман Ерпф променя струк-
турата на минорния акорд да се строи отдолу нагоре, като по този 
начин се разграничава от строгия дуализъм на Риман, но от друга 
страна го запазва по отношение на мажора и минора, водещите то-
нове и начина на отбелязване с арабски и римски цифри, което ме-
тодически е много ценно. Всъщност това е първо заслуга на Риман, 
но Ерпф коригира неестествената тонова подредба отгоре надо-
лу, при която най-високият тон е прима, а най-ниският – основен 
(Grundton).
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Пример 6. Акордови сродства в хармоничен анализ при Ерпф, 
Антон Брукнер, Симфония №4, Втора част 

 
За разлика от Ерпф, Зигфрид Карг-Елерт запазва и троичност-

та, и дуализма на Риман, но вече изведен в полярна крайност на 
всички нива: между мажора и минора, двете доминанти, различни-
те чужди и водещи тонове (вж. техните означения при Ерпф32), па-
ралели, варианти, медианти, тритонанти, конкорданси, доминант-
септакорди33:

32 Ibid., S. 55-59. 
33 Karg-Elert, Sigfrid. Op. cit., S. 52, 53.
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Пример 7. Схема за акордовите сродства на Зигфрид Карг-ЕлертПример 7. Схема за акордовите сродства на Зигфрид Карг-Елерт

Пример 7. Схема за акордовите сродства на Зигфрид Карг-Елерт

При Карг-Елерт учащият се може много удачно да проследи ог-
ледалната симетрия на всички акорди и сродства, но чисто орто-
графически за него вече се губят субстанциите на доминантата и 
субдоминантата – за Карг-Елерт  контра(домина)нта, защото в ма-
жора и минора те съответно си сменят имената, особено ако имаме 
предвид асиметрията на двете доминанти и на тоновите родове 
мажор и минор. В това отношение Риман и отчасти Ерпф са по-точ-
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ни. Карг-Елерт, продължавайки т.н. Ober(unter)terzklang на Риман34, 
въвежда като аналог термина медианта за терцово сродство на ед-
нородни съзвучия (например два мажорни акорда). Така той, за раз-
лика от Ерпф, въвежда голямата терца в координатната система 
на акордовите сродства за т.н. медианти, а вариантните паралели 
на малка терца нарича странични медианти. По този начин невъз-
можните варианти на акордите с водещ тон при Ерпф стават въз-
можни при Карг-Елерт като медианти – например при нас vM, но тук 
възникват отново някои несъответствия. Чисто ортографически ТМ 
може да създаде впечатление, че е с тоническа функция, но тя е с 
функция на медианта, от една страна, а от друга – да се обърка с по-
лиакорд – като акорд, който звучи заедно със своята медианта. Раз-
бира се, медиантата е в субстанцията и на тониката като сродна с 
нея, но не става ясно коя е преобладаващата функция: медиантата 
или тониката. В това отношение Риман е по-точен, като отбелязва 
терцовото съзвучие само с числов индекс – например за мажор с 3+ 
за горно и с III+ за долно терцово съзвучие35. Карг-Елерт за първи 
път въвежда и термина еднотерцовост (Terzgleicher) за паралелите 
на медиантите, които имат един и същи терцов тон с родовия главен 
акорд. Така се получават еднотерцовите съзвучия на тониката, до-
минантата и контрантата36, които като функции са медианти, но, 
в съпоставка с таблицата на Ерпф, са с различни сродства, напри-
мер в мажор: ТМр  = , DМр  = ,  CМр  =  (при Карг-
Елерт означенията са от ляво, а при Ерпф – отдясно). Освен това, 
при Ерпф те са двойни паралели с функцията на родовия акорд. При 
Карг-Елерт сродствата изглеждат по-систематични, защото при 
Ерпф те стоят на границата със страничните акорди, но са по-близ-
ки като варианти на паралелите, докато при Карг-Елерт те са по-да-
лечни чрез извеждането в крайност на функционалноструктурния 
пласт на хармонията. Трябва много точно да се проследи музикал-
ния контекст, за да се види дали има съответствие на акордовите 
сродства – иначе структурно акордите и техните означения могат 
да бъдат подредени перфектно, но да не съответстват на действи-
телната хармония.
34 Riemann, Hugo. L. van Beethovens  sämtliche Klaviersonaten. B-de 1. Berlin: Hesses 
Verlag, 1918, S. 303: „Über folge Möglichkeit, den E-dur-Akkord in C dur direct als 
Oberterzklang zu verstehen“.
35 Ibid.: „Unterterzklang“.
36 Karg-Elert, Sigfrid. Op. cit., S. 201. 
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Пример 8. Акордови сродства в хармоничен анализ на Карг Елерт, Антон 
Брукнер, Симфония № 9, Втора част 

                                            
Юри Холопов, без да стига до крайностите на Карг-Елерт, вър-

ви по неговите стъпки да търси повече функционалноструктурните 
връзки, отколкото субстанциите на акордите. Без да проследяваме 
доста сложната функционална система на Холопов, както за тонал-
ната, така и за разширено-тоналната хармония, ще отбележим един 
случай на терминологично несъответствие. Например т.н. и въве-
дени от него функционални дубли37, поради симетрията на трито-
нусовата смяна на основните им тонове, стават взаимнозаменяеми, 
според Холопов, и имат еднакви функции. Така се получава напри-
мер доминанта на втора ниска степен с увеличена секста  DнII6<. 
На пръв поглед – много ясна и точна формулировка, неподлежаща 
на съмнение, но методически възниква проблем, защото тоновият 
състав на този акорд съвпада напълно с доминантовия септакорд с 
изпусната прима и умалена квинта 

 /
7
b 5  – при нас DVIIb3. Отново се 

получава асинхронност между акорд и функция, от една страна, а от 
друга, неговият аналог, особено като двойна доминанта, има мно-
го голяма употреба в хармонията на виенските класици, и може би 
непосредствената връзка между функционалните дубли в по-късни 

37 Холопов, Юрий. Цит. съч., с. 362: „Функциональные дубли“.
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исторически етапи може да оправдае евентуално такъв тип функцио-
налност, заради която Холопов класифицира  акорда в разширената 
тоналност. От трета страна, такава акордова структура ни подсказва 
друга функция – на неаполитански акорд с увеличена секста, т.е. на 
минорна субдоминанта с два водещи тона.  При двоичната систе-
ма на двойните доминанти на Ерпф този проблем ортографически се 
решава много лесно, но все пак при него превес има повече долната, 
отколкото горната доминанта . С такъв функционален индекс се 
получава  синхронност между акорд и функция. Риман, от своя стра-
на, нарича алтерованите акорди увеличени секстакорди, независимо 
от историческия контекст, но с такава структура и субстанция на 
втори план38. В подобна полемика може да се създаде впечатление за 
спор: кое означение е по-вярно? Тук не става въпрос кое е по-вярно и 
кое не е от чисто музикална гледна точка, а до каква степен учащият 
се може да бъде объркан или обратно: насочен правилно в по-голяма 
или по-малка степен? До каква степен можем да си измисляме акорди 
и функции, за да си оправдаем идеите, защото ръцете ни са развързани 
по необходимост от невъзможността за действителна математиче-
ска строгост, и което е още по-лошо – да претендираме за нея с цел да 
покажем превъзходството си на по-компетентни и по-знаещи. 
Пример 9. Схема на Юрий Холопов за функционалните означения при 
разширената тоналност 

38 Riemann, Hugo. Elementar..., S. 166-168: „übermäßigen Sextakkorde“.
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Има и много други терминологични несъответствия, като на-
пример т.н. странични доминанти (Nebendominanten)39 на Арнолд 
Шьонберг, които той означава като вътрешни акорди, за разлика от 
междинните доминанти (Zwischendominanten)40 на Риман, които той 
означава в смисъла на странични акорди, но ще спрем дотук, за да 
оставим въпросите отворени, за да могат тези, които искат съвестно 
и безкористно да обучават другите да могат да си ги зададат, докато 
тези, които се обучават – да могат по-добре да се ориентират да пи-
тат, както и да търсят коректно и високо професионално обучение.    

39  Schoenberg, Arnold. Harmonielehre. Leipzig: Edition Peters, 1977, S. 213.
40 Riemann, Hugo. Elementar..., S.  148.
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Terminological Inconsistency in the Teaching Methodology of 
Functional Theory

Andrey Diamandiev

Abstract
Function is a fundamental principle of functional theory, not just mapping 

the musical sense of the unique being that cannot be penetrated from the outside. 
Terminological discrepancies manifest as either the same term with different 
meanings or different terms with the same meaning. The issue is not the discrep-
ancy, which is inevitable, but the claim for a more rigorous scholarly approach 
or stricter taxonomy to resolve the inability to find suitably precise terminology. 
This essay traces inconsistencies in the work of advocates of functional theory, 
such as Parashkev Hadjiev, Evgenii Avramov, Hugo Riemann, Herman Erpf and 
Sigfrid Karg-Elert, by comparing systems with degrees to those with degrees and 
functions. In practice, scale degrees and their harmonic identities are also func-
tional. I argue that function in musical experience is not an abstract concept but 
the perception of a particular chord. The mind may determine the existence of a 
phenomenon in what has already been heard, but it does not have to manipulate it 
according to related artificial rational schemes. Harmony teaching should there-
fore take the simplest route and shorten the journey to perception. For example, 
the dominant first degree (DI) may more appropriately be described as the ca-
dential six-four chord. In this way confusion of the principal harmonies T and D 
(the first and fifth degree) can be avoided. While questions about proper student 
guidance and avoiding confusion are considered, they still remain open.

Keywords: functional theory, function, terminological inconsistency, 
teaching methodology, systems with degrees, systems with degrees and func-
tions, chord perception.
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THE POETRY OF FRANZ SCHUBERT’S DANCES

The A flat Waltzes Op.9 (D 365), Nos.1 – 13

Nicholas Rast

Introduction
There is no melodic gesture in Schubert’s music that is unintentional, 

no harmony without purpose, no ornament whose presence is mere elab-
oration and no registral transfer that lacks significance. The waltzes on 
which this paper focuses demonstrate the composer’s profound gift for 
expression in a rich variety of melodic and harmonic invention that emu-
lates poetic verse.

Maurice Brown’s assertion that ‘Schubert’s elevation of the short 
dance is comparable to his elevation of the Lied’1 acknowledges an affin-
ity between these two genres that has so far received little attention. But, 
with regard to the repertoire here under review, the underlying coherence 
of these dances has not gone entirely unnoticed. In his recent book on 
Schubert’s dance music, Martin Chusid observes that  ‘[t]here is a strong 
sense of homogeneity in the dances comprising the first group of Op. 9. 
To a considerable extent this results from melodic ideas that are similar.’2 
Meanwhile, while recognizing Schubert’s characteristic melodic fecundi-
ty and compositional ingenuity, Litschauer and Deutsch find the composer 
constrained by the limiting 16-measure structure of the dance form:

‘Among Schubert’s waltzes (…) there are also compositions, the 
themes of which adumbrate his later, wide-ranging sweeping melodies. 
The formal limitation to eight measures seems to provide a narrow frame-
work for these melodies, which Schubert respects, but which forces him 
to abbreviated endings, whereby the natural progress of the immanent de-
sign possibilities cannot be fully realized. Nevertheless, these are unmis-

1 Brown, Maurice. ‘The Story of the “Trauerwalzer.”’ In: Essays on Schubert. London: 
Macmillan: 1966, p. 291.
2 Chusid, Martin. Schubert’s Dances for Family, Friends and Posterity. Hillsdale: Pen-
dragon, 2013, p. 103.
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takable tonal structures, in which the essentials of the musical ideas are 
also brought to a satisfactory conclusion.’3

In 1864, when Spina published the 12 Ländler preserved in the manu-
script labelled B47 in Maurice Brown’s catalogue of Schubert dances4 it 
was, according to David Brodbeck, because the editor ‘Brahms seems to 
have judged the dances in the manuscript as small-scale masterpieces, 
which when played together make up a satisfying whole.’5 Brodbeck also 
gives Brown credit for the notion of ‘dance as sketch’, in which ‘the com-
poser was able to try out (…) new ideas and techniques that might later be 
developed in more substantial pieces.’

The thirteen A-flat waltzes gathered together at the beginning of Schu-
bert’s opus 9 share characteristics similar to those examined by Brodbeck. 
But there is a more startling relationship between these two collections. 
The eleventh Ländler in the Op.171 set – also in A-flat major – leads off 
with the same head-motive as the first of  Op.9: e  – e  – f and subsequent-
ly descends e – d – c to close the first part. This and the second strain’s 
octave descent, heightened by dissonance and rhythmic accents on the 
second beat of each measure, manifest a structural adventurousness be-
yond the range normally expected of a brief dance.

Rarely has Schenker’s motto semper idem sed non eodem modo6 
seemed more appropriate than in the A-flat waltzes that begin the Origi-
nal Tänze published by Diabelli as the composer’s Opus 9.7 Despite great 
expressive variety on the surface, there are many recognizable echoes in 
the foreground and the regular 8 + 8-measure musical landscape masks 
a strikingly coherent middleground structure. The analysis that follows 
will examine three aspects of these pieces which illustrate that Schubert’s 
3 Litschauer, Walburga & Deutsch, Walter. Schubert und das Tanzvergnügen. Wien: 
Holzhausen, 1997, p. 76, translation mine.
Unter Schuberts Walzern gibt es aber auch Kompositionen, deren Themen auf die 
späteren, weit ausladenden Walzermelodien hinweisen. Die formale Beschränkung auf 
acht Takte erscheint für diese Melodien oft wie ein beengender Rahmen, den Schubert 
zwar respektiert, der ihn aber zu verkürzten Abschlüssen zwingt, wobei der natürliche 
Fortgang der immanenten Gestaltungsmöglichkeiten nicht berücksichtigt werden 
kann. Trotzdem handelt es sich dabei um unverwechselbare Tongebilde, in denen das 
Essentielle der musikalischen Gedanken auch zu Ende geführt wird.
4 Brown, Maurice. ‘The Dance-Music Manuscripts’. In: Essays on Schubert. London: 
Macmillan, 1966, pp. 217-243.
5 Brodbeck, David. ‘Dance Music as High Art: Schubert’s Twelve Ländler Op.171  
(D 790). In: Walter Frisch (ed.) Schubert Critical and Analytical Studies. Lincoln: Uni-
versity of Nebraska Press, 1986, p. 32.
6 This motto first appeared on Der Tonwille I (1921), Wien: Tonwille-Flugblätterverlag.
7  Printed in November 1821, this was Schubert’s first published instrumental work.
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compositional solutions triumphantly validate the dictum ‘always the 
same, but not in the same way’: motivic detail,8 obligatory register and 
hypermetric structure.

Motivic Detail
Schubert clearly marks the beginning of each group of pieces on the 

surface, giving each section a distinct character [Figure 1]:

Figure 1. Franz Schubert: Waltzes Op.9 Nos.1 – 13 Anacruses

Anacrusis  V7 (1 – 3)

A.   V7 (4 – 8)

B.   V7 (9 – 11)

C.  Downbeat I (12 – 13)
The first three sections all begin with dominant-seventh harmony; all 

five dances in Section A begin with a quarter note as upbeat; Sections A 
and B begin with an ornament (  Schneller), and the final section begins 
without an anacrusis. Since the first three dances contain no element of the 
Ursatz, they lie outside the main structure. However, they do provide the 
motives that maintain thematic coherence. Two basic shapes stand out in 
the first piece, whose middleground is shown in musical example 1:

(α), the rising chromatic motif e  – e  – f , which also appears in trans-
position (mm. 2 – 3, 6 – 7 & 10 – 11) and augmentation (mm. 12 – 13).

(β), the falling tone f – e  (mm.1 – 4, 10 – 12 & 13 – 14) is the con-
sequent to (α) and it reappears throughout this series of dances at strate-
gic moments. Waltz 4 opens with a transposed version (c – b ) Waltz 12 
opens with the (β) motive at the original pitch, which Waltz 13 repeats 
at the head of its second phrase. Elsewhere, the ‘sighing’ gesture (β) is

ubiquitous. Indeed its prevalence in the second piece might explain 
the publisher’s motivation for naming it ‘Trauerwalzer’.9

8 The role of these melodic motives in the middleground is shown in the accompanying 
voice-leading graphs.
9 The literature on the confused history of this waltz and its false attribution to Beethoven 
(Sehnsuchtswalzer) is quite extensive. In particular, see: Weinmann, Alexander, ‘Eine 
Plagiatbeschuldigung gegen Schubert.’ In: Österreichische Musikzeitschrift 12 (1957), 
pp. 19-22; Brown, Maurice J.E., ‘Schubert’s ‘Trauer-Walzer.”’ In: Monthly Musical Re-
cord 90, 1960, pp. 124-130; Brown, Maurice J.E., ‘The Story of the “Trauerwalzer.”’ 
In: Essays on Schubert. London: Macmillan, 1966, pp. 291-305, and Хохлов, Юрий 
Н. Шуберт. Некоторые проблемы творческой биографии. Москва: Издательство 
«Музыка», 1972, сс. 88-108.
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Example 1. Middleground Graph of Waltz No.1

Example 2. Middleground Graph of Waltz No.210

10 Schenker’s middleground graph of this piece appears as Fig. 30b. In: Heinrich Schen-
ker. Free Composition. New York & London: Longman, 1979, Supplement: Musical 
Examples.
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A third motive, (γ) – the falling third e♭ – c (derived from the stepwise 
descent e  – d  – c that serves as the anacrusis to Waltz 3) first appears in the 
alto voice in the cadence of the second strain of Waltz 4. It recurs as a tailpiece 
to the cadences in Waltzes 5 & 7 (second strain) and 9 & 10 (first strain).

Figure 2. Anacruses together with the Initial and Final Registers

 1.   e 5 a 5    a 5
11 –  –

 2.   e 4 a 4   a 4 

 3.   e 4 a 5     a 5 –  –

 4.   c5 a 4     a 5 –

 5.   e 6 a 4     a 5 –

 6.   c6 a 4     a 4 

 7.   c6 a 4
12   a 5 –

 8.   e 5 a 5     a 5
13 –  –

 9.   a 5 c5   a 6 – 

 10.   c5 c6
14   a 4 

 11.   a 4 a 5      a 5 –  –

 12.   f5 a 4     a 5 –

 13.    a 5  a 5   a 515 –  –

11 Pitch nomenclature is given according to scientific pitch notation. Thus the octave num-
ber increases by 1 as B ascends to C. Thus A4 refers to the first A above middle C (i.e. C4).
12 The a 4 here is covered by e 5.
13 The right hand here plays an octave, i.e. a 4 + a 5.
14 The right hand here plays an octave, i.e. c5 + c6. 
15 The right hand plays an octave (i.e.a 4 + a 5) to end both halves of this dance.
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Obligatory Register
‘No matter how far the composing-out may depart from its basic reg-

ister in ascending or descending linear progressions, arpeggiations, or 
couplings, it nevertheless retains an urge to return to that register. Such 
departure and return creates content, displays the instrument, and lends 
coherence to the whole.’16

Schenker’s concept of ‘obligatory register’ points the way to a clearer 
understanding of the delineation of voice-leading and structural division. 
Schubert’s fondness for repeating a phrase an octave higher at strategic 
points in a composition suggests that he intended to add emphasis. It is su-
perfluous, therefore, for a performer to highlight a passage that is already 
underlined by registral coupling.

  а. Nos.1 – 317

The second half of the first strain introduces the tonic a 5, first as an 
upbeat supported by dominant harmony (m.4) and later confirmed with 
tonic harmony as support (Î, m.8). This upper register (actually the ob-
ligatory register) persists throughout the second half of the dance. The 
importance of the grace notes in adding emphasis to the first two notes 
of fundamental line in measures 9 and 12 should not be underestimated:

    (4 – 3̂ – 3 – 2̂)
    VI (V7) V(V7)
Following the second waltz’s repeated cadences on a 4, both segments 

of the third waltz cadence on a 5 to confirm the ‘true’ register.
  А. Nos.4 – 8
Waltzes 4 and 5 reflect waltz 1 by cadencing first on a 4 and then on a 5.  

Waltz 6 favours a 4 and the remaining two pieces of this section follow the 
pattern of the first two, cadencing first on a 4 and then on a 5.

  В. Nos.9 – 11
In anticipation of the coming finale, the three waltzes that comprise 

the third section introduce elements of change to the process. The first 
strains of the ninth and tenth waltzes end on c (3̂) instead of a . Regis-
ter also plays a crucial role at the cadences in these pieces: c5 then a 6 
in the first, c6 then a 4 in the second. The last waltz in the group (number 
11) restores the 3̂ at the cadences to the ‘true register’ (a 5). The trill that 
16 Free Composition, ‘Specific Foreground Events’, Section 9 § 268, p. 107.
17 Middleground graphs for each waltz are included in the Appendix.
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decorates the foreground motion g – a 5 at the fi rst cadence in waltz 11 is 
echoed an octave lower at the same location in waltz 12.

  C. Nos.12 & 13
Tonic harmony and the downbeat opening of waltz 12 strongly an-

nounce the beginning of the fi nale. The fi nal piece with its two cadences 
on a 5 – reinforced by octave coupling – confi rm the closure of the Urlinie 
on 1 in its true register. Note that the structural 2̂ (b 5) appears as a grace 
note (compare the d 6(measure 8) and c6 (measure 11) in the fi rst waltz) 
brings the fundamental line to a fl amboyant conclusion.

The fundamental structure of waltzes 1 to 13 articulates a nested two-
part form. The main division splits the collection into two groups of nearly 
equal length (6 + 7 waltzes) with the iambic scansion unstressed / stressed. 
The voice-leading activity within these two sections express the same iambic 
rhythm: (A) with two complete descents from 5 at the second level of the mid-
dleground (Waltzes 1 – 4 & 5 – 6) and (B) with the interrupted form of the 
Ursatz, 3̂ – 2̂ǁ3̂ – 2̂ – 1̂  (Waltzes 7 – 9 & 10 – 13) [Figure 3].

Figure 3. Waltzes 1 – 13Fundamental Structure – Form

A  B 
(Waltzes 1 – 4 + 5 – 6) (Waltzes 7 – 9 + 10 – 13) 

Urlinie    5 – 1; 5 – 1 3 – 2 ǁ 3 – 2 – 118

∪ ⁄ ∪ ⁄

a        b    A          B 

∪ ⁄

Example 3. Middleground Graph of Waltzes 1 – 13. Expressed as a single structure18

18 Middleground graphs of all thirteen waltzes are included in an appendix at the end of 
this article.
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Figure 4a. Hypermetric Scheme

The hypermetric structure of the dances (shown in Figure 4a) displays an 
internal balance that  presents a three-part form with anacrusis (a – A– B – C) 
that conforms with the arrangement suggested by the anacrusis pattern shown 
above in Figure 2.
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Figure 4b. Hypermetric Scheme Overall Form

a Waltzes 1 – 3 48 measures V –  I a – b – b
A Waltzes 4 – 8 80 measures V – I c – d – e – d – c
B Waltzes 9 – 11 48 measures V – I a – d – d
C Waltzes 12 – 13 32 measures I –  I d1 – d
Figure 4c. Ursatz & Hypermetre – contrasting formal schemes

Hypermetre: 3   : 5   + 3   : 2 foreground
Ursatz: 4   : 2   + 3   : 4 middleground
The contrasting structural divisions defined by the hypermetre at the 

foreground and the Urlinie at the middleground present a challenge to the 
performer (Figure 4c). If foreground relationships are privileged, Waltzes 
4 and 12 are structural downbeats. However, favouring foreground events 
risks overlooking crucial organic connections that hold the listener’s at-
tention. If the middleground is fully grasped, Waltz 7 is a climax reached 
after an extended preparation for the appearance of the structural 3. The 
syncope at the beginning of Waltz 10 marks a second, rather dramatic 
structural downbeat that heralds the recapture of the headnote of the fun-
damental line (3) and its subsequent final descent.

Conclusion
It is customary to play individual dances or to select a random as-

sortment according to the will of the performer. The foregoing analysis 
is not intended to outlaw this practice, but rather to offer the opportunity 
to present more satisfying interpretations in the concert hall that reflect 
Schubert’s remarkable compositional ingenuity. As the ‘Prince of Song’19 
he understood thoroughly the process of transforming poetry into music. 
His dance music’s brilliant deployment of motive, scansion, hypermetre 
and register illustrates an unparalleled gift for musical poetry. The coun-
terpoint of forms between the hypermetre at the foreground and the fun-
damental structure at the middleground creates a tension that unifies this 
superficially loosely connected group of waltzes into a composition that 
is much greater than the sum of its parts. Had the Nobel Prize existed in 
Schubert’s lifetime he would likely have been the first musician to receive 
the award for literature.
19 The first author to refer to Schubert in this way was Karl Raimund Kristinus ‘Franz 
Schubert. Ein Fürst im Reiche des Liedes’, the third in a series of biographies. In: 
Berühmte Österreicher I. Band. Wien: A. Pichler’s Witwe & Sohn, 1880, pp. 32.
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The Poetry of Franz Schubert’s Dances 

The A flat Waltzes Op.9 (D 365), Nos.1 – 13
Nicholas Rast

Abstract

Taking Martin Chusid’s observation as a cue that ‘[t]here is a strong sense of 
homogeneity in the dances comprising the first group of  Op. 9. To a considerable 
extent this results from melodic ideas that are similar,’ this paper explores the ex-
tent to which the opening group of thirteen waltzes (all in A flat major) comprise 
a connected unit. Led by the melodic similarities noted by Chusid, the interaction 
of voice-leading detail (particularly the use of obligatory register) and hypermet-
ric structure reveals a dynamic conflation of different formal schemata. The two-
part form at the second level of the middleground (A: dances 1 – 6; B: dances 7 – 
13) subsumes a three-part form with introduction at the first middleground level 
(a: dances 1 – 3; A: dances 4 – 8; B: dances 9 – 11; C: dances 12 & 13). The three 
introductory dances (a) represent a large-scale elaboration of the anacrusis with 
which all but the twelfth dance begin. Ultimately, then, Schubert’s ingenious and 
elegant solutions in these pieces lead ineluctably to the conclusion that, as Mau-
rice Brown wrote, ‘Schubert’s elevation of the short dance is comparable to his 
elevation of the Lied.’

Keywords:  anacrusis, ornamentation, Schubert waltzes, Schenkerian 
analysis, obligatory register, hypermetric analysis, poetic metre, musical form.



42

ЙОХАН СЕБАСТИАН БАХ – ПАРОДИЙНИ 
ТЕХНИКИ В МЕСА H-MOLL 

Gratias, Crucifixus и Agnus Dei
Ралица Трифонова

Утвърдената в концертната практика като един от най-внуши-
телните Бахови цикли, известен под заглавието „Меса h-moll“1, се 
състои от четири части, всяка от които е снабдена със собствено за-
главие: 1. Missa, включващо Kyrie и Gloria, известна още като лу-
теранска меса2; 2. Symbolum Nicenum, включващо Credo; 3. Sanctus;  
4. Osanna, Benedictus, Agnus Dei, Dona nobis pacem. Поради множе-
ството части в месата, при които откриваме употреба на вече същест-
вуващ музикален материал, похватът на пародийната техника се пре-
връща в ключов проблем за изследването на творбата.

По отношение на терминологията, която засяга повторното из-
ползване на образци в изкуството, още от античността се поражда 
едно изобилие от понятия, които често са взаимнозаменяеми. В му-
зиката наличието на праобраз, свой или чужд, и употребата му в нов 
контекст (използването на нов текст, промяна в тоналност, състав на 
оркестъра) е довело до натрупване на множество синонимни поня-
тия: транскрипция, обработка, преработка, контрафактура, пародия, 
аранжиражировка, които отговарят на този процес. 

След определящата за академичните среди двутомна Handbuch 
der Musikgeschichte3 под редакцията на Гвидо Адлер се налага тер-
минът, фиксирал тези явления в изкуството: пародия4. Тъй като тер-
1 Първото цялостно назоваване на месата откриваме в наследените ноти на К.Ф.Е. 
Бах, където стои заглавието Die Grosse Catholische Messe. Първата публикация 
на Kirye и Gloria излиза със заглавие: Johann Sebastian Bach: Messe, nach dem 
Autographum gestochen. 1. Lieferung, Nägeli, Zürich 1833. През 1845г. композиторът 
и музикален издател Ханс Георг Негели (Hans Georg Nägeli) с Николаус Зимрок 
(Nikolaus Simrock) публикуват цялата меса със заглавие: Hohe Messe in h-moll 
(Висока меса в си-минор).
2 Четирите „малки“ меси на Бах BWV 233-236 се състоят само от Kyrie и Gloria.
3 Adler, Guido. Handbuch der Musikgeschichte. Frankfurt am Main: Frankfurter 
Verlagsanstalt, 1924.
4 За значението на пародията в литературата вж. Бахтин, Михаил. Творчеството на 
Франсоа Рабле и народната култура на Средновековието и Ренесанса. Литературни 
изследвания. София: Наука и изкуство, 1978, с. 27: „При по-нататъшното разви-
тие на смеховата латинска литература се създават пародийни дублети буквално на 
всички моменти от църковния култ и вероучение. Това е т.нар. „parodia sacra“, т.е. 
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минът може да бъде открит в Ренесанса, той е исторически доказуем 
през Missa Parodia и получава разпространение при всички подоб-
ни, в които откриваме употреба на модел от многогласно съчинение, 
най-често мотет, от който се заимства не само мелодичния материал, 
но и конструктивните принципи на формата. В основата е разпадане-
то на дялове по модела, като между тях могат да се появят свободни 
вмъквания от чужд на модела материал. Гвидо Адлер показва тех-
никата така: „В областта на месата се работи с формата, предаде-
на от Жоскен, но един вид композиционна техника образува т.нар. 
пародийна меса (…). Същността на тази композиционна техника се 
състои в това, че не само един глас – дали ще бъде едногласен (григо-
риански напев), или глас от една многогласна композиция – образува 
композиционно-техническия субстрат за месата, а това е многоглас-
на композиция, като цяло, с нейния цялостен комплекс от гласове. 
Като подобни модели служат много често мотети на самите автори на 
меси, или мотети на други композитори и тази техника предлага на 
художника възможност да обработи материала и да го изпълни с нов 
дух“5. През 1562 г. съветът на Трент (Трентски събор – 1545-1563) 
забранява употребата на Missa Parodia поради честата употреба на 
светски източници като модел. 

Точно с термина пародия работи и Алфред Дюр, авторитетни-
ят изследовател на Баховия вокален стил в Zur Parodiefrage in Bachs 

„свещена пародия“, едно от най-своеобразните и досега недостатъчно изяснени 
явления в средновековната литература.“
Този похват е особено валиден за 20-ти век с неговите „нео“ – течения. Пример за 
„пародийна техника“ в литературата откриваме при Томас Ман в Доктор Фаустус: 
Ман, Томас. Възникването на „Доктор Фаустус“. Романът на един роман. - В: 
Ман, Томас. Литературна есеистика. Т. 1. София: Наука и изкуство, 1975, с. 
313: „Включването на живи, назовани едва ли не с имената им лица сред образите 
на романа, от които те по реалност или нереалност вече не се различават, е 
само дребен пример за монтажния принцип, за който говоря. Такъв е случаят с 
преплитането на трагедията на Леверкюн с тая на Ницше…“
5 Adler, Guido. S. 328 -329: „Auf dem Gebiete der Messe wird ebenfalls die von 
Josquin überlieferte Form weiter gepflegt, eine neue Art von Kompositionstechnik 
gelangt aber in der sogenannten „Parodie-messe“ zur Ausbildung (…). Das Wesen 
dieser Kompositionstechnik besteht nun darin, das nicht mehr eine Stimme – sei es nun 
eine einstimmige (gregorianishce) Weise, oder eine Stimme aus einem mehrstimmigen 
Tonsatze – das kompositionstechnische Substrat für die Messe bildet, sondern eine 
mehrstimmige Komposition als Ganzes, mit ihrem gesamten Stimmenkomplex. Als 
derartige Modelle dienen nun sehr häufig Motetten das Messkomponisten selbst oder 
auch solche eines andern Komponisten, und in dieser Technik bot sich den Künstlern 
Gelegenheit, auf die mannigfachste Art gegebenes Material zu verarbeiten und mit 
neuem Geiste zu erfüllen.“
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h-moll-Messe: Eine Bestandsaufnahme6: „Похватът на пародиране, не-
говото знание и оценка, е ключов проблем за изследването на Бах, 
което важи и за Месата в си минор“7.

Употреба на пародийна техника във вокално-инструменталната 
музика на Йохан Себастиан Бах откриваме най-вече в неговите голе-
ми кантатно-ораториални цикли: Коледна оратория BWV 248, Меса 
h-moll BWV 232 и четирите „малки“ меси BWV 233-236. В месите 
Бах се придържа към източници от църковни кантати, с изключение 
на Osanna, която е от светска кантата, а в Коледна оратория8– пре-
димно светски BWV 213, 214 и 215. 

Изборът на частите-пародии от месата, които ще послужат за 
пример в тази студия, е направен с оглед на различните видове тех-
ника на пародиране, на които се спира и Алфред Дюр. 

1. Някои части лесно можем да отнесем към праобразите. Музи-
ката е запазена и най-често се наблюдава текстова промяна и измене-
ния, свързани с нея (contrafacta) – хорът Gratias.

2. Отношението към модела се тълкува по-свободно, налагат 
се повече промени и не се използва целият музикален материал – 
Crucifixus.

3. Наличие на повече източници – пародия на пародията (това 
Дюр нарича пародия от втора степен). Най-често срещан проблем 
при този вид пародия е липсата на запазен музикален материал от 
първия източник и опитите за възстановяване на частта – модел с по-
мощта на запазената пародия – Agnus Dei.

Историята на възникване на Голямата меса, като период и източни-
ци, има пряка връзка с проблема за пародирането в късния Бахов стил.

В изследванията на Меса h-moll голям интерес буди историята на 
възникването й. Очевидно с най-ранна датировка е частта Sanctus, чи-
ето първо изпълнение е на 25 декември 1725 г. в Лайпциг. Щимовете 
6 Dürr, Alfred. Zur Parodiefrage in Bachs h-moll-Messe. Eine Bestandsaufnahme. 
Die Musikforschung 45/2 1992, S. 117-138. Available at: https://www.jstor.org/
stable/41120873?seq=1#page_scan_tab_contents (accessed on 12 March 2017).
7 Dürr, Alfred. Op.cit., S. 117: „Das Parodie verfahren, seine Erkundung und Bewertung, 
ist ein Kemproblem der Bach-forschung, das auch an der h-moll-Messe nicht Halt 
macht.“
8 Първите три кантати са предназначени за изпълнение съответно в първия, втория 
и третия ден на Рождество Христово (25, 26 и 27 декември); останалите три кантати 
са предвидени за Нова година (1 януари), за първата неделя на Новата година (или 
втората неделя след Рождество) и за Богоявление (6 януари).
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на Sanctus са открити в имението на граф Франц Антон фон Шпорк, 
наместник в Бохемия, по чието поръчение Бах пише и 4-те малки 
меси. В мое предишно изследване върху тези творби9, при които поч-
ти всички части са пародии, разгледах приятелските отношения на 
графа с Бах и изказах теза, че изборът на модели за пародийните час-
ти е и оценка на самия Бах за тяхното качество, защото тези творби 
са начин да запознае графа с кантатното си творчество, замаскирано 
под плаща на месата. За съжаление наследството на Шпорк не е било 
запазено с внимание – голяма част от нотния материал е била изгу-
бена, друга е била раздадена, а трета е използвана от градинаря на 
имението за обличане на дърветата.

С частите Kyrie и Gloria Бах се надява да получи работа като 
композитор в Дрезден, изпращайки ги с любезно писмо до новия 
владетел Фридрих Август III през 1733 г. и предлага услугите си. 
Предполага се, че тези части са изпълнени там веднъж. Припомням, 
че именно Kyrie и Gloria Бах означава като меса, а останалите са 
предложени като самостоятелни номера. Така в по-новите изследва-
ния, за означаване на цялата меса се използва терминът Missa tota. 
4-те малки меси също се състоят само от Kyrie и Gloria, като общо-
приетият термин за подобни решения е т.нар. лутеранска меса.

Останалите части: Credo, Osanna, Benedictus, Agnus Dei и Dona 
nоbis pacem трудно могат да се датират, но е сигурно, че Карл Филип 
Емануел Бах изпълнява Credo-то на благотворителен концерт през 
1786 г., а цялостното изпълнение на месата се осъществява чак след 
средата на 19-ти век – 1859 г. в Лайпциг, като сред публиката можем 
да открием и Ференц Лист.

Освен с историята на творбата изследванията разглеждат и ис-
торията на публикуването и оригиналите, въпроса за изпълнението, 
реториката, теологията и дори цифровия символизъм. 

Сред основателите на Бахианата от XIX в. основно място зае-
мат студиите на Филип Шпита (1841-1894). В Johann Sebastian Bach: 
His work and Influence on the Music of Germany (1884/85). Шпита спо-
менава за наличие на пародийни части в месата, наричайки ги „об-
работки“, но се ограничава само в изброяването на източниците от 
9 Сравни: Трифонова, Ралица. „Малките меси“ на Йохан Себастиан Бах. 
Музикални източници и решения. – В: Христова, Виктория, Илия Граматиков 
(съст.). Докторантски четения 2015. Сборник с материали от научна среща на 
докторанти. София: Марс 09 ЕООД, 2016, сс. 16-28. 
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кантати. Авторът коментира техниката по следния начин: „Макар че 
дори в Си-минорната меса в някои части лесно се разпознават мо-
дели от кантатите, естеството и целта на цялостната творба катего-
рично отхвърлят всякаква идея това да е направено за удобство или с 
цел да се спести време; при сравнение между оригиналите и новите 
части, ясно се вижда, че Бах избира само модели, които пасват на по-
етическото чувство на думите, към които те са написани“10. Трябва 
да се отбележи, че Шпита не употребява думата пародия. Терминът 
„пародия“ като музиковедско понятие навлиза в литературата след 
началото на 20-ти век, благодарение на Geschichte der Messe на Петер 
Вагнер от 1913 г.11, както и Handbuch der Musikgeschichte под ръко-
водството на Гвидо Адлер. Двамата автори отнасят термина към ре-
несансовата Missa Parodia и този термин събира в себе си значенията 
на множеството описателни понятия. 

Важно изследване, което засяга и пародийния проблем в Меса 
h-moll, принадлежи на историкът и музиколог Чарлз Тери (1864-
1936) в Bach: The Mass in B Minor12, където споменава промените 
в тоналността и текста, но не разглежда подробно измененията във 
формата. Музиковедът Алфред Ман, превел за пръв път на англий-
ски език труда на Йохан Йозеф Фукс Gradus ad Parnassum, в Bach 
studies: Approaches to the B-minor Mass (1985)13 разглежда връзката на 
Месата с други сакрални творби на композитора. 

Алфред Дюр в Zur Parodiefrage in Bachs h-moll-Messe. Eine 
Bestandsaufnahme разглежда композиционната история на месата и 

10 Spitta, Philipp. Johann Sebastian Bach. His Work and Influence on the Music 
of Germany, 1685 – 1750. Vol. 3. (trans. Clara Belland & J. A. Fuller – Maitland). 
London: Novello, Ewer & Co., 1885, p. 46: ‘Though, even in the B minor mass, certain 
portions are recognisable as remodelled from cantatas, still the nature and purpose of 
the whole work at once dismiss any idea of this having been done for convenience 
sake, or from pressing haste; a comparison of the re-arrangements with the originals 
shows, too, that Bach carefully selected only such pieces as agreed in poetic feeling with 
the words to which they were to be adapted.’ Available at: https://archive.org/stream/
johannsebastian03spit#page/n5/mode/2up (accessed on 12 March 2017).
11 Tilmouth, Michael & Sherr, Richard. ‘Parody.’ In: Grove Music Online, Oxford Music 
Online. Available at: http://oxfordindex.oup.com/view/10.1093/gmo/9781561592630.
article.20937 (accessed on 19 February 2017).
12 Terry, Charles Sanford. Bach: the Mass in B Minor. London: Oxford University Press, 
1924.
13 Mann, Alfred. Bach studies: Approaches to the B-minor Mass. American Choral 
Review 27/1 (1985): 3-71.
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коментира възможните източници за всички части, които потенци-
ално може би са пародии. Кристоф Волф, дългогодишен сътрудник 
на Баховия архив, в своята студия The Agnus Dei of Bach’s B-minor 
Mass: Parody and New Composition Reconciled (1993)14 подробно за-
сяга проблема за пародията, но както и други изследователи, се огра-
ничава само до разглеждането му в една част от месата. Тезата на 
Волф за подбора на частите-източници се изразява в предположение-
то, че „Бах вероятно е избрал тези пародийни модели заради особено 
ценното музикално съдържание в тях, в допълнение с изключително 
уместната им употреба по отношение на контекста, изразителността 
и възможностите за интерпретация (…)“15.

В своята студия Топос, текст и пародиен проблем в Баховата 
Меса в си минор16 Лиза Шекер-Маден също базира своя анализ вър-
ху една част от месата (макар това да не е опоменато в заглавие-
то) – Crucifixus и модела за нея, първия хор от кантатата Weinen, 
Klagen, Sorgen, Zagen, като обявява, че прави Аристотеловски ана-
лиз на топоса. Тя успява да открие еднакви музикални риторич-
ни фигури и в двете части, като pathopoeia (хроматична фигура в 
баса), epizeuxis (повторение след кратко мълчание), anaphora (не-
посредствена музикална имитация), gradatio (секвенция). Автор-
ката пропуска да обяви, че в музикално отношение между двете 
части съществуват изменения, но не и такива, че да наложат про-
мени в реда на имитиране и структурата на творбата, което би ли-
шило нейната студия от възможността за сравнителен анализ меж-
ду Crucifixus и модела, т.е. подходът на Шекен-Маден на практика не 
засяга пародийния проблем.

Американският музиковед Уилям Шийде (1914-2014) в своята 
студия Sein Segen fliesst daher wie ein Strom BWV Anh. 14 A Source 
for Parodied Arias in the B-minor Mass? излага своето предположение, 
че Сватбената кантата BWV Anh.14 е възможен източник за осем от 

14 Wolff, Christoph. ‘The Agnus Dei of the B Minor Mass: Parody and New Composition 
Reconciled.’ In: Bach. Essays on his Life and Music. Cambridge: Harvard University 
Press, 1991, pp. 332–39.
15 Wolff, Christoph. Op. Cit., p. 334: ‘In addition, the particularly precious musical 
substance of the chosen parody models must have occurred to Bach not only a seminently 
suitable for textual, expressive, and interpretive purposes.’
16 Szeker-Madden, Lisa. ‘Topos, Text, and the Parody Problem in Bach’s Mass in B 
minor, BWV 232.’ In: Canadian University Music Review. №15, 1995, p. 108-125. 
Available at: http://id.erudit.org/iderudit/1014395ar (accessed on 12 March 2017).
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ариите в месата, чиито „модел все още не е открит“17. Търсенето му 
е провокирано от факта, че арията Agnus Dei е пародия от изгубена 
сватбена кантата.

Рене Перез Торез в работата си „Баховата Меса в си минор: ана-
литично изследване на пародийните части и тяхното значение в ар-
хитектоничния замисъл на месата“18 от 2005 г. предлага подробен 
анализ на всички пародийни части в месата и тяхното значение в из-
граждането на цикъла.

Автопародии в Месата
В свой коментар за си-минорната меса Филип Хъшер – музико-

лог към Чикагския симфоничен оркестър, казва следното: „През ця-
лата си кариера Бах редовно прибягва до обичайната „пародийна“ 
техника – написвайки стара музика към нов текст19, но в случая не за 
да спести време и усилия, а за да събере и вгради най-добрата музи-
ка, която до този момент е композирал в една всеобхватна творба“20. 
Критерият за избор на модел обаче не може да се сведе само до ка-
чествената музикална оценка на композитора. Възникват две различ-
ни хипотези: 1. Бах в избора си на модел се грижи за цялото качество 
на оригиналната творба и потенциалната възможност за допълнител-
но украсяване. 2. Волф се ориентира към текстовите прилики, сходен 
смисъл и афекти, т.е. че за Бах важен критерий е близостта в тек-
стовете. Шулце дори открива идентични метрични стъпки и еднаква 
прозодия21. Това изследване се съгласява и с двете хипотези и пред-
17 Scheide, William. ‘Sein Segen fliesst daher wie ein Strom BWV Anh. 14 A Source 
for Parodied Arias in the B-minor Mass?.’ In: G. Butler, G., Stauffer, G.B. & Greer, 
M.D. (ed.). About Bach. Urbana and Chicago, University of Illinois Press, 2008. p. 69. 
Available at: https://books.google.bg/books?id=y85dlz7-U4oC&printsec=frontcover&d
q=#v=onepage&q&f=false (accessed on 12 March 2017).
18 Pérez Torres, René. Bach’s Mass in B minor: An Analytical Study of Parody Movements 
and their Function in the Large-Scale Architectural Design of the Mass. Thesis Prepared 
for the Degree Master of Music (Music Theory). University of North Texas, December 
2005, 193 pp. Available at: https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc4945/m2/1/
high_res_d/thesis.pdf (accessed on 12 March 2017).
19 Под това определение по-скоро разпознаваме терминът contrafacta.
20 Huscher, Fillip. Johann Sebastian Bach. Mass in B Minor, BWV 232. P. 33: ‘Throughout 
his career, Bach regularly resorted to the common “parody” technique – fitting older 
music to a new text – in this case, not to save time and trouble, but to incorporate the 
finest music he had yet composed into this comprehensive work.’ Available at: http://
blogs.wfmt.com/offmic/files/2013/03/CSO_Subscription_21_w7_12%C2%AD13_
comments.pdf (accessed on 12 March 2017).
21 Szeker-Madden, Lisa. Op. Cit., pp. 108-109.
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ставя както чисто музикалните сходства и промени, така и смислова-
та и афектната близост в текстовете. 

Поради съществуващите противоречия в броя на частите-паро-
дии в месата и предположенията, че може би всички части стъпват 
на вече съществувал музикален материал, за целите на това изслед-
ване ще използвам информацията, която ни е предоставена от ката-
лога на Шмидер Bach-Werke-Verzeichnis22 и ще приемам за сигурни 
пародии само тези части, които са обявени в него като такива. Това 
са хoровете Gratias agimus tibi и Qui tollis peccata mundi от Gloria; 
Patrem omnipotentem; Crucifixus; Et expecto resurrectionem от Credo; 
хорът Osanna; арията Agnus Dei и последният хор Dona nobis pacem. 
Извършен е цялостен анализ на Месата, но за тази студия ще използ-
вам три от частите като пример, за да илюстрирам различния подход 
и начин на работа при пародийната техника по степен на близост и 
изменение: Gratias, Crucifixus и Agnus Dei.

Gratias agimus tibi
Както е известно, музиката на тази величествена двойна стрет-

на фуга можем да открием и в последния хор на Mесата под текста 
Dona nobis pacem, т.е. и в самата меса Бах ни показва техниката на 
заимстване на материал. В музикално отношение абсолютно нищо 
не е променено, в случая е по-коректна употребата на понятието кон-
трафакта – адаптиране на музиката към нов текст, но със сходна об-
разност. Основната разлика по отношение обаче на текста е, че в хо-
рът Gratias на първата тема на фугата е поверена грижата за думите 
Gratias agimus tibi, а на втората тема – propter magnam gloriam tuam. 
И когато тези две теми прозвучават едновременно в 13-ти такт, двата 
текста протичат заедно. Това обаче не срещаме в последния хор, за-
щото текстът е само един: Dona nobis pacem. Подобен прочит откри-
ваме и в дуета Domine Deus за сопран и тенор, където единият глас е 
ангажиран с текста Domine Deus, Rex coelestis, а другият – с Domine 
Fili Unigenite, т.е. Бащата и Сина. Вокалните партии непрекъснато 
са в канонически отношения и имитации или се движат на паралел-
ни терци и сексти, т.е. двата текста непрестанно звучат заедно, кое-
то няма как отново да не ни препрати към ипостасното единство на 
Бога. И все пак при имитация винаги пропостата е в гласа, който пее 

22 Schmieder, Wolfgang. Thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen 
Werke Johann Sebastian Bachs. Bach-Werke-Verzeichnis (BWV). Leipzig: Breitkopf & 
Härtel, 1971, S. 309.
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Domine Deus, а риспостата е на текста Domine Fili, т.е. Бащата винаги 
„стъпва“ пръв. Моделът за пародийната част Gratias откриваме в първия 
хор от кантатата Wir danken dir, Gott, wir danken dir BWV 29/Славосло-
вим Те, Господи, славословим/ - кантата за освещаването на градския съ-
вет на Лайпциг от 1731 г. Текстът на хора е от Псалм 75:1 „Славословим 
Те, Боже, славословим; разгласяват се чудесните Ти дела.“

Wir danken dir, Gott, wir danken dir
Und verkündigend deine Wunder.

Славословим Те, Боже, славословим; 
разгласяват се чудесните Ти дела

Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam

Благодарим ти, Господи, за голямата 
ти слава

От всички пародийни части в Месата Gratias се придържа 
най-близко до частта-източник. Очевидни са и сходствата в смисло-
во отношение и в афекта на текста – изразяването на благодарност. 
Няма съвпадение в метричните стъпки и прозодията на латинския и 
немския текст, но това не се отразява на мелодичната линия. И при 
кантатния хор откриваме двете теми, ангажирани със собствен текст. 
Първата експонира Wir danken dir, Gott, wir danken dir, а втората – und 
verkundigend deine Wunder. Формата на хора е абсолютно запазена, 
но в хода на трансформацията промени се осъществяват в състава на 
оркестъра, размера и от части във вокалните партии. Партитурата на 
Wir danken dir… изисква три тромпета, тимпан, два обоя, щрайх, хор, 
орган и континуо. Кантатата започва със Sinfonia, която на практи-
ка представлява концерт за орган и оркестър, което обяснява защо в 
кантатата органът е отделен от континуото и е разглеждан като обли-
гатен тълкуващ инструмент. В партитурата на Gratias обаче органът 
не е изрично отбелязан, но участва в континуото, т.е. не му се при-
дава функция на облигатен инструмент. Трите тромпета и тимпаните 
липсват като солиращи инструменти. Комбинация от три тромпета и 
тимпани в Месата се среща в моментите на ликуване и на възхвала. 
В началото на Gloria, където от ниския регистър завършва второто 
Kyrie, изведнъж заблестяват тромпетите в Gloria като сонма от ан-
гели, ликуващи с думите „Слава на Господа във висините, на земята 
мир, между човеците благоволение“. Откриваме употребата на трите 
тромпета и тимпани Credo-то при думата „възкресение“ – частта Et 
resurrexit и Et expecto resurrectionem. В Osanna при образа на пеещи-
те ангелски хорове намираме златните три тромпета с тимпани.
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Двойната стретна фуга Gratias е в строг стил. Функцията на ор-
кестъра е основно да дублира вокалните партии, което ни напом-
ня за втората фуга върху Kyrie. Размерът е променен от 2/2 на 4/2. 
Пародийната техника при Gratias спрямо Wir danken dir, Gott касае 
вокалните партии. При първата фугова тема единствената разлика е 
в разрешаването на дисонантния синкоп, който се образува в трети 
такт на Gratias. В кантатата синкопът се разрешава на следващото 
относително силно време степен надолу в половина нота, по всички 
правила на контрапункта. 

В Gratias половината нота е раздробена на две четвъртини, което 
позволява и изпяването на сричките gi-mus от agimus. 

Повече промени обаче се извършват при втората тема. В кан-
татния източник откриваме юбилативни разпявания върху думата 
Wunder /чудеса/,

 

но в Gratias Бах иска да наблегне на думата gloriam и я разпява с 
дълга мелизма.
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В основата си обаче мелодичната схема и при двете части е една 
и съща, т.е. Бах не се отклонява от източника, а променя фокуса: 
от тежнение към думата „чудеса“ в първия случай, през техниката 
на колорирането успява да обърне прожекторите и да освети думата 
„слава“. 

От всички пародийни части в месата тази е най-близка до моде-
ла, както в текстови план, така и в музикално отношение.

Crucifixus
Хорът Crucifixus ще послужи за пример на отдалечаване от мо-

дела и използването само на дял от източника. Сходни са случаите и 
при частите Qui tollis, Et expecto resurrectionem, Patrem omnipotentem 
и Osanna. Хоровете, които служат за модел на тези части са da capo 
форма и при всички случаи Бах при пародирането използва първия 
дял а (или А).

За модел на Crucifixus Бах избира първия дял на хора Weinen, 
Klagen, Sorgen, Zagen BWV 12 от едноименната кантата, написана за 
третата неделя след Великден (1714 г.) във Ваймар, след което пре-
работена през 1724 г. в Лайпциг. Тук отново близостта по смисъл и 
афект на текстовете може да послужи за причина Бах да се обърне 
точно към този хор основа на композицията:
Weinen, Klagen,
Sorgen, Zagen,
Angst und Not
Sind der Christen Tränen brot,

Плачове, оплаквания, 
грижи и скърби, 
страх и мъка, са на християните 
окъпания със сълзи хляб.

Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato,
passus et sepultus est

И бе разпнат за нас
При Понтия Пилата, 
и страда, и бе погребан

Въпреки смисловата и афектната близост на двата текста, скръб-
та и болката, които споделят, няма съвпадение в прозодията и в мет-
ричните стъпки. Това, разбира се, ще рефлектира до известна степен 
върху вокалните партии.

Формата на Crucifixus бихме могли да определим като шако-
на, поради непрекъснатото басо остинато с хроматично низходящо 
движение, което Лиза Шекен Маден назовава с риторичната фигу-
ра pathopoeia23. Моите предпочитания по-скоро са за термина passus 

23 Szeker-Madden, Lisa. Topos, Text…, p. 115: ‘Chromatic movement of this type 
produces the musical-rhetorical figure, pathopoeia.’
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duriusculus (passus et sepultus est)24. Друг термин, през който разпоз-
наваме хроматичната фигура в баса е „ламенто бас“ в оперната тра-
диция на Барока, където той най-често се употребява в най-скръбни-
те и печални арии.

Ако при Weinen, Klagen… директно встъпва хорът, то при 
Crucifi xus Бах остава 4 такта чисто инструментални, точно колкото е 
дълъг и моделът на басо остинатото. За сметка на това хорът от кан-
татата завършва с четири тактов инструментален епизод, а в месата 
хорът е придружен само от континуо, докато в пиано и в нисък регис-
тър за последен път произнася думите: passus et sepultus est. 

В остинатния бас Бах променя единствено пулсацията. При ед-
накъв размер 3/2 в кантатата във всеки такт имаме по три половини,

но за Месата той ги раздробява и достига до постоянна четвъртинова 
пулсация.

Към оркестъра Бах добавя и две флейти траверсо, които имат свой 
изоритмичен модел, различен от този при щрайха. Ако при струнни-
те наблюдаваме типичната стъпка на пасакалията – при този размер: 
половина нота, половина пауза и половина нота, като тази пулсация 
до края на частта остава неизменна, то при флейтите откриваме при-
дихание и въздишки, изразени с половина пауза и две половини: 

24 Няма как да не се сетим за ламенто арията на „Дидона от Дидона и Еней“ на 
Пърсел, където композиторът използва именно passus uduriusculus в момент, когато 
Дидона ще се самоубива заради предателството на Еней.
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В тонално отношение също има промяна – от фа минор в кан-
татата – в ми минор в месата, отново към кръга на диезните тонал-
ности. Всички части в Месата, освен Agnus Dei, са диезни и няма 
как да не направим аналогия със знака на диеза като кръст. Немската 
дума за диез и за кръст е една и съща – Kreuz. Предишният хор Et 
incarnatus est, който е в си минор завършва в едноименния мажор, 
което подготвя встъпването на Crucifi xus в ми минор, който от своя 
страна завършва в сол мажор, за да подготви блестящия ре мажор с 
трите тромпета и тимпаните на хора Et resurrexit. 

В самото начало вокалните партии встъпват имитационно, като 
материалът на пропостата на практика е една въздишка. Възниква 
обаче проблем с броя на сричките в текстовете. В кантатата четирите 
гласа встъпват с първите четири думи: сопрани с Weinen (плачове); 
алти с Klagen (оплаквания); тенори с Sorgen (грижи); баси с Zagen 
(скърби). И четирите думи са съставени от две срички, от които Бах 
конструира една голяма въздишка:

Какво ще направи Бах с тази въздишка при очевидното несъот-
ветствие на броя на сричките (в думата Crucifi xus имаме 4 срички). 
Цялата нота Бах раздробява на две половини, премахва лигатурата и 
прави една по-малка въздишка на първото време на втория такт. Раз-
бира се, в месата всички гласове встъпват с текста Crucifi xus:
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Въпреки скръбта и болката, които ясно проличават в тази ком-
позиция, тя завършва със сол мажорен акорд, от една страна, за да 
подготви встъпването на Et resurrexit, но и за да ни напомни, че през 
болката, през кръста и смъртта идва възкресението и спасението и че 
заради нас (pro nobis) бе извършено всичко това.

Agnus Dei
Agnus Dei е пример за пародия, която се различава много от мо-

дела, по-скоро се инспирира от него, отколкото да се ползва от целия му-
зикален материал. Дълго време се счита, че Agnus Dei се опира на арията 
Ach, bleibe doch от кантатата Lobet Gott in seinen Reichen/Възхвалявайте 
Бога в Неговото царство/BWV 11. „Фридрих Сменд, а по-късно и Алф-
ред Дюр откриват, че Agnus Dei и Ach, bleibe doch са пародии на по-ранна 
ария Entfernet euch, ihr kalten Herzen/Отвърнете се от мен, вие студени 
сърца/ от изгубената сватбена серенада Auf! süß entzückende Gewalt от 
1725 г .“25. Счита се, че арията Ach, bleibe doch (da capo) точно следва мо-
дела на изгубената, затова първият и дял може да бъде разгледан и да пос-
лужи за източник на Agnus Dei. Ще приложа текстовете и на трите арии, 
за да придобием по-ясен поглед върху смисловите връзки и възможните 
тълкувания на Баховото решение за източника:

I.
Entfernet euch, ihr kalten Hertzen, Отвърнете се от мен, вие студени 

сърца
Entfernet euch, ich bin euch feind. Оставете ме, аз съм враждебен 

към вас.
Wer nicht der Liebe Platz will geben, Който не иска да направи място за 

любовта, 
Der flieht sein Glück, der haßt das 
Leben

бяга от собственото си щастие,
мрази живота и е приятел на най-
лошия враг;

Und ist der ärgesten Thorheit Freund; Вие избирате за себе си нищо 
друго, освен болката.

Ihr wehlt euch selber nichts als 
Schmertzen;

Отвърнете се от мен, вие студени 
сърца

Entfernet euch, ihr kalten Hertzen,
Entfernet euch, ich bin euch feind.

Оставете ме, аз съм враждебен 
към вас.

25 Pérez Torres, René. Bach’s Mass in B minor…, p. 95: ‘Friedrich Smend, and later 
Alfred Dürr, demonstrated that both the “Agnus Dei” and the aria “Ach, bleibe doch” 
are based on the earlier aria “Entfernet euch, ihr kalten Herzen,” from the lost wedding 
serenade “Auf! Süss enentzückende Gewalt” of 1725.’
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II
Ach, bleibe doch, mein liebstes Leben, Ах, остани мой най-любими живот. 
Ach, fliehe nicht so bald von mir!
Dein Abschied und dein frühes 
Scheiden

Ах, недей да бягаш толкова бързо 
от мен! 

Bringt mir das allergrößte Leiden,
Ach ja, so bleibe doch noch hier;

Твоето сбогуване и твоето ранно 
отделяне ми носи най-големите 
скърби. 

Ach ja, so bleibe doch noch hier; Ах, да, остани тук още, 
Sonst werd ich ganz von Schmerz 
umgeben.

Иначе аз ще бъда обгърнат изцяло 
от болка.

Ach, bleibe doch, mein liebstes Leben, Ах, остани мой най-любими живот. 

Ach, fliehe nicht so bald von mir! Ах, недей да бягаш толкова бързо 
от мен!

III.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis

Агнец божий, който понасяш 
греховете на света, смили се над нас

При поетичните текстове на ариите от серенадата и кантатата от-
криваме една и съща метрична схема и ред на римите. Кристоф Волф 
обръща внимание на ключовата дума Schmerz (болка), която открива-
ме и при двата текста в шестата строфа26.

Agnus Dei в сол минор е единствената част в цялата меса, която 
е в бемолна тоналност. Изборът може да е свързан с отделни места в 
Месата, когато сме за кратко под знака на бемолите, например такто-
вете от 69 до 73 в частта Et in unum Dominum при текста „Който зара-
ди нас, човеците и заради нашето спасение“, както и тактовете от 121 
до 145 в хора Confiteor при думaта peccatorum (греховете), което ни 
препраща към peccata в Agnus Dei.

Предимитацията, с която започва арията Ach, bleibe doch, e при-
ложена от Бах в Agnus Dei, но когато алтът трябва да встъпи с мате-
риала от предимитацията, както се случва в източника от канатата, 
в месата откриваме чисто нов тематичен материал, в чиято основа 

26 Wolff, Christoph. Bach: Essays on His Life and Music. Cambridge Mass.: Harvard 
University Press, 1991, p. 335: ‘All three texts, however, focus on a very similar affect, 
efectively identifed by the keywords chmerz in line 6, that is, the crucial part of the aria 
form-scheme of texts 1 and. 2.’
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лежи кръстна фигура и е с форма на секвенция. Цигулката влиза в ка-
нонически отношения с гласа, което ни дава формата на каноническа 
секвенция:

Едва в 13 такт алтът запява материал от предимитацията. Докато 
гласът се придържа точно към модела, което се случва от такт 13 до 
такт 17, при партията на цигулката има промени. В арията Ach, bleibe 
doch цигулката, като облигатен, тълкуващ инструмент, е натоварена с 
фигурата на въздишката,

:

но в Agnus Dei цигулката е в неточна стретна имитация с гласа, сякаш 
наподобява ехо: 

Важен феномен при тази пародия е, че когато гласът се отказва 
да следва модела от кантатата, то тогава облигатният инструмент се 
прилага без почти никакви промени. Този принцип важи за цялата 
част.

Заключение
В контекста на пародийната техника в творчеството на Йохан Се-

бастиан Бах, още повече във връзка с терминологичния проблем и 
апарат, с който може да се говори за употреба на вече готов музикален 
материал, Месата в h moll съдържа ключ към разноликото третиране 
и обработване (пародиране) на композиции, послужили за модел на 
нова творба. Ако в четирите „малки“ меси BWV 233-236 пародий-
ните части до голяма степен се придържат към първоизточника, то 
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в Меса h-moll откриваме както части, които максимално следват мо-
дела – източник, включително употребата на пародийна техника и в 
рамките на самата творба – Gratias-Dona nobis pacem (contrafacta), 
така и хорове (Crucifixus, Qui tollis, Et expecto resurrectionem, Patrem 
omnipotentem и Osanna), при които композиторът не използва це-
лия материал на модела, а само първия голям дял. Aрията Agnus Dei 
по-скоро се инспирира от материала на арията Ach, bleibe doch, но 
запазва формообразуващите принципи на творбата.

За пародията в Месата Швайцер пише: „Само между другото 
трябва да споменем, че Месата в си минор също съдържа заимства-
ни номера (…). Но тук се касае не за пародии, а за преработки, кои-
то понякога са толкова основни, че би могло да се говори по-скоро 
за композиция върху основата на съответния номер, отколкото за за-
имстване“27.

Количеството на частите-пародии в Месата е толкова голямо, без 
дори да засягаме въпроса за тяхното значение в контекста на цялата 
творба, че не можем да си позволим „само между другото“ да споме-
наваме за употребата на вече готов музикален материал. „Месата е 
последната дума на Бах в изкуството на сакралната музика – кулми-
нацията на кариера, създала великите пасиони и стотици кантати“28.

27 Швайцер, Алберт. Й. С. Бах. София: Музика, 1981, с. 592.
28 Huscher, Phillip. Op. Cit., p. 34: ‘The B minor mass was Bach’s final word on the art 
of writing sacred choral music – the culmination of a career that had produced the great 
Passions and hundreds of cantatas.’ 
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Parody Techniques in J. S. Bach’s B-Minor Mass 
Gratias, Crucifixus and Agnus Dei

Ralitsa Trifonova

Abstract

Bach’s B Minor Мass gives meaningful clues about the composer’s 
interpretation of pieces that served as models for parody treatment. This helps 
us better to understand Bach’s application of parody technique, but it also helps 
to make the terminology used to describe the inclusion of previously existing 
musical material in new compositions more precise. The number of parody parts 
in the B Minor Mass is so large that this technique, and its significance for the 
work as a whole, is crucial for its analysis.

Bach’s use of parody is most prominent in the Christmas Oratorio BWV 
248, B Minor Mass BWV 232 and the four “small“ masses BWV 233-236. The 
choice of models is not only based on the composer’s assessment of the music’s 
quality however. There are two possible reasons for selection: the intrinsic quality 
of the original music and its potential for further elaboration, or the likeness of 
meaning, metrical steps, and prosody that link the two texts.

This essay considers both possibilities in the analysis of the Mass’s three 
parody parts through the examination of musical similarities and differences, and 
the comparison of textual parallels.

Keywords:  parody, model, source, interpretation, terminology, cantatas, 
Mass in B Minor, Missa Parodia, Alfred Dürr.
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METAPHOR IN ORTHODOX CHURCH MUSIC
Vesela Boyadjieva

    ‘The greatest thing of all by far
    is to be a master of metaphor.
    It is the one thing that cannot 
    be learned from others;
    and it is also a sign of original genius,
    since a good metaphor implies the intuitive 
    perception of the similarity in dissimilars.’
        Aristotle1

The basic terminology of Orthodoxy is far from being a subject of 
redefinition. The old church terms are polysemantic and the initial, wider 
and generalized meaning is of paramount significance in contemporary 
science. A definite approved term is actually a collective one that should 
be redefined and limited to the context. Orthodox dogma claims to pre-
sent the fullness of the truth and this theological comprehensiveness – 
expressed by the term ‘tselomudrie’ (целомудрие,‘comprehensive wis-
dom’ in Church Slavonic) – is replaced successfully in art by the term 
‘metaphor’. The usage of metaphor as a scientific method involves a com-
prehensive knowledge of Christian art and transference of terminology. 
In this context, the term ‘metaphor’ replaces the theological term ‘mys-
tery’ (μυστήριον, ‘mysterion’ in Greek) which enshrines the meaning of 
both ‘sacrament’ and ‘secret’: the whole internal life of the Church and 
its hidden, indirect language. These associations in sacred art synthesis 
represent a self-enclosed, circular system in which transformations from 
acoustic into visual notions and the reverse are apparent. For example, the 
icon is ‘written’ (which illustrates the logos character) and it is also called 
‘theology in colors’. Analogously, chants are ‘sung dogma’ and so forth.

The significance of music in the metaphorical language of the Church 
can be judged by Vladimir Martynov’s observation that ‘[t]he likening of 
the person to a musical instrument by the Fathers of the Eastern Church 
is neither a metaphor nor a beautiful poetical comparison; it presents 

1 Poetics, 1459a; translation by Mincoff, Marco. The Study of Style. Sofia: Nauka i iz-
kustvo, 1965, p. 101.
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the real statement of the inseparable unity of life and singing.’2 Cardinal 
Joseph Ratzinger (Pope Benedict XVI) underlines music’s place in the 
Bible through a quantitative indicator, revealing the time God’s people 
have been singing: ‘The importance of music in biblical religion is shown 
very simply by the fact that the verb ‘to sing’ (with related terms such as 
‘song’) is one of the most commonly used words in the Bible. It occurs 
309 times in the Old Testament and thirty-six in the New (…). We find 
the first mention of singing in the Bible after the crossing of the Red Sea. 
Israel has now been definitively delivered from slavery.’3 By means of 
metaphor Ratzinger underlines the importance of this event. The people 
of Israel sing ‘because they know they have been taken out of the water.’4

In general, metaphor does not belong to the sphere of exact utter-
ance and the issue is further complicated by western conceptions that may 
appear incomprehensible for Orthodoxy and vice versa. For this reason 
confessional boundaries are basic condition in the course of every study 
of this type. The authors of Orthodox texts insist on these differences. 
Understanding that the West and the East take their own position regard-
ing time-space measurement is crucial. However, because of polyphony’s 
multi-dimensional properties – in particular its use of several independent 
voices and rich array of techniques – it is naturally the preferred musical 
language to express metaphor for all Christian denominations.

The inclusion of polyphony in Orthodoxy is considered a huge ‘canoni-
cal violation.’ Martynov makes a comparison with the 18th-century concerto 
(entered in the Orthodox service) which is not a part of the eight-tone circu-
lar system and thus remains outside Orthodox Church symbolism. It does 
not correspond to the condition of canonic singing: ‘In practical terms, the 
concerto principle lacks the structural resources to express the heavenly.’5  
2 Martynov, Vladimir.‘О двойной значении крюковой нотации’ (On the Double 
Meaning of Kryukov’s Notation). In: Игра, пение и молитва в истории русской 
богослужебно-певческой системы. (Play, Singing and Prayer in the History of 
the Russian Liturgical Singing System). Moscow: Phylologia, 1997. ‘Уподобление 
человека музыкальному инструменту у отцов восточной церкви не является 
ни метафорой, ни красивым поэтическим сравнением, но представляет собою 
констатацию реального нерасторжимого единства жизни и пения.’ Available at: 
http://www.canto.ru/index.php?menu=public&id=medieval.mart1_1 (accessed on 26 
November 2016). All translations except those of biblical quotations are mine.
3 Ratzinger, Cardinal Joseph. ‘Music and Liturgy’. Excerpts from The Spirit of the 
Liturgy. pp. 136-137.  Available at: http://www.ignatiusinsight.com/features2006/
ratzinger_sotlmusic_jun06.asp (accessed on 26 November 2016).
4 Loc. cit.
5 Martynov, Vladimir. ‘О трех принципах организации звукового материала’ (On 
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For Old Russian polyphonic examples (троестрочие, ‘troestrochie’) the 
contemporary medievalist finds a compromise: ‘By no means does early 
Russian polyphony contradict the general sequence of liturgical multidi-
mensionality with internal hierarchy and consubstantiality. Established in 
the context of the evangelic unity, it is on the border of the liturgical canon 
but it does not commit excesses.’6 For polyphony to enter permanently into 
liturgical life is due not so much to administrative measures and the bless-
ings of bishops as to its commitment to a definite symbolic meaning. The 
most powerful metaphor of the Russian medievalist – ‘the inverse perspec-
tive’ (which is discussed below) – has filled this lack of theological argu-
mentation of existing polyphony from the 16th century to the present day.

One of the main reasons for rejecting of this kind of polyphony is 
the lost relation with its etymological roots. We therefore take Orthodox 
sacred arts as a starting point: ‘The achievement of Byzantine art is that 
it avoids the danger of ‘ideas-idols’ and lives up to the natural ‘identity’ 
and ‘recognition’ of existential transfiguration.’7 This definition by Khris-
tos Yanaras can also be applied to music. The fragmentation of a single 
melodic line into a polyphonic texture provides a workable model of the 
evolution from monody to polyphony. It is clarified in music theory by 
the relation between the terms eight-tone system – mnogoraspevnost’ – 
polyphony. According to Martynov the free interpretation of the musical 
formula is the reason for the parallel existence of eight-tone monodic sys-
tems in Russian practice. This phenomenon is subsequently transformed 
into simultaneous chanting of the text in several voices. ‘The principle 
mnogoraspevnost’ is characterized by the disintegration of a single me-
lodic continuum into a number of fragments that begin to exist as inde-

the Three Principles of Organization of Sound Material). Op. cit.: ‘принцип концерта 
практически не имеет структурных средств для отображения небесного.’ Available 
at: http://www.canto.ru/index.php?menu=public&id=medieval.mart2_3 (accessed on 26 
November 2016).
6 Предисловие к троестрочию (Introduction to Troestrochie). ‘Раннее русское 
многоголосье никоим образом не противоречит общему ряду литургической 
многомерности при внутренней единоподчиненности и единосущности. 
Созидаемое в русле евангельского единства, оно стоит на последнем рубеже 
церковного канона, но не бесчинствует.’Available at: http://www.wertograd.chat.ru/
PredislStr.htm (accessed on 26 November 2016).
7 Yanaras, Khristos.‘Етосът на литургичното изкуство’ (The Ethos of Liturgical 
Art). In: Мирна (Mirna), 2006/24.‘Постижение на византийското изкуство е, че то 
избягва опасността от „идеи-идоли“ и остава вярно на природната „тъждественост“ 
и „отличимостта“ на нейното екзистенциално преобразяване.’Available at: http://
plamensivov.com/aoinuo-ia-eeoodhaeiioi-eceonoai/. (accessed on 26 November 2016).



65

pendent melodic systems – chants. The main feature of mnogoraspevnost’ 
is the simultaneous coexistence of several equal chants. This means that 
the same liturgical text could be chanted in several ways. As a result, there 
are various melodic interpretations of one and the same liturgical text.’8

Martynov uses the operative term ‘block structure’9 as a visualiz-
ing metaphor to define the vertical chanting of the formulae. He also 
describes the characteristics of the horizontal: ‘Each voice-pair of the 
troestrochie – put’-niz and put’-verkh– could be sung separately and 
independently.’10 The division of the score both horizontally and verti-
cally determines Orthodox polyphony as ‘deconstructed.’ These features 
of early polyphony are the rudiments that are fundamental for compari-
son with the structure of the liturgical text, the iconographic scheme and 
the architectural plan of the Orthodox temple. Conformity in construc-
tions is the basis for seeking a metaphor.

Structural Features of the Liturgical Text.  
Rhythmical Prose

Church Slavonic is the sacred language of Orthodoxy. It is called ‘a 
letter in the Spirit.’ The attitude towards Church Slavonic is a real creative 
challenge without parallel in Byzantine or Latin liturgical texts. The most 
significant feature for this study is the combination of the grammatical 
structures of the translated poetic Byzantine texts and the sequence of ed-
its of the Slavonic ones. Church Slavonic is a hybrid language reminiscent 
of polyphonic successive technique. Its grammar is not a natural reflection 
of the development and the rejuvenation of the language. The translated 
texts preserve the poetics in full – the regulated points of the caesuras, the 
8 Martynov, Vladimir. ‘О трех принципах организации звукового материала’ 
(On the Three Principles of Organization of  Sound Material). Op. cit.: ‘Принцип 
многораспевности характеризуется распадом единого мелодического континуума на 
ряд фрагментов, которые начинают существовать как самостоятельные мелодические 
системы – распевы. Основной особенностью принципа многораспевности является 
именно одновременное равноправное сосуществование нескольких распевов. 
Это приводит к тому, что один и тот же богослужебный текст может быть распет 
несколькими способами, в результате чего возникает множественность мелодических 
интерпретаций одного богослужебного текста.’ Available at: http://www.canto.ru/
index.php?menu=public&id=medieval.mart2_3 (accessed on 26 November 2016).
9 Martynov, Vladimir. ‘Строчное пение’ (Strochnoe Penie). In: История Богослу-
жебного Пения (History of Liturgical Singing). Moscow: RIO Federal’nyh Archivov, 
Ruskie Ogni, 1994, p. 97: ‘блочная структура’, ‘многоголосный блок.’Available at: 
http://fatuma.net/text/martinov%20-%20ibp.pdf (accessed on 26 November 2016).
10 Loc. cit.:‘Каждая пара голосов троестрочного сложения – путь и низ, путь и верх 
– могла исполняться отдельно и самостоятельно.’
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archaisms, the idioms and the stylistic figures – but they naturally lose the 
rhyme at the end of the line. ‘In the translation a literal method has been 
used in which not only the words but also their order in the sentence has 
been preserved. (…) In the translation into another language, however, 
the poetry is turned into prose. The harmony disappeared, and the rhythm 
was broken, whereas the lack of logic in the construction of the phrases 
and the unnatural word-order were retained. All this creates the impres-
sion of the obscurity of the Slavonic texts on the one hand and expres-
sive stilted complexity on the other.’11 The instances of repetitions in the 
liturgical text are numerous: it is the most powerful stylistic connection 
with the poetic utterance. The latest edits add a phonetic organization that 
is a prerequisite for proceeding to rhythmical prose. The basic stages and 
principles of formation will be adumbrated in this study, as they provide 
key information about the logic of the musical texture.

An important feature of the liturgical text is its codification: ‘St. Patri-
arch Evtimiy turned occasionally to a more archaic stage of language de-
velopment. (…) the reform has not made the language more comprehen-
sible. On the contrary, it has complicated its perception. (…) The Church 
Slavonic that we use is still codified to this day, but on Russian soil. Lexi-
cal and syntactic features of the language of the holy brothers Cyril and 
Methodius –  of the translated Old Bulgarian texts – have been preserved 
in it. The phonetics, however, are Russian.’12 Before proceeding to a dis-
cussion of the phonetic features, which are at the same time structural, we 
11 Alfeyev, Mitropolitan Hilarion of Volokolamsk. Православие (Orthodoxy).Vol 2. 
Moscow: Izdatel’stvo Sretenskogo Monastyrya, 2009, p. 134: ‘При переводе был 
использован буквальный метод, при котором сохранялись не только слова, но и их 
порядок в предложении. (...) Однако при переводе на иной язык
Поэзия превращалась в прозу, благозвучие исчезало и ритм нарушался, тогда как от-
сутствие логики в построении фразы и неестественный порядок слов сохранялись. 
Все это создает впечатление, с одной стороны, малопонятности славянских текстов, 
с другой – чрезмерной напыщенности и сложности.’Available at: 
http://www.hilarion.ru/upload/iblock/82b/82b3f081c9ab0be73499e6ca7869a1a5.pdf. 
(accessed on 26 November 2016).
12 Popov, Georgi. Относно особеностите на църковнославянския език и реформата 
на св. патриарх Евтимий (On the Features of Church Slavonic and the Reform of St. 
Patriarch Evtimiy) (interview) ‘Св. патриарх Евтимий се връща в някои моменти към 
много по-архаичния етап от развоя на езика. (...) реформата (…) не е направила 
езика по-разбираем за хората, напротив – усложнила е възприемането на този 
език. (...) Църковнославянският език, който ние употребяваме, продължава да 
се кодифицира и днес, но на руска почва. В него са съхранени лексикални и 
синтактични особености от езика на светите братя Кирил и Методий, на първите 
старобългарски преводи. Фонетиката обаче е руска.’ Available at: http://pravoslavieto.
com/art/literature/cs/index.htm (accessed on 26 November 2016).
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will make a comparison with the overall logic of the versification. There 
is a scientific approach, known as ‘morphological method’: ‘on the anal-
ogy of the Indo European, in Greek the formation, the ‘organization’ and 
consolidation of the metrical form begins from its ending (i.e. from the 
end of the verse) and from there it is gradually transferred to the inside 
and to the beginning.13 Therefore, the steadiest are the endings of the met-
rical forms in the verses. The end of a verse as well as the end of a word 
has an important morphological function. As a result of this function the 
rhyme becomes an emphasis at the end of the verse.’14 In Church Slavonic 
texts the logic is not the same – the numerous repetitions and openings of 
verses create a sense of stability at the beginning:

1.1. Direct (Simple) Repetitions
Svete svetliy, svetlo prosveti dushu moyu, nastavniche moi 
i hranitelyu, ot Boga danniy mi Angele15

1.2. Anaphora16

1.2.а. Contact Anaphora
Tebe poem, Tebe blagoslovim, Tebe blagodarim
1.2.b. Distant Anaphora, Mesophonia
Blazheni nishchii dukhom, yako tekh yest’ tsarstvo nebesnoye.
Blazheni plachushchii, yako tii uteshatsya.
Blazheni krotsii, yako tii nasledyat zemlyu.
Blazheni alchushchii i zhazhdushchii pravdy, yako tii nasytyatsya.

13 See Gauthiot, Robert. La fin du mot indo-européen. Paris: Paul Geuthner, 1913 and 
Meillet, Paul Jules Antoine. Les origines indo-européennes des mètres grecs. Paris: 
Presses universitaires de France, 1923.
14 Djudjev, Stoyan. ‘Проблеми във връзка с живота и творчеството на Йоан Куку-
зел’(Issues Concerning the Life and Work of John Kukuzelis). In: Toncheva, Elena & 
Kuyumdjieva, Svetlana (eds.), Muzikalni horizonti, 1981, №18-19, pp. 14-29, on page18: 
‘по подобие на индоевропейския, в гръцкия език оформянето, „организирането“ и 
затвърдяването на метричната форма започва от нейното окончание; т.е. от края на 
стиха, а от там постепенно се пренася към вътрешността и към началото; следо-
вателно най-стабилни са окончанията на метричните форми в стиховете. Защото 
краят на стиха, както и краят на думата има важна морфологична функция. Като 
резултат от тази функция и за да я подчертае, вече много по-късно се появява ри-
мата в края на стиха.’
15 Prokhvatilova, Оl’ga. Православная проповедь и молитва как феномен 
современной звучащей речи (Orthodox Sermon and Prayer as a Phenomenon of 
Contemporary Sounding Speech) Vol. 2. Available at: 
http.www.portal-slovo.ru/philology/37453.php?ELEMENT_ID=37453&PAGEN_1=9 
(accessed on 26 November 2016).
16 Prokhvatilova differentiates two types of anaphora in the liturgical texts: contact and 
distant.
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Blazheni milostivii, yako tii pomilovani budut.
Blazheni chistii serdtsem, yako tii Boga uzryat.
Blazheni mirotvortsy, yako tii Synove Bozhii narekutsya.
Blazheni izgnani pravdyradi, yako tekh yest’tsarstvo nebesnoye.
Blazheni yeste, yegda ponosyat vam i izhdenut, 
i rekut vsyak zol glagol na vylzhushche Mene radi…17

1.3. Initial Rhymes 
Milost mira or molitva moya
1.4. Inexact Rhymes, Derivative Words
Izhe kheruvimy taino obrazuyushche, i zhvotvoryashchei 
Troitse trisvyatuyu pesn’ pripevayushche18

Phonetic organization in Orthodox tradition is part of the musical 
poetics. The variability of the text is similar to the variability in the mu-
sic. The gradual remoteness of music from the text in Western context is 
a natural historical process. Anaphora in the Western music corresponds 
with the exact imitation. Music manifests its self-sufficiency and inde-
pendence; there is metaphorical transfer of the text content into music. 
In Orthodox chants the exact repetitions – idiomatic of imitative West-
ern polyphony – do not acquire that essential meaning of a leading motif 
or theme. The repetition of a motif puts it in its nature of Kopfmotif and its 
realization in all voices into a total imitation (Durchimitation). It is not the 
lack of opportunity for musical-verbal reiteration but the conscious omis-
17 Blessed… Matthew 5:3-12.
18 1.1.Непосредствено повторение
Свете светлый, светло просвети душу мою, наставниче мой и хранителю, от 
Бога данный ми Ангеле 
1.2. Анафори
1.2.а. Контактни
Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим
1.2.б. Дистантни, Мезофора
Блажени нищии духом, яко тех есть царство небесное.
Блажени плачущии, яко тии утешатся.                                               
Блажени кротции, яко тии наследят землю.                                        
Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся.           
Блажени милостивии, яко тии помиловани будут.                            
Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят.                                    
Блажени миротворцы, яко тии Сынове Божии нарекутся.                
Блажени изгнани правды ради, яко тех есть царство небесное.       
Блажени есте, егда по носят вам и ижденут, и рекут всяк зол глагол на вылжуще 
Мене ради…
1.3. Начални рими 
милост мира или молитва моя 
1.4. Ритмоиди (Неточни рими), производни думи
Иже херувимы тайно образующе и Животворящей Троице трисвятую
песнь припевающе 
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sion of their integration that is the basic characteristic. This is an established 
model of Eastern Orthodox musical thinking. The chances for repetition 
and variation increase considerably in a polyphonic texture.

Analogy between simultaneous recitation of the liturgical text and poly-
phonic texture could be found as well. Reading different texts at the same time 
is found both in the Western and Eastern liturgical practice. The approaches are 
different but the resemblance in the final result is obvious. The origin of the Old 
Russian polyphony, according to Galina Pojidaeva, is directly connected with 
successive technique. ‘The Liturgical Regulations of the Russian Church were 
borrowed from monastery regulations in the Byzantine and suggest much more 
protracted church services, generating embarrassments in the parish churches. 
Abbreviation of certain parts of the divine service is inadmissible in the Old 
Russian comprehension. Mnogoglasie– the simultaneous articulation of differ-
ent texts – becomes a way out of this situation. Thus, the integrity of the rite 
is retained while the duration of the service is shortened greatly. Mnogoglasie 
expands considerably and acquires various forms in Russia. It is possible for 
the texts to be spoken aloud by two, three or four voices, or the basic text to be 
spoken aloud and the secondary ones whispered. (…) Mnogoglasie is present 
in contemporary liturgical service as well, during the mystical prayers of the 
priests. The attitude towards the language in the text-polyphonic construction 
of the service is looked upon as something original. As we can see: ‘it does not 
matter if the texts of the prayers are heard, the main thing is that God hears.’ 
Enunciating canonically established texts appears more significant than the 
degree of their individual human apprehension.’19 Quoting Galina Pojidaeva 
and Nikolai Uspensky, Grigori Musokhranov generalizes: ‘It is quite probable 
for the early Russian polyphony (strochnoe and demestveno), this exceptional 

19 Musokhranov, Grigori. Платонический характер восприятия церковнославянско-
го языка в московской Руси (14-17 вв.). К православной философии культа  (Platonic 
Perception of the Church Slavonic Language in Muscovy (14-17 cc.). By Orthodox Philosophy 
of Cult). ‘Литургический устав Русской Церкви был заимствован из монастырских 
уставов Византии и предполагал очень длительные по времени службы, проведение 
которых было затруднительным в приходских храмах. Упразднение же каких-либо ча-
стей богослужения было недопустимым в сознании Древней Руси. Многогласие – од-
новременное произнесение различных текстов, предписанных чином службы – стало 
выходом из этой ситуации. Здесь сохранялась полнота чина и значительно сокраща-
лась длительность службы. Многогласие широко распространилось по Руси и прини-
мало различные формы. Тексты могли произноситься в два, три и четыре голоса либо 
вслух, либо основной текст вслух,  а второстепенный – шепотом. (...) Многогласие при-
сутствует и в современном богослужении – в виде тайных священнических молитв. 
В многогласном построении службы очевидно отношение к языку как чему-то само-
бытному: «не важно – слышат ли молящиеся текст, главное – Бог слышит». Важным 
является самый факт произнесения канонически установленных текстов, а не степень 
их субъективного человеческого восприятия.’ Available at: http://svyato-troitskiy.ru/pastor/
articles/59/ (accessed on 26 November 2016).
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art of singing to have sprung exactly from the tradition of the polyphony in 
the texts.’ Musokhranov’s hypothesis about the appearance of Old Russian 
polyphony and the Martynov’s opinion about simultaneously existing chants 
(mnogoraspevnost’) are very diff erent, but in this case they both convincingly 
reinforce the statement that the text in Orthodox context is directly connected 
with the logic of polyphony.

A natural parallel with the Western medieval practice springs up – dif-
ferent languages are combined in the Mass. After adducing quotations the 
resemblance appears only externally. In Bulgarian folk polyphony there are 
examples of combining two two-part songs of contrasting character with 
diff erent texts, modes and rhythm. Only the fi nal tones coincide. Nikolai 
Kaufmann says: ‘The singers like this strange kind of polyphony, and they 
sing these ‘four-part songs’ with pleasure.’20 In this case the way of creating 
of text-polyphony is also diff erent.

Spatial Notions in Orthodoxy
 Church Slavonic is a constructive fundamental of Slavic polyphony 

but in reference to the spatial notions, the approaches diff er in the Na-
tional Schools. The parallels icon-chant are durable in the contemporary 
Russian medieval studies. Pavel Florensky’s theory of ‘inverse perspec-
tive’ has become a well-known musical metaphor.21 In 2014 the Bulgarian 
architect Margarita Pirotich published the drawing of the Old Testament 
tabernacle, entirely constructed from Bible quotations.22 Thus, spatial no-
tions expand as the possibilities for metaphoric transfer into music in-
creases. Since Pirotich’s architectural plan is not yet widely known, paral-
lels with the Orthodox score are presented here for the fi rst time.

20 Kaufmann, Nikolai. Българската многогласна народна песен (Bulgarian Polyphonic 
Folk Song). Sofi a: Nauka i izkustvo, 1968, p. 122: ‘Тази странна полифония се харесва 
на певците и те с удоволствие пеят такива „четиригласни песни“.’
21 See also Boyadjieva, Vesela. Древноруската православна партитура като 
изображение на обратната перспектива (The Old Russian Orthodox Score as an 
Image of the Inverse Perspective). Sofi a: Ci-eM, 2015.
22 Pirotich, Margarita. Духовни измерения на библейската скиния (Spiritual 
Dimensions of the Biblical Tabernacle). Sofi a: Haini, 2014. The brochure is published 
with blessing and recommendation of Mitropolitan Hilarion of Dorostolus, Sofi a, 19 
February 2009.
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The Iconographic Scheme
The power of the metaphor ‘inverse perspective’ comes from the fact 

that this technique is present in the iconographic canon: ‘It is not worth-
while to attach whatever volume in order to attract the attention to the 
physical substance. The fi gures become two-dimensional. For this rea-
son dry and strict tempera is used. Flat fi gures are inappropriate to the 
background of a landscape or architecture that suggests perspective and 
volume. Under optimal circumstances the landscape disappears and gives 
place to the background, and the vacant space is fi lled with inscriptions, 
for example the name of the saint or words from the Holy Scripture. The 
linear perspective of Antiquity disappears. Its place is taken by the so 
called ‘inverse’ perspective (when the lines gather not behind the picture, 
but in depth in front of it as if in the eyes of the spectator.’23

Example 1. Linear Perspective, Inverse Perspective24

Regarding the characteristics of inverse perspective Florensky ex-
plains: ‘(…) the break of unity of the point of view, the unity of the horizon 

23 Иконописният канон (Iconographic Canon). Flexo-Comment. 05.04.2011. ‘Не 
е желателно придаването на какъвто и да е обем, за да не привлича вниманието 
към телесната същност. Фигурите стават двуизмерни. Със същата цел широко 
се използва сухата и строга темпера. Плоските фигури не са уместни на фона 
на пейзаж или архитектура, които предполагат перспектива и обем. В идеалния 
случай пейзажът изчезва и отстъпва място на фон, а празното пространство се 
запълва с надписи, например името на светеца или думи от божественото Писание. 
Линейната перспектива на античността се изгубва. Мястото й се заема от така 
наречената „обратна“ перспектива (когато линиите се срещат не зад картината, в 
дълбочина, а пред нея, като че ли в очите на зрителя).’ Available at: http://iconi.
komentiram.com/иконописният-канон.html (accessed on 26 November 2016).
24 Available at: http://burrarum.livejournal.com/52354.html (accessed on 26 November 
2016).
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and the scale is breaking of the perspective unity of the representation.’25 
The significance of Florensky’s theory is that it confirms the opportunity 
for parallel realities and spaces to exist as well as their representation on a 
platform/plane: ‘It means that the point of apprehended space is set in ac-
cordance with the viewpoint of another space, on this occasion the plane/
platform.’26 Florensky co-ordinates the parallel existing earthly space and 
the noumenal one. He alters the spatial conceptions and specifies the ut-
terance in respect to heavenly three-dimensional reality. 

Inverse perspective alters the viewpoint without ignoring the vol-
ume. In the theological works ‘a flat image’ is a relative expression, sym-
bolizing a three-dimensional space, which is apprehended as ‘flat’ from 
the point of view of the spectator. It is suggested by the inserted circles 
nimbus-oval of the face-eyes. Axonometric projection and bird’s-eye view 
complement the characteristics of inverse perspective.

25 Florensky, Pavel. Обратная перспектива (Inverse Perspective). Vol. 3 (1). 
Moscow: Mysl’, 1999, pp. 46–98.  ‘Итак, значит: Нарушение единственности точки 
зрения, единственности горизонта и единственности масштаба есть нарушение 
перспективного единства изображения.’ Available at: http://philologos.narod.ru/
florensky/fl_persp.htm (accessed on 26 November 2016).
26 Ibid., ‘Это значит привести точки воспринимаемого пространства в соответствие 
с точками некоторого другого пространства, в данном случае — плоскости.’
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Example 2.a. Flat Image,27b. Axonometry,28 c. Bird’s-Eye View29

27 The Byzantine style. The Construction of the Frontal Face. Available at: http://www.
atelier-st-andre.net/en/pages/aesthetics/byzantine_style.html (accessed on 26 November 
2016).
28 Byzantine perspective. The Icon of Annunciation, Ochrid14th Century. Available at: 
http://www.atelier-st-andre.net/en/pages/aesthetics/byzantine_perspective.
html(accessed  on 26 November 2016).
29 The icon of  Transfiguration (podlinnik). Available at: http://www.xxc.ru/orthodox/pas-
tor/preobrajenie/s8.htm (accessed on 26 November 2016).
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The illustrated features of the method provide the starting point in 
seeking musical parallels. These parallels, however, are individual, and 
are sometimes the result of a deliberate educational system. They are 
therefore neither equal, impartial nor incomparable. Evgeni Nazaykin-
sky’s commentary explains that ‘the extent in the musical apprehension is 
not separated from the real spatial ways and transitions. The whole ques-
tion is whether this connection is realized and how it exists.’30 From the 
point of view of Western education, based on notions, built by means of 
the linear perspective, the problem looks like this: ‘In the real extent the 

30 Nazaykinsky, Evgeni. О психологии музыкального восприятия  (On the Psychology 
of Musical Perception). Moscow: Muzyka, 1972, p. 115: ‘пространственность 
музыкального восприятия не отделена от реальных пространственных ощущений 
и представлений, а связана с ними многообразными путями и областями переходов. 
Весь вопрос однако в том, осуществляется ли эта связь и как она осуществляется.’
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horizontal, the vertical and depth have one and the same nature and they 
are determined only by the position of the spectator. When his/her point of 
view is altered the horizontal can become depth and vice versa. The verti-
cal dimension (and sometimes the horizontal one too) can also turn into 
depth. In music the correlations between the three dimensions are funda-
mentally different and passages from one dimension to another are impos-
sible. This raises the question of how they unite. Is it possible, after all, to 
talk about the established fixed ‘geometry’ of the musical extent? Gener-
ally speaking, the answer is clear. On the one hand, unity is guaranteed by 
the support on a natural basis – the experience obtained from the musical 
apprehension. On the other hand, the depth, the vertical and horizontal 
unite in an invisible system as co-ordinates of the musical extent, so that 
they can serve one and the same purpose: differentiation and distinction of 
the musical texture.’31 In order to match the characteristics of the inverse 
perspective, the Orthodox score has to determine the availability of analo-
gous characteristics; it has to transform the existing perceptions.

31 Ibid., pp. 100-101: ‘В реальном пространстве горизонталь, вертикаль и глубина 
имеют одну и ту же природу и определяются лишь позицией наблюдателя. При 
изменении его точки зрения горизонталь может стать глубиной, и наоборот. 
Вертикальное измерение также может превратиться в глубинное, а иногда и 
горизонтальное. В музыке соотношение трех измерений иное: они различны по 
своей природе, и переходы одного в другое невозможны. Возникает вопрос: как же 
они объединяются, можно ли вообще говорить о единой «геометрии» музыкального 
пространства. В самой общей форме ответ ясен. Единство обеспечивается, с 
одной стороны, опорой на одну естественную основу – опыт пространственного 
восприятия. С другой же стороны, глубина, вертикаль и горизонталь как координаты 
музыкального пространства объединяются в единую систему, так как служат одной 
и той же цели: дифференциации, различению компонентов, музыкальной ткани.’
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Example 3. Mnogoletstvovanie32Example 3. Mnogoletstvovanie

Example 3. Mnogoletstvovanie

32 Uspensky, Nikolai. Многоголосие (Polyphony). In: Nikolai Uspenskiy. Образцы 
Древнерусского певческого искусства (Samples of the Old Russian Art of Singing). 
Moscow, 1985. Available at: http://www.canto.ru/index.php?menu=note&id=uspensky.
mnogo.mnogo_108 (accessed on 26 November 2016).
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The logic of the Orthodox score is noticeably ‘inversed’ compared 
with that of Western music. Combining of phrases with diff erent verti-
cal event corresponds to the diff erent way of spatial arrangement. Even 
in Mnogoletstvovanie (Example 3) – obviously dedicated to Peter the 1st 
and written in 18th century – where the vertical events separate the text in 
sense groups as in the early examples of polyphony (see the phrase svy-
ateyshago patriarcha…).

Horizontal stratifi cation of the score means the addition and sub-
tracting of voices, without breaking the impression of fullness, and it is 
also related to depicting of the noumenal space. Such example of ‘lack-
ing voices’ can be experienced in Western music, which requires com-
plementarity of the voices, but not in Russian polyphony. Literally, in 
translation the term ‘complementarity’ means mutual supplementation 
of the voices. The Western logic of complementarity covers both the 
rhythm and vertical event. In Orthodoxy the combination of the voices 
is defi nitely diff erent. We can summarize that in Orthodox polyphony 
the voices are co-relations but they do not complement each other. For 
the purpose of this study the term ‘relativity’ will be introduced. The rel-
ativity is expressed by joining self-suffi  cient voices. We come to another 
conclusion – the logic of each score can be rationalized individually. Ar-
gumentation for the word ‘relativity’ as a collective term can be found in 
the synonym group relative, dependent, inconstant, indeterminate, un-
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established, unstable, conditional.33 The differences could be described in 
other words as well: Western complementarity is a result of clear rules in regard 
to the vertical events – it is associated with the three–dimensional earth space; 
in Orthodox relativity vertical events are secondary phenomena, it suggests the 
concerned two-dimensionality (or rather heaven three-dimensionality).

Actually, iconographic techniques clearly show the differences be-
tween Eastern and Western Christianity and the metaphor ‘inverse perspec-
tive’ outlines the distance between the denominations. The question about 
the icon is not alien to Roman Catholicism, but neither is it of paramount 
significance. The parallel between Protestantism and Orthodoxy presents 
still more profound differences. Pavel Evdokimov’s assertion of the ques-
tion is extremely dramatic: ‘The Reformation whitewashes the church mu-
ral paintings.’34 Orthodox music does not aim at ‘painting’ religious plots, 
which radically distinguishes it from established Western ‘wоrd painting’.

The Old Testament Tabernacle
Common principles between the architectural plan of the Old Testa-

ment tabernacle and the Orthodox score are also apparent. The question 
arises: why in this study the tabernacle is being examined as an Orthodox 
symbol but not as all-Christian one? The tabernacle is not just an archetype 
of the Christian temple. It bridges with the stable principles in the temple 
architecture but not with the changeable ones. No less important fact in 
the context of  Orthodoxy is that connection between the Old Testament 
description and quotations from the New Testament. According to Marga-
rita Pirotich: ‘The mathematical exactness of the Word has been proven 
by graphical constructions. Graphs, in turn, revealed surprises – unimag-
ined by me – connected with divine events: Crucifixion, Resurrection, and 
Ascension.’35 Before moving on, the peculiarities of the Orthodox and Cath-
olic architecture should be taken into account.  Metropolitan Hilarion Al-
feyev outlines the Orthodox solidity and immutability: ‘Despite the plethora 

33 Synonym Online Dictionary.‘относителен, зависим, непостоянен, неустановен, 
неутвърден, изменчив, условен.’ Available at: http://sinonimen.onlinerechnik.com/
duma/релативен (accessed on 10 December 2016).
34 Evdokimov, Pavel. Изкуството на иконата – богословие на красотата (The 
Art of the Icon – Theology of  Beauty). Sofia: Omofor, 2011, p. 186: ‘Реформацията 
варосва църковните стенописи.’
35 Pirotich, Margarita. Op. cit., p. 43: ‘Чрез графичното построение се доказва 
математическата точност зад Словото. Графиките, от своя страна, разкриха 
неподозирани от мен изненади за предобрази на божествени събития: Разпятие, 
Възкресение, Възнесение.’
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of forms and architectural styles used in temple constructions, the internal 
structure of the Orthodox Church always follows a certain canon (formed 
in Byzantium around the beginning of the second millennium) and has not 
endured significant changes.’36 He adds that one of the archetypes of  Hagia 
Sophia in Constantinople37 is the Old Testament tabernacle: ‘Hagia Sophia 
was conceived as a Christian version of the three Old Testament religious 
buildings – the tabernacle, the Temple in Jerusalem, and the temple de-
scribed in Chapters 40-47 in the book of Ezekiel.’38

The following quotation by Cardinal Joseph Ratzinger presents the 
Western temple as a historically changing space: ‘We saw that the architec-
tural canon for the liturgy of Word and Sacrament is not rigid, though with 
every new development and re-ordering the question has to be asked: what 
is in harmony with the essence of the liturgy and what detracts from it? (…) 
In Byzantine church buildings the structure just described was essentially 
retained, but in Rome a somewhat different arrangement developed.’39

For Pirotich the biblical content is revealed in layers as well. An archi-
tectural plan – vessels of the tabernacle – found parallels with quotations 
from the New Testament and symbolic meaning.40

36 Alfeyev, Mitropolitan Hilarion. Op. cit., p. 43: ‘Несмотря на все многообразие форм 
и архитектурных стилей, используемых при строительстве храмов, внутреннее 
устройство православного храма всегда следует определенному канону, 
сложившемуся в Византии приблизительно к началу второго тысячелетия и не 
претерпевшему существенных изменений.’
37 One of the greatest examples of the Orthodox architecture.
38 Ibid., p. 18: ‘Храм Святой Софии был задуман как христианская версия трех 
ветхозаветных культовых сооружений – скинии, Иерусалимского храма и храма, 
описанного в гл. 40-47 книги пророка Иезекииля.’
39 Ratzinger, Cardinal Joseph. ‘The Altar and the Direction of Liturgical Prayer’. 
Excerpts from The Spirit of the Liturgy. Available at: http://www.ignatiusinsight.com/
features2006/ratzinger_altareast_jan06.asp (accessed on 10 December 2016).
40 Adumbration of the architectural plan of the tabernacle and its corresponding quotations 
in the New Testament are presented here in a new way to save space:
Старозаветната скиния)/The Old Testament Tabernacle
Принадлежности на Скинията/The Vessels of the Tabernacle
1. Ковчег на откровението/the ark you are of the record (Ex. 25:10-22)(p. 26)
Истина, истина ви казвам: който спази словото Ми, няма да види смърт вовеки./
Truly I say to you, If a man keeps my word he will never see death. (John 8:51) (p. 40)
2. Трапеза за хлябовете на предложението/The table of the holy bread  (Ex. 25:23-30)
(p. 28)
Аз съм хлябът на живота;/I am the bread of life. (John 6:35) (p. 41)
3. Светилник/a support for lights (Ex. 25:31-40)(p. 29)
Докле съм в света, светлина съм на света./As long as I am in the world, I am the light 
of the world. (John 9:5) (p. 41)
4. Кадилен жертвеник/an altar for the burning of perfume(Ex. 30:1-7)(p. 32)



81

Example 4.Margarita Pirotich, Architectural Plan

Аз съм възкресението и животът; който вярва в Мене, и да умре, ще оживее./I am 
myself that day and that life; he who has faith in me will have life even if he is dead; 
(John 11:25) (p. 41)
5. Умивалник/a brass washing-vessel(Ex. 30:17-20)(p. 33)
наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците.../He put water into a 
basin and was washing the feet of the disciples…(John 13:5) (p. 41)
6. Жертвеник на всесъждението/an altar (Ex. 27:1-8) (p. 31)
Беше третият час, и Го разпнаха./And it was the third hour when they put him on the 
cross. (Mark 15:25) (p. 42)
7. Двор на скинията/the open space round the House and the altar (Ex. 40:33) (p. 22)
8.Огнен стълб /the fire cloud (Ex. 40:34-38) (p. 36)
И явиха им се езици, като че огнени, които се разделяха, и се спряха по един на 
всекиго от тях./And they saw tongues, like flames of fire, coming to rest on every one 
of them. (Acts 2:1-4) (p. 42)
(Възнесение/Ascension)
И, както ги благославяше, отдели се от тях и се възнасяше на небето./And while 
he was doing so, he went from them and was taken up into heaven. (Luke 24:51)(p. 42)
9. Пресечени оси (Разпятие-Възкресение)/Crossed Axes (Crucifixion-Resurrection) 
(see Example 4)
Няма Го тука, но възкръсна;/ He is not here, he has come back to life: (Luke 24:6) (p. 42)
Translations into English are available at: http://www.o-bible.com/bbe.html (accessed on 
10 December 2016).
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‘After Moses’ divine instruction for the workmanship about the taber-
nacle, the reader has already noticed that the narrative about the building 
goes in incomprehensible, supernatural way for us – from the top down-
wards, from the roof toward the foundations, from the last designing step 
(the roof) to the initial stage (the foundation of the building), (Exodus 
26:1-37).’41

There is a striking coincidence with this architectural study (done on 
Bulgarian soil) and the working methods of Bulgarian composers. Here 
too ‘the building goes in an incomprehensible, supernatural (…) way.’ At 
first sight, the Bulgarian approach seems random and unsystematic. 

41 Pirotich, Margarita. Op. cit., p. 14: ‘След Божественото указание на Моисея за 
направата на Скинията, читателят вече е забелязал, че повествованието за строежа 
върви по непонятен, Божествен, свръхестествен за нас начин – отгоре надолу, 
от покрива към основите, от последния етап при проектирането, покрива – към 
началния етап – основите на постройката.’(Ex. 26:1-37).
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Example 5. Peter Dinev, Cherubic SongExample 5. Peter Dinev, Cherubic Song

Example 5. Peter Dinev, Cherubic Song

The techniques are standardized but their use is not. Peter Dinev com-
bines overlapped chant and hysson. Removing the overlapping voice from 
the score (by the author’s recommendation) means removing the repre-
sentative Russian technique as well.
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Example 6. Cyril Popov, Hysson on Dogmatic, glas 5
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This ‘tearing’ of the hysson is exceptional in both the Russian and 
Byzantine School. This approach of using the hysson, however, separates 
the chant formulae to the limit. Cyril Popov is a pupil of Martynov, which 
and probably explains the ‘block’ rationalization of the chant.

Bulgarian Orthodox polyphony is relatively new; it is not a monastic 
practice but a result of academic education. There is neither an established 
common method nor does it belong to a particular school. The architec-
tural plan of the tabernacle is still raw material of the metaphor whose 
potential will undoubtedly be revealed in the future.

Conclusions

The Principles of Joining in the Polyphonic Score
Accumulations of polyphonic techniques are achieved; they have 

been established in the practice of different national schools. Thus the tex-
ture retains the ability to include and exclude textural layers as a counter-
point of the chant. They acquire the significance of steadfast textural units. 
The common use of the identical countersubjects appears as a general 
constructive principle, so the connection is total and serves as a link be-
tween all chants and, therefore, between all authors. 

Metaphor as a Scientific Method
Metaphor is primarily associated with literary expression. It is also 

justified theologically, since Beauty is one of God’s qualities. The ordi-
nary role of metaphor is to deliver cataphatic theological knowledge. As 
a modern scientific method, it contributes mainly by its axiological and 
nominative functions. The axiological function is expressed in the actual 
presence of constructive correspondences within a musical score, a lin-
guistic fundamental, an iconographic scheme and an architectural plan; 
the nominative function is a much more mature manifestation of meta-
phor. Polyphony originally has no place in the system of Orthodox sym-
bolism and it borrows its name from the iconographic technique ‘inverse 
perspective’. Metaphor is the intuitive leap within the liturgical synthesis, 
providing the compulsory integral comprehension of sacred art.
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Metaphor in Orthodox Church Music
Vesela Boyadjieva

Abstract
The application of metaphor as a method requires a comprehensive 

knowledge of Christian art and transference of terminology. These associations 
in the synthesis of sacred art represent a self-enclosed, circular system in which 
transformations from acoustic into visual notions and vice-versa are manifest. It 
is no accident that every Christian denomination expresses the perception of the 
time-space continuum through polyphony; its multi-dimensional properties – in 
particular its use of several independent voices and rich array of techniques –
create the most appropriate musical texture. Thus it became the actively applied 
language of metaphor. The techniques are standardized but their use is not. 
Metaphor is normally applied to deliver cataphatic theological knowledge. As a 
modern scientific method its contribution is mainly axiological and nominative.

Keywords:  metaphor, Orthodox Church, polyphony, mnogoraspevnost’, 
troestrochie, mnogoglasie, symbolic system, rhythmical prose, iconographic 
scheme, architectural plan, inverse perspective, tabernacle, relativity.
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ДЕКАДАНС И СЕБЕНАДМОГВАНЕ 
Психология и музика у късния Ницше

Нева Кръстева

Случаят Ницше
Der Fall Wagner. Ein Musikanten-Problem1 се появява през 1888 

година, няколко месеца преди изпадането на Ницше в безпаметно 
състояние. (Не закъснява, още приживе на автора, и едно есе под за-
главие „Случаят Ницше“.2) Думата Fall на езика на хоралите, (Durch 
Adam’s Fall ist ganz verderbt ), езика на псалмите и новозаветните 
притчи3, на който е написан Заратустра, означава грехопадение. 
Случаят Ницше е не просто клиничен случай, срив (Zusammenbruch) 
на един гениален ум4, разривът между Ницше и Вагнер, по думите на 
Мартин Хайдегер е „повратна точка на немската история“5.
1 Всички немски цитати са по: Nietsche, Friedrich, Sämtliche Werke. Kritische Stu-
dienausgabe in 15 Bänden. Herausgegeben von Giogio Colli und Mazzino Montinari. 
München/ Berlin/ New York: Deutsche Taschenbuchverlag, Walter de Gruyter, 1967 ff. 
Въпросното съчинение е в т.6, сс. 9-53.
2 Авторът е Рихард Пол, вагнерианец, издателят е Е. Фрич, дотогава издател и на 
основните произведения на Фридрих Ницше. Публикацията е от 15.X.1888 г. в 
„Das musikalische Wochenblatt“.
3 Едно от изследванията на това направление е например: Hayoun, Maurice-Ruben. 
Nietzsches „Zarathustra“ und die Bibel. In: Judischer Nietzscheanismus. Berlin, New 
York: de Gruyter, 1997, S. 327-344.
4 Диагнозата на Ницше по д-р Подах: Podach, Erich. Nietzsches Zusammenbruch. 
Unveröffentliche Dokumente aus der Zeit von Nietzsches Zusammenbruch und Krankheit 
werden hier vorgelegt. Das Verständnis für die Katastrophe, in der Grundkräfte aus Nietzsches 
Wesen zum Durchbruch kommen, ist hiermit erschlossen. Heidelberg: Niels Hampmann, 
1930), отхвърля зависимостта от лекарството за сън Chloralhydrat – т. нар. хлорализъм, 
както и споменаваната от сестра му Елизабет Фьорстер-Ницше парализа поради упо-
треба на опиати (Haschisch-Paralyse). За състоянието му могат да свидетелстват такива 
редове от писмо до Ото Айзер от януари 1880 г.: „Моето съществуване е чудовищен 
товар, бих го отхвърлил от себе си... Непрестанна болка, през повечето часове на деня 
чувство, много подобно на морска болест, полупарализа, от която ми е трудно да го-
воря, редуваща се с яростни пристъпи (последният ме принуждаваше да повръщам 
три дни и нощи и да жадувам за смърт)“. („Meine Existenz ist eine fürchterliche Last, 
ich hätte sie von mir abgeworfen... Beständiger Schmerz, mehrere Stunden des Tags ein des 
Seekrankheit engverwandtes Gefühl, eine Halblähmung, wo mir das Reden schwer wird, zur 
Abwechslung wütende Abfälle (der letzte nötigte mich drei Tage und Nächte lang zu erbrechen 
und dürstete nach dem Tode).“ www.zeno.org/Philpsophie/M /Nietzsche,+Friedrich-Briefe-
1880-136,+An+Otto+Eiser,+Januar+1880. (Посетен на 22.01.2017). 
5 Вж. коментара на тази фраза от Хайдегер при Лаку-Лабарт в неговата книга 
„Musica ficta“, посветена на Вагнер, Бодлер, Маларме и Хайдегер и моята статия 
– Кръстева, Нева. Волята за литературализация на музиката. – В: Диалог и 
духовност. Сборник в чест на Румяна Златанова – Festschrift für Rumjana Zlatanova. 
Съст. Спартак Паскалевски. София: Temto, 2006, с. 437. 
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Понятията décadence и Selbstüberwindung, които използваме в 
заглавието, са споменати в предговора на този текст6 като себепре-
одоляване на съдбовното срастване с вагнерианството и декаден-
ството като видоизменение на въпроса за доброто и злото: „И аз като 
Вагнер съм рожба на това време, и аз съм декадент.“ При размисъла 
си върху Вагнер, както и спрямо музикалните си възприятия, Ниц-
ше прави, по собствените му думи: „само твърда психология“ (lauter 
harte Psycologica)7. Nietzsche contra Wagner от 1889 г. представлява 
„документи на един психолог“ с подзаглавия: Къде се възхищавам, 
Къде възразявам, Вагнер – опасност за музиката, Музика без бъ-
деще (визира се Вагнеровата Zukunftsmusik), Ние, антиподите (сре-
щу Вагнер). Следват още горчиво-иронични теми: Къде е мястото 
на Вагнер, Вагнер – апостол на целомъдрието, и най-накрая, пре-
ди Епилога, Психологът взима думата. Ницше описва работата на 
един психолог, още преди психологията с „преноса“, „контрапрено-
са“, „емпатията“ и “contra-емпатията“ да се е превърнала в модерна 
наука; тук непременно трябва да се спомене и обемното изследва-
не на Reinhard Gasser, в което се доказва терминологията на Ниц-
ше като приложена от Фройд, (Nietzsche und Freud, de Gruyter, 1997). 
Ето началните думи на Ницше от този раздел: Колкото повече един 
психолог, човекът роден и предопределен единствено и неизбежно 
за психолог, отгатващ тайните на душата, се обръща към по-из-
ключителни случаи и хора, толкова повече го грози опасността да 
се задуши от състрадание. Повече от всеки друг той има нужда 
от твърдост и веселост. Правило е именно по-възвишените хора да 
загиват и да се погубват8. Точно този подход той вече прилага към 
собствената си интроспекция. 

В тази картина на психологическата работа изкуството заема 
особено място: Успехът е винаги най-големият лъжец, а произведе-
нието, делото е също успех. Великият държавник, завоевателят, 
откривателят са скрити като в дреха зад своите дела, скрити до 
неузнаваемост. Едва произведението на поета, на философа сътво-
6 Ср. с бълг. издание: Ницше, Фридрих. Раждането на трагедията и други съчинения. 
София: Наука и изкуство, 1990, с. 303. 
7 Niеtzsche, Friedrich. Ecce homo, Bd. 6. München: Walter de Gruyter, 1999, S. 324. 
Сравни с: Heller, Edmund. Nietzsches Scheitern am Werk. Freiburg/München: De 
Gruyter, 1989, S.67.
8 Ницше, Фридрих. Раждането..., с. 358.
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рява образа на този, който е извършил делото, който трябва да го е 
извършил. „Великите хора“ и оказваната им почит стават по-къс-
но материал за кратка, лоша поезия. В света на историческите 
ценности властва фалшификацията9. 

Струните на душата 
Meine Seele, ein Saitenspiel

В Nietzsche contra Wagner10 се съдържа една кратка лирична твор-
ба, в раздела, наречен по музикантски „интермецо“11. Във втория ку-
плет авторът изповядва „песента на душата си“ в един от най – съ-
вършените образци на немската модерна поезия:

Meine Seele, ein Saitenspiel  Моя душа, свирене на струни !
sang ich, unsichtbar berührt,  Припявах тайно една гондолна песен
heimlich ein Gondellied dazu,  невидимо затрогнат,
zitternd vor bunter Seligkeit.  треперещ от блаженство цветно.
Hörte Jemand Ihr zu? – Някой чу ли я?
Това е музиката като отвъден образ на душата, затрогваща своите 

струни; античните автори я наричат musica humana: когато настрой-
ката на струните дава благозвучен интервал, тогава тялото и душа-
та са здрави. (Другите два вида музика, според Боеций са musica 
mundana – музиката на сферите на Питагор и musica instrumentalis 
– гласът и инструментите на човека). Ницше създава атмосферата на 
едно тайно, невидимо съвместно музициране (Es sungen drei Engel12), 
имагинация за цветове, цветова музика. 

9 Пак там, с. 359. 
10 Съдържа се и в Nietzsche, Friedrich. Ecce homo, S. 291.
11 Липсва в посоченото българско издание. Преводът е мой (Н.К.) Ето и преводът 
на Христо Маринов във „Фридрих Ницше, Стихотворения“. София: Издателско 
ателие Аб, б. д.: Дадено му е заглавие „Венеция“: 
Неотдавна в нощ кафява/ аз стоях на моста сам./ Над повърхността трептяща/ 
нежно песен се разля/ и омайно зазвънтя./ Звуци, светлини, гондоли/ шеметно 
изплуваха от мрака./ 
А душата моя – лира./ В миг докосната – запя си,/ тръпнеща в блажен екстаз,/ 
тайнствено гондолиерска песен./ – Ала чуха ли я други?... 1888. 
12 Немската народна песен на просещите деца е използвана от Малер в III. симфо-
ния и от Хиндемит в III. соната за орган и в „Художникът Матис“, където е обвър-
зана с изображенията на ангелите от Изенхаймския олтар на Матиас Грюневалд.
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Още за лирата (на Аполон)
В Опит за самокритика от 1886 г. към Раждането на трагедип-

та от духа на музиката (1878) се заявява постулат, валиден за изку-
ството и политиката на XX век; Ницше коментира първата си книга 
си осем години по-късно: Още в предговора, отправен към Рихард 
Вагнер, изкуството, а не моралът се разглежда като истинската 
метафизична дейност на човека; в самата книга тази еретична ми-
съл – че съществуването на света е оправдано само като естети-
чески феномен – се среща многократно.13 Тази книга, според него, 
е за хора на изкуството, но надарени освен това и с аналитични 
и ретроспективни способности14. Ницше я построява върху антите-
зата на аполоническо-дионисиевото, създадена от немския романти-
зъм15, но авторът вече се самоопределя като знаещ човек, посветен и 
апостол на своя Бог. (От своя страна Козима Вагнер, след разрива с 
композитора, е за него въплъщение на образа на Ариадна.) В края на 
поемата Жалбата на Ариадна от Дионисовите дитирамби Богът се 
появява в смарагдова красота:

Бъди разумна, Ариадна!/ Ти имаш мънички уши, ти имаш моите 
уши – /натикай тази мъдрост в тях:/Не трябва ли да се намрази 
първо, /щом после трябва да се люби?...Аз съм твоят лабиринт.16 

Но лирата и свиренето на нея (das Saitenspiel) е атрибут на Апо-
лон (или Орфей); тя не би имала място в ръцете на посветения на 
Бакхус, защото, по думите на Хердер „характерът на старите дити-
рамби“ (както и на Дионисиевите дитирамби на Ницше) е „бушува-
що въодушевление на вагханките, когато улучени от светкавичния 
лъч на виното, пеят с неистови речи за раждането и делата на своя 
13 Ницше, Фридрих. Раждането..., с. 60.
14 Пак там, с. 57.
15 Историята на този поляритет може да се проследи от Фр. Шлегел с неговата 
„философия на живота“, Хьолдерлин – двойката Емпедокъл-Хиперион, Фр. Шелинг, 
през Хензе, Хердер, Хаман, Клопщок и Гьоте. Вж. напр. Baeumer, Max L. Die 
romantische Epiphanie des Dyonisos, Jstor, Monatshefte, vol. 57, X.1965 N5. https://www.
jstor.org/stable/30156352?seq=12#page_scan_tab_contents. (Посетен на 10.11.2016). 
Ср. с Bohrer, Karl Heinz. Das Erscheinen des Dionysos: Antike Mythologie und moderne 
Metapher. Berlin: Suhrkamp Verlag, 2015.  
16 Ницше създава и понятието „лабиритния човек“, което много напомня „човекът 
от подземието“ на Достоевски: Лабиритният човек никога не търси истината, а 
винаги – само Ариадна, каквото и сам да говори за това. Цит. по: Ницше, Фри-
дрих. Сочинения в двух томах. Москва: Мысль,1990, с. 25. Зa Ницше като ученик 
на Достоевски вж. напр. Вересаев, Викентий. Живая жизнь. Mосква: Республи-
ка,1999, с. 14. 
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покровител“17. И въпреки това можем да намерим още „аполониче-
ски“ думи, светло, слънчево звучащи и пронизани от музикалност и 
дори в названията на самите музикални произведения на Ницше като 
Химн на приятелството, Възхвала на милосърдието, Триумфална 
песен. Ницше е убеден, че само музиката говори от сърцето на све-
та; откъм реалното (оптичното, конкретното) „явление“ няма 
никакъв „мост“,който води в истинската реалност, в света18. Ако 
музиката е този мост като зелената змия, превърнала се в мост меж-
ду световете от „Приказката за зелената змия и Прекрасната Лилия“ 
на Гьоте, то тя ли е и „новата песен“( от псалмите и Апокалипсиса), 
песента на преобразения човек („ein neues Lied“ на Шилер – Бетхо-
вен)? Писмо до Петер Гаст от 4. I.1889 година На моя маестро Пие-
тро. Изпей ми нова песен, светът е просветлен, небесата ликуват. 
Фигурите тук са сакрални – новата песен, просветлените, ликуващи 
небеса. Подписът също е неочакван: Der Gekreuzigte (Разпнатият). К. 
Свасян, в предговора си към двутомника на Ницше19 пише; Да не се 
изкушаваме; Разпнатият може би означава тук „разпнатият разбой-
ник, престорилият се на разбойник музикант, посегнал решително на 
всичко абсолютно, освен на собствения си абсолютен слух“.

 Нека послушаме фрагменти от музиката на Ницше, в която липс-
ва влиянието на Вагнер и има някакъв профетичен поглед към XX 
век – антиромантичната позиция, трезвия поглед към музиката като 
екзистенциална даденост, без преувеличенията на идеализацията и 
концептуалността, нагласата към модалността и дори минимализма.

1. Miserere oт 1860, (композиторът е на 16 години), изцяло про-
никнато от духовната традиция, доказателство за христианската му 
умонагласа. 

2. „Отглас от нощта на Св. Силвестър“, за две пиана, посветено 
на рождения ден на Козима. Денят завършва с трагична за него раз-
връзка, присмех и обиди,1864 (на 19 години) 

3. Мелодрама, Das zerbrochene Ringlein. 1863 година, на 18 годи-
ни. Да си спомним за една друга мелодрама, отново повратна точка, 
но на музиката на XX век – „Лунният Пиеро“ на Шьонберг.

17 Baeumer, Max L. op.cit. 
18 Цит. по: Gebhart, Walter. Nietzsches Totalismus. Berlin/New Jork: De Gruyter, 
1983, S. 253: „Nur die Musik redet aus dem Herzen der Welt, von der realen (optischen, 
konkreten) „Erscheinung“ hingegen aus giebt es keine Brücke... die in die wahre Reali-
tät, ins Herz der Welt führt.“ [I,119]
19 Ницше, Фридрих. Сочинения в двух томах. Москва: Мысль, 1990, с. 34. 
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4. Monodie a deux („Lob der Barmherzigkeit“), 1873 година кла-
вирен дует, напомня Йозеф Хауер. Barmherzigkeit е синоним на 
Mitleid. Да съпоставим лайтмотивните думи на Парсифал: „Aus 
Mitleid wissend“ с „да умреш от състрадание“ в психологията на 
късния Ницше.

5. Gebet an das Leben, Text Lou Andreas Salome, 1882, на 38 годи-
ни. На езика на философията – това е ницшевата философия на жи-
вота. Думата „молитва“ звучи в устата на този, който се е самообявил 
за секуларист и атеист. Музиката обаче издава в неговия случай една 
дълбоко чувствителна и уязвима природа. (Бил е наричан от италиан-
ските си съседи Il Santo). Последните думи на „Der Fall Wagner“ са: 
Dass die Musik nicht zu einer Kunst zu lügen wird.

Нека да приведем още някои известни образи на „свиренето на 
струни“ в поезията и музиката, свързани с Ницше. Най-напред е из-
вестното стихотворение на Едуард Мьорике, посветено на породения 
от въздуха Saitenspiel – „Към една еолова арфа“20. „Музата, породе-
на от въздуха“ бива призована да започне своята мелодична жалба 
(melodische Klage), облегната на покритата с бръшлян стена на ста-
рата тераса. Тайнственото скръбно свирене на вълшебния природен 
инструмент е вероятно превърнато от Ницше в песен на „душата на 
поета“, т.е. може би се касае за пародийна техника. В резонанс, при-
емане или отхвърляне на зазвучали в паметта слова и музика може да 
се разглежда и голямата тема за паралелите между Вагнер и Ницше 
не само в ранните апологетични текстове, но и между Парсифал и 
Заратустра21. Към ницшевите пародии насочва Хайдегер в послед-
ната глава на „Европейският нихилизъм“22, двутомник, посветен на 
Ницше. Заключителното стихотворение на Гьотевия Фауст II. Chorus 
mysticus (сравни с II част на VIII. симфония на Густав Малер) е па-
родирано в II. издание на Веселата наука (1887) и представено като 
песен на Принц Фогелфрай (Принц Волна птица):

20 Ето първата строфа на Мьорике: Angelehnt an die Efeuwand/ Dieser alten Terrasse/
Du, einer luftgebornen Muse/ geheimnissvolles Saitenspiuel/ Fang an, fange wieder an/
Deine melodische Klage. Брамс и Хуго Волф са писали въру този текст. 
21 Вж. напр. Hollinrake, Roger. Nietzsche, Wagner, and the Philosophy of Pessimism. 
Londоn: Georg Allen & Unwin, 1982. Разгледани са паралелни текстове, като напр. 
Парсифaл, II действие с хвърлянето на копието и Заратустра, част II, Детето с ог-
ледалото, сс.134-135. 
22 Heidegger, Martin . Der europaeische Nihilismus. Pfullingen: Günther Neske, 1967, 
S. 278-296.
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Гьоте: (превод на Кръстьо Станишев) 
Тук всичко преходно притча остава 
Непостижимото се претворява 
Неизразимото дело тук става. 
Вечната женственост ни извисява.

Ницше (превод мой, Н.К.)
Непреходното е само символ
А Бога, преходния, поетът е присвоил
Колелото световно върти се
И набраздява цел върху цел.
Мъка – нарича го гневният
Глупакът игра го зове. 
Играта световна и господня
Илюзия смесва и битие.
И нас ни примесва навътре
Глупостта на вечността23.

Ето малък фрагмент от текста на Хайдегер, който касае „святото“ 
и „отсъствието на Бога“: „Изпускането на нескритостта на битието 
като такова позволява да изчезне всичко благотворно в съществува-
нето. Това изчезване на благотворното отнася със себе си и затваря 
пътя към откритостта на святото. Затварянето на святото затъмня-
ва всяко просветване на божественото. Затъмняването втвърдява и 
скрива отсъствието на Бога“24.

Друг пример на съдбовно споменаване на думата „Saitenspiel“ са ма-
леровите Skizzenblätter към незавършената X симфония. В края на IV. част 
в ескиза, написан на четири петолиния, намираме прощални реплики:

„Du allein weisst, was es bedeutet! Ach! Ach! Ach!, Leb’ wohl mein 
Saitenspiel!“25(Само ти знаеш какво означава това! Прости, моя лира!) 

23  Nietzsche, Friedrich. An Goethe: Das Unvergängliche/ Ist nur ein Gleichniss!/ Gott 
der Vergängliche /Ist –Erschleichniss /…Welt-Rad,das rollende,/ Streift ziel auf Ziel/ 
Noth-nenn’s der Grollende/ Der Narr nennt’s Spiel../ Welt-Spiel, da s herrische,/Mischt 
Sein und Schein/ Das Ewig-Närische/ Mischt uns hinein. Available at: www.pinselpark.
de/literatur/n/nietzsche/poem/dasunvergaengliche.html.  (Посетен на на 20.01.2017).
24 Ibid., S. 292.
25 Вж. факсимилните приложения в моята статия „Десетата симфония на Малер“. 
Кръстева, Нева. Музикално-теоретични изследвания. Том III. София: Leading 
Technology, 2003, сс. 210-252.
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Малер възвеличава Ницше, с неговата поема „О Мensch, giеb26 Acht, 
от Заратустра, написана в духа на елевсинското посвещение (11сти-
ха, 12-тият е мълчание); втория път тя се провежда от Ницше като 
„хорален кантус-фирмусен мотет с предимитация“ (казано на музи-
кален език), т.е. с поетично въведение към всеки стих. При Малер тя 
се намира в IV. част на III. симфония, на мястото на йерархията на 
човека, тъй като той строи възходящо своя музикален свят от при-
родното царство на бог Пан, през царствата на растенията, животни-
те, човека, ангелите, и свързващия ги миров Ерос. (Ницше: „Около 
героя всичко става трагедия, около полубога – игра на сатири, около 
Бога – всичко става, как? – вероятно свят“ (Um den Helden herum wird 
alles zur Tragödie, um den Halbgott herum Alles zum Satyrspiel, und um 
Gott herum wird Alles – wie? Vielleicht zur „Welt“? (Nietzsche, Fried-
rich, Nachlaß 1882-1884, Bd.10, 3[1]94, S. 6)

При Райнер Мария Рилке интересът към Ницше е проявен в не-
говите „Маргиналии“ към „Раждането на трагедията от духа на музи-
ката“27, които започват с коментар към ницшевото утвърждаване, че 
„поезията се ражда от мелодията“. Този факт важи за поети като Ши-
лер и Яворов28 и за самия Ницше, но е известна и алтернативата при 
съпоставянето на Шилеровото музикално ухо и Гьотевото художни-
ческо око. Запознаването с Ницше за Рилке е и биографичен факт 
поради връзката на поета с любимата ученичка на Ницше и Фройд 
Лу Андреас Саломе. 

Една строфа на Рилке може да открои продължението на музи-
кално-психологическата линия в поeзията, минаваща през себеусе-
щането като musica humana:

Ich bin eine Saite  Aз съм струна
Über rasende  Опъната на бързи и
BreiteResonanzen Gespannt. широки резонанси.
Die Dinge sind Geigenleiber  Нещата са телата на цигулки.
(„Am Rande der Nacht“) („На ръба на нощта“)

26 Според оригиналното изписване.
27 Рилке, Райнер Мария. Мелодията на нещата. София: Народна култура. Поредица: 
Извори, 1993, сс.138-148.
28 Вж. Кръстева, Нева. Мелодия неземна сред нощта. – В: Кръстева, Нева. Музи-
кално-теоретични изследвания. Том III, София: Leading Technology, 2003, сс. 255-
266. Кръстева, Нева. Мелодия неземна сред нощта. – В: Кръстева, Нева. Музикал-
но-теоретични изследвания. Том III. София: Leading Technology, 2003, сс. 255-266.
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В сравнение с ницшевото стихотворение, виждаме друга пое-
тична картина – на външно-чувствителното, резонансно изживяване, 
опънатост до скъсване, съпричастност с нещата, които не са „Dinge 
an sich“, a са вибриращите корпуси на света (Geigenleiber). Можем 
да сравним фоничните решения: r, sch, s при Рилке и пеещите глас-
ни при Ницше при неговото „тайно, блажено“ вътрешно-душевно 
движение. Този трепет – Рилке: Ich soll silbern erzittern (Трябва сре-
бърно да затрептя), Ницше: Zitternd von bunter Seligkeit (Треперещ 
от блаженство цветно) е не просто музикантско-поетична чувст-
вителност, а някакъв вид трансформирана душевност (Die Fröliche 
Wissenschaft: Die Kunst der Transfiguration ist eben Philosophie (Изку-
ството на трансфигурацията е собствено философия).

Рилке: Meine Stube und diese Weite wach über nachtbedecktem Land ist 
Eines (Моята стая и тази шир, будна над земята, с нощ покрита, са Едно.)

Интроспекцията на Ницше
И все пак няма ли противоречие между Meine Seele, ein Saitenspiel 

и „твърдата психология“, позицията срещу цялата съвременна „хуман-
ност“, (...) изтрезвяване по отношение на всичко временно (...) окото 
на Заратустра да обозре от огромно разстояние факта човек – да го 
види под себе си. Такава цел – нима не заслужава всяка жертва? Всяко 
себепреодоляване, всяко себеотричане!29 Това е противоборството меж-
ду творенето – музиката – Lob der Barmherzigkeit, поезията – Ich habe 
Zarathustra gedichtet, живота – „разколниковият“ сън наяве с пребитата 
кранта и падането на улицата точно преди срива и Антихристът.

Тази полемична книга, замислена като проклятие към христи-
анството30 е единствената, в която музикалното пресъхва. Това на-
помня прогнозата му от 1872 година в Раждането на трагедията 
от духа на музиката, че заради „сократическото“ у Еврипид траге-
дията трябва да загине с изчезването на „духа на музиката“. Aполон 
е представен като „просветления гений на principium individuationis, 
29 Ницше, Фридрих. Раждането на трагедията..., с. 304.
30 В Ecce homo се съдържа свидетелство за този замисъл: Познавам жребия си. С 
моето име някога ще се свързва спомена за нещо чудовищно, за криза, каквато 
на земята не е имало, за дълбока колизия на съвестта, за решителността да се 
закълнеш срещу всичко, в което досега си вярвал, подкрепял, славил. Аз не съм човек, 
аз съм динамит. (Warum ich ein Schicksal bin). Nietzsche, Friedrich. Ecce homo. S. 
365: „Ich kenne mein Loos. Es wird sich einmal an meinen Namen die Erinnerung an 
etwas Ungeheures anknüpfen – an eine Krisis, wie es keine auf Erden gab, an die tiefste 
Gewissens-Collision, an eine Entscheidung heraufbeschworen g e g e n Alles, was bis 
dahin geglaubt, gefordert, geheiligt worden war. Ich bin kein Mensch, ich bin Dynamit.“
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докато под мистичния ликуващ зов на Дионис се разчупват оковите на 
индивидуацията (...) към най-съкровената същина на нещата“31. Антих-
рист обаче за разлика от всички текстове на Ницше, не използва музи-
ката като аргумент (Касиодор: Quando vero iniquitates gerimus musicam 
non habemus.)32 Името Вагнер фигурира един единствен път: В името 
на инстинкта за живот (буквално – нагона: Trieb zum Leben) би тряб-
вало да се нанесе удар на подобно опасно, болестотворно натрупване 
на състрадание, както е у Шопенхауер (и за съжаление – у целия наш 
литературно-художествен декаданс – от Санкт-Петербург до Париж, 
от Толстой до Вагнер)33. Под понятието „декаданс“ наблюдаваме обеди-
няване на европейското изкуство в една линия. Тук Достоевски не е спо-
менат, но замисълът му княз Мишкин като „положителния, прекрасния 
човек“ да се доближи до Христос, е бил известен на Ницше34. Линията се 
определя от Шопенхауер, чийто влияние е изпитвал, защото „музиката“, 
според него е „отражение на самата воля“35, следва Толстой – с аскети-
зма и антиелитарната нагласа и Вагнер с „Парсифал“. Въпреки цялата 
съпротива към Вагнер – привидно най-големия победител, в действи-
телност прогнил, отчаян декадент, който внезапно, безпомощен и раз-
бит, падна ничком пред христианския кръст 36, Ницше има и любопи-
тен текст на идентификация с него: Възхищавам се от тази творба, бих 
искал аз да съм го сътворил: поради недостиг от това, аз го разбирам. 
Вагнер никога не е бил по-додре инспириран, отколкото в края37.

31 Ницше, Фридрих. Раждането..., с. 139. 
32 Kогато вършим несправедливост, нямаме музика (лат.)
33 Ницше, Фридрих. Антихрист. Проклятието на християнството. София: 
Издателско сдружение ЕВРАЗИЯ АБАГАР, 1991, с. 11.
34 Сравни пак там, с. 96, бел. 36.
35 Сравни с Шопенхауер, Артур. Светът като воля и представа. Том I. София: УИ 
„Св. Климент Охридски“, 1997, с. 386, където се съдържа и отъждествяване на 
хармоничния четириглас с елементите на света.
36 Ницше contra Вагнер.
37 Ср. със Случаят Вагнер, цит. изд, с. 332. Преводът е мой (Н.К.). „Разбирането“ 
се свежда до това, че „Парсифал“ е гениална шега на изкушението“. Думата 
Ermangelung (не предадена в превода) има музикално-исторически конотации като 
обръщение на гений към висшестояща особа. В посвещението на „Das musikalische 
Opfer“ на Фридрих Велики, Й.С. Бах употребява за себе си иронично-почтително 
израза Wegen Mangel nötiger Vorbereitung („поради липсата на нужна подготовка“).  
Ето немският текст: Nietzsche, Friedrich. Ecce homo. KSA 6, S. 43: „Ich bewundere 
dies Werk, ich möchte es selbst gemacht haben, in Ermangelung davon v e r s t e h e i c 
h e s ... Wagner war nie besser inspirirt als am Ende.“ 
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Борбата с декаданса, към който той сам принадлежи и себенад-
могването – Wille zur Macht, което в психологически план трябва да 
бъде разбирано като воля за мощ, здраве, изцеление са видими в об-
раза на Заратустра, написан на преобърнатия език на Стария и Но-
вия завет. Саморефлексията на Ницше е документирана в множество 
афоризми, писма, проекти, стихове и максими. В една от първите би-
ографии на Ницше (1899 година) от Лу Андреас Саломе38 понятие-
то „декаданс“ се разглежда през „душевното състояние“ и „тайната 
болка, която причинява на този страстен дух непрекъснатия натиск 
да се удържи на прилива на познанията и нарушенията на мисълта“. 
Неговата болест е историческа („historische Krankheit“). Тя цитира 
Оздравяващия от Заратустра:39

Мein Abgrund redet,   Моята бездна говори,
meine letzte Tiefe   моята последна глъбина
habe ich ans Licht  аз превърнах 
gestülpt.    в светлина.

Зигмунт Фройд също разглежда наследството на Ницше, по-спе-
циално автобиографичната Ecce homo, като изключителна саморе-
флексия: „Интроспекция като при Ницше не е достигана при нико-
го преди и вероятно не би трябвало да може да бъде достигната“40. 
Когато се вгледаме в тази интроспекция, в „струните“ на душата на 
човека като musica humana – тогава себепознанието минава през еле-
ментите на света, но в обсесията от Антихриста – като „себеотрича-
не“, но и „героичен смях“ – по Лу Саломе – „една мистична двойна 
същност“ „в могъщата душевна сила, с която той можа да се издигне 
така високо над себе си, лежеше, за него, психологически погледна-
то, едно вътрешно основание да разглежда себе си като мистично 
двойствено същество и за нас в това лежи най-дълбокия смисъл и 
ценност на неговите творби. Защото откъм неговия смях и нас ни 
пресреща звукът на един разтърсващ двоен акорд: подигравката на 
един заблуден и усмивката на един победител“41.

38 Andreas-Salome, Lou. Friedrich Nietzsche in seinen Werken. Wien: Verlag von Carl 
Konegen, 1894, S. 66.  
39 Ницше, Фридрих. Тъй рече Заратустра. (Превод: Мара Белчева.) Том 4. София: 
Издателство Мария Арабаджиева, 2003, с. 194.
40 Цит. по Gasser, Reinhard. Nietzsche und Freud. Berlin: De Gruyter, 1997, S. 179. 
41  Andreas-Salome, Lou. Op.cit., S. 263.
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В Ecce homo звучи разстроеният инструмент – човек (Das Instru-
ment (…) es sei so verstimmt, wie nur das Instrument „Mensch“ verstimmt 
werden kann)42, този, който е съдба (Warum ich ein Schicksal bin), този, 
който да доведе до преоценка на всички ценности (Umwerthung aller 
Werthe)43. Собствената му оценка е също преоценка – Аз не съм човек, 
аз съм динамит44.

Ако се взрем в интроспекцията на късните творби на Ницше ще 
забележим „втърдяване“, „обездушаване“ в посока от живите прин-
ципи на света, с които се е отъждествявал, към „пустинята, която 
расте и задушава“. (Die Wüste wächst, weh dem der Wüsten birgt)45 
още преди в действителност да изпадне в кататоничното състояние. 
Той преживява вътрешния срив от звезден морал (кантовото „звезд-
но небе над човека и моралния закон вътре в него“) до глумец, поет 
(Nur Narr, nur Dichter) – синоним на Narr е прозвището на Парсифал 
– der reine Tor. Oтъждествен e с животински страсти, грабливи птици 
(adlerhaft, pantherhaft, einen Löwen würdig), разкъсва агнеца. Нарича 
себе си себепознавач, себепалач (Selbstkenner, Selbsthenker). Накрая 
идва обощаващато обединение на минералния елемент със смъртта: 
Човеко, не забравяй, отдал се на сластта/ти си камъкът, пустиня-
та, ти си смъртта46. Тази фраза Ницше записва с разрядка в края на 
поемата Сред дъщерите на пустинята от Дионисиовите дитирамби 

42 Nietsche, Friedrich. Ecce homo, S. 269: „Инструментът, дори да е разстроен, както 
може да бъде разстроен само инструментът „човек“. 
43 Според оригиналното изписване, Nietzsche, Friedrich. Ibid., S. 365. 
44 Ibid., S. 365. 
45 Ibid., Dionysos – Dithyramben, S. 382: „Пустинята расте, тежко на този, който в 
себе си таи пустини“ тук и по-нататък използваме и преводи на Хр. Маринов от 
стиховете „Дионисиевите дитирамби“. Ницше, Фридрих. Стихотворения. София: 
Издателско ателие Аб, 2005.
46 Превод мой (Н.К.). Можем да припомним проникновения гнозис на 
Шопенхауеровото схващане за четиригласния хармоничен строеж в музиката, 
където на земното, неодушевеното се отрежда баса: „В най-ниските тонове на 
хармонията, в основния бас, откривам най-ниските степени на обективация на 
волята, неорганичната природа, масата на планетата (...). По-високите (гласове), 
според мен, представляват растителният и животински свят. И накрая, в мелодията, 
в основния глас, пеещ високо и движещ се последователно от начало до край, 
напълно произволно в непрекъснатата многозначителна връзка на една мисъл, 
откривам най-високата степен на обективация на волята, осмисления живот и 
стремеж на човека“. Шопенхауер, Артур. Светът като воля и представа, Том I. 
София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1997, сс. 386-388. 
Затова в музикалната терапия логиката на мелодическото се използва да стимулира 
говора, напр. при заекването.
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– Vergiss nicht, Mensch, den Wollust ausgeholt: du – bist der Stein, die 
Wüste, bist der Tod...

Ако в контекста на подобно себепознание – себебичуване потър-
сим мястото на музиката, но в опозициите на Фройд – Ерос-Тана-
тос, Ерос-Култура, ще видим, че то е празно. Музиката вече не е ар-
гумент, който да разкрива индивидуални или обществени човешки 
процеси. Културата е дефинирана чрез буквалното противопоставяне 
на Натурата47. Нека чуем Фройд и за познанието на елементите (гноз-
иса). Текст, посветен на огъня, т.е., това с което в традицията винаги 
е била отъждествявана (например Прометей при Бетховен) или се е 
самоотъждествявала (Скрябин и Ницше) творческата личност, при 
Фройд липсва. Ето какво мисли Фройд за другите стихии: „Природа-
та е студена, ужасяваща, безогледна...Там са елементите, които като 
че се присмиват на всяко човешко усилие; земята, която трепери, 
руши всичко човешко и погребва човешкото творение; водата, която 
при вълнение залива всичко и го поглъща; бурята, която го отвява; 
там са болестите, които едва отскоро разпознахме като нападение от 
други живи същества; накрая – болезнената загадка на смъртта...“48.

Нека завършим това изложение със самоидентификацията с огъ-
ня –Ecce Homo – Ето човекът, от миговете на себенадмогване, усеща-
ни като радостната, весела наука – Die fröhliche Wissenschaft:

Ja! Ich weiß wohеr ich stamme  Да! Произхода си аз знам
Ungesättigt wie die Flamme  ненаситен като плам
Glühe und verzehr ich mich.  Себе си изгарям и разяждам.
Licht wird alles, was ich fasse  Светлина остава туй, което озарявам.
Kohle alles, was ich lasse;  Въглен – всичко туй, което изоставям.
Flamme bin ich sicherlich.  Пламък сигурно съм аз49.

...

47 Фройд, Зигмунд. Ерос и култура. Велико Търново: Евразия – Абагар, 1991,  
с. 28: „Какво е култура... Достатъчно ни е сaмо да повторим, че думата „култура“ 
характеризира цялата сума от успехи и начинания, с които нашият живот се 
отдалечава от животинските ни предшественици и което служи на две цели: за 
защита на хората от природата и за регулирането на човешките взаимотношения“.
48 Превод мой по: Gasser, Reinhard. Nietzsche und Freud. Berlin: Verlag Walter de 
Gruyte, 1997, S. 179.
49 Nietzsche, Friedrich. Die fröhliche Wissenschaft . KSA 3. München: Verlag Walter de 
Gruyte, 1999, S. 367, превод мой (Н.К.) 
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Decadence and Self-Overcoming 
Psychology and Music in Later Nietzsche

Neva Krysteva

Abstract
 In European Nihilism Martin Heidegger comments on Nietzsche’s psychol-

ogy as Dionysian Mächtigkeit. This paper follows the drying up of the musical 
element in The Antichrist and the dissolution of principium individuationis in 
the Dionysian – as anticipated in Nietzsche’s early thought and manifested in his 
later writings – immediately before the disintegration of the personality. Howev-
er, the spirit of music yields the book of knowledge (Thus Spake Zarathustra) in 
which the philosophical narrative is enlivened by the Theologenblut (theological 
blood) of the Bible’s proverbial language. The will to power exerts a healing and 
helping influence on each evolving or withering life (Nietzsche).

 Keywords:  Der Fall Wagner, Saitenspiel, musica humana, Rilke, Lou 
Salome, Also Sprach Zarathustra, Dionysos – Dithyramben, Heidegger, Mahler, 
The Antichrist, Freud, philosophy of life.
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ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИЯТ МУЗИКАЛЕН 
ТЕАТЪР В ТВОРЧЕСТВОТО НА СИЛВАНО 

БУСОТИ (1931): МЕЖДУ МАЛАРМЕ, ДЕБЮСИ  
И СИНЬОРЕЛИ: QUESTO FAUNO (1998 – 1999)

Иванка Стоянова

Музикант, композитор, пианист, художник, писател, поет, актьор, 
сценограф, постановчик, режисьор, автор на декори и костюми за те-
атрални и оперни представления, Силвано Бусоти (1931) е, несъм-
нено, истинският многостранен артист, който съзнателно игнорира 
установените граници между различните артистични изяви. Нада-
рен с изключителната способност да променя постоянно интердис-
циплинарното си творчество, Бусоти е предшественик на мултиме-
дийните произведения, които се утвърждават все повече и повече по 
театралните и оперни сцени през последните 30 години. Изключи-
телен и разностранен талант, Бусоти „предсказва“ интуитивно, още 
през  50-те години на XX век, т.е. преди своите колеги представите-
ли на музикалния авангард, най-важните тенденции на съвременна-
та музика: утвърждаването на  алеаториката, на отворената форма, 
на музиката–графика, на инструменталния театър, на множествена-
та сценична повествователност. Многоизвестната  книга на Умберто 
Еко Отворената форма, която излиза от печат през 1962 година1 е 
непосредствено свързана с творческите търсения на композитори-
те-авангардисти през 50-те – 60-те години. Първите примери на му-
зика-графика и на музика за четене в Европа се появяват през 60-те 
години2. Въвеждането на случайността в западноевропейската му-
зика е свързано с пребиваването на Джон Кейдж, Дейвид Тюдор и 
Ърл  Браун в Дармщадт, центъра на музикалния авангардизъм през 
50-те години. Инструменталният театър, който използва телесните 
жестове на изпълнителите на сцената, се утвърждава също през 60-
те години. Множествеността на материалите – звук, шум, жест, танц, 
изобразително изкуство, филм, видео, и т.н. – в произведенията пред-
назначени за концертния подиум или оперната сцена, подчинени или 
не на традиционната симфоничната или оперна повествователност, 

1 Eco, Umberto. Opera aperta. Milano: Bompiani, 1962.
2 Да напомним книгите на Дитер Шнебел Мо Но и Мислима музика: Schnebel, 
Dieter. Mo No. Köln: Du Mont Schauberg, 1968; Denkbare Musik, Köln: Du Mont 
Schauberg, 1972.
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се налага също през 60-те години. Докато Бусоти, още от самото на-
чало на артистичната си дейност в края на 40-те години практикува 
спонтанно интегрирането на най-различни артистични изяви, воден 
от постоянния си интерес към другостта, към отворената форма, към 
многостранното изкуство с и за другите.

Музикалният авангард и Бусоти
Силвано Бусоти е роден на 1.10.1931 година във Флоренция. 

Близък на музикалния авангард на 50-те – 60-те години, той всъщ-
ност никога не се включва напълно в това направление поради раз-
нообразните си артистични склонности и най-вече поради автентич-
ната си опозиция към всяка строга система на композиция. Бусоти 
предприема първите си композиционни опити на 5-годишна възраст. 
През 1940 година постъпва в Консерваторията „Луиджи Керубини“ 
във Флоренция, където учи цигулка, хармония, полифония и пиано 
(при композитора Луиджи Далапикола). Прекъснатото поради война-
та обучение Бусоти продължава в последствие самостоятелно, като 
автодидакт. През 1957 година следва курсовете по композиция и ана-
лиз на известния Макс Дойч в Париж. Запознанството с Пиер Бу-
лез и Хайнц-Клаус Метцгер го привличат в центъра на музикалния 
авангард Дармщадт, където се среща с Джон Кейдж и Дейвид Тюдор. 
Но строгите правила на интегралния сериализъм от 50-те години3 не 
привличат особено Бусоти: поведението му е това на свободомис-
лещия ницшеанец. Да напомним Ницше: „Опасявам се от изобре-
тателите на системи и се оклонявам от пътя им. Вярата в системи 
означава отсъствие на честност“4. Бусоти остава винаги верен на 
приятелството си с колегите-авангардисти, като същевременно не се 
отказва от своите собствени композиторски убеждения. Той никога 
не пише додекафонна музика, тъй като строгият счетоводителски дух 
на сериализма му е чужд. Но художникът Бусоти преосмисля по сво-
ему идеята за додекафонната серия: Да напомним неговата картина 
3 Булез съчинява своите известни Structures/Структури за две пиана, произведе-
ние – пример за интегралния структурализъм – през 1952 година. Показателен е 
фактът, че през същата година Джон Кейдж пише Aria/Ария, посветена на певицата 
Кети Берберян, произведение с графична разноцветна партитура, в което случай-
ността играе съществена роля.
4 Nietzsche, Friedrich. „Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philoso-
phiert“. In: Kritische Studienausgabe, Bd 6, hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Monti-
nari, 2., München/Berlin/ New York: 1988. S. 63: „Ich mißtraue allen Systematikern und 
gehe ihnen aus dem Weg. Der Wille zum System ist ein Mangel an Rechtschaffenheit“. 
(Всички преводи са от автора).
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Serie dodecafonica/Додекафонна серия от 1949 година5. Извън кон-
текста на додекафонната музикална композиция, простата серийна 
аритметика поражда при Бусоти свободни артистични изяви.

Първите големи успехи на композитора Бусоти са свързани с име-
то на пианиста Дейвид Тюдор, изпълнител на Джон Кейдж, но също на 
Карлхайнц Щокхаузен, за когото той пише своите Piano Pieces for D. 
Tudor6 и на певицата Кети Берберян, която е вдъхновителката на много 
негови произведения. Всъщност, някои произведения предназначени 
за Дейвид Тюдор, са практически адаптации на рисунки, peализира-
ни още през 1949 година7 и вероятно насърчени от композиторската 
практика на Джон Кейдж. Но Бусоти в никакъв случай не „произлиза 
от Кейдж“8, както твърди композиторът Алдо Клементи, въпреки вяр-
ното им приятелство, тъй като практиката на случайността при Кейдж 
само подтвърждава вече установената естетическата ориентировка на 
Бусоти. Художник и същевременно музикант от семейство, в което ба-
щата, вуйчото и по-големият брат са художници, Бусоти практикува 
още от най-ранните си произведения взаимодействието между рисун-
ка и музикална нотация, т.е. въвеждането на случайността в компози-
цията и интерпретацията на своите множествени отворени партитури. 
Да напомним произведенията от 40-те – 50-те години Giuliano fecondo 
(musica macchiata) (1947), Musica per voci e strumenti (1948/49) за жен-
ски глас, арфа и цигулка на текст от Дж. Салерни, Musica per un gesto 
(1949) за мъжки глас и пиано с текст от С. Бусоти9, а също Scherzo, 
quatrino (1954) за глас и пиано оп. 6#3, Il poema del Tasso (1957) за жен-
ски глас и пиано оп. 11#110.
5 Cf. L’opera di Sylvano Bussotti, 51e Maggio musicale fiorentino, Teatro Comunale di 
Firenze. Firenze: Electa, 1988, p. 51.
6 В последствие тези пиеси са включени в цикъла Pièces de chair II за пиано, жен-
ски глас и инструменти (1958/59/60), изпълнен за първи път на 22.10.1970 година в 
Париж под диригентството на Дж. Таверна с К. Берберян (мецосопран) и С. Бусоти 
(рецитатор).
7 Cf. Piano piece for David Tudor 4, dessin de 1949, адаптация за пиано: 27.03.1959.  
In: Bussotti, Sylvano. I miei teatri. Palermo: Novecento, 1982, p. 14.
8  Esposito, Luigi. Un male incontentibile/Sylvano Bussotti, arista senza confini. Milano: 
Bietti, 2013, p. 76: Clementi, Aldo: „Indirettalmente Bussotti, come del resto tutti noi, 
è un derivato di Cage…“./„Не директно Бусоти е продукт на (произлиза от) Кейдж, 
както ние всички всъщност…“.
9  In: L’Opera di S. Bussotti. Firenze: Electa, 1988, pp. 47-49, 53-54. 
10  In: S. Bussotti, Corpi da musica, Каталог на изложбата във Флоренция, 17.2.-
22.3.2010, Museo Marino Marini. Firenze: Maschietto, 2010, p. 51, 65, 85. 
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La Passion selon Sade/Пасион по Маркиз Де Сад (1965-66) е пър-
вото голямо произведение на Бусоти предназначено за сцената, което 
му донася международно признание и същевременно налага певица-
та Кети Берберян като „Мария Калас на съвременната музика“. Музи-
коведът Хайнц-Клаус Метцгер, бивш ученик и противник на Адорно 
и близък  приятел на Бусоти, познаващ свободомислещата и прово-
кативна натура на композитора, предлага идеята за  „черна меса“ в 
противовес на западноевропейската духовна традиция. Бусоти съчи-
нява саркастично подобие на меса, отслужена в чест на  тъмна адска 
страст: Пасионът на Бусоти е замислен като възхвала на плътта, на 
еротиката, на греха присъщ на човешката натура. Силно привлечен 
от личността на „божествения маркиз“ в парижкия интелектуален 
контекст на 60-те години11, Бусоти представя страдалческия страстен 
път на измъчената от несподелена любов душа, като затова използва 
не текст на Маркиз Де Сад, а само 14 стиха на поетесата Луиз Лабе12. 
Бусоти възсъздава обратната, скритата страна на християнския Па-
сион. Неговият Пасион по Сад е прослава не на мъченичеството и 
аскетизма в традицията на Св. Павел, а на телесната любов, т.е. на 
греха, на еротиката, на страстта. Композиторът предлага своя версия 
на Сад, далеч от психо-патологичните отклонения, наложили поня-
тието „садизъм“: „Жюстин и Жюлиет – двете противоположни геро-
ини в известния роман на Сад Нещастията на добродетелта13 – съм 

11  Особеният интерес за Маркиз Де Сад на френските интелектуалци през 60-те 
години е определен в голяма степен от непълния и следователно неточен портрет 
на Сад, даден от Гийом Аполинер (във Влюбените дяволи/Les Diables amoureux 
(1909-1913). Paris: Gallimard, 1964), който счита Сад за „най-свободния въобще съ-
ществувал ум“/„l’esprit le plus libre qui ait jamais existé“ и от ентусиазма на сюрреа-
листите, обусловен също от характеристиката на Аполинер. През 60-те години Сад 
става за много от френските интелектуалци – М. Фуко, Р. Барт, Ж. Батай, Ф. Со-
лерс, П. Клосовски, Ю. Дамиш – пример за „трансгресията“, която пропагандират 
социалните вълнения около 1968 година. Нашумялата книга на Р. Барт, близък при-
ятел на Бусоти, Сад, Фурие, Лойола, излиза през 1971 година. (Barthes, Rolland. 
Sade, Fourier, Loyola. Paris: Seuil, 1971.) Литературни изследвания от последните 
години позволяват нова интерпретация на личността и творчеството на Сад, далеч 
от прекалено положителната версия на Аполинер, сирреалистите и литературния 
авангард на 60 години.
12 Labé, Louise (1524-1566): Sonetto II от Il Canzoniere. In: Labé, Louise. Œuvres 
complètes. Genève: Droz, 1981.
13 de Sade, Marquis. Les infortunes de la vertu/Нещастията на добродетелта (първи 
вариант на Justine), 1789; Justine или Les malheurs de la vertu/Нещастията на до-
бродетелта, 1788, 1791;  La nouvelle Justine/Новата Жюстина, 1797; L’Histoire de 
Juliette / Историята на Жулиета, 1797.
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все аз!“ – казва Бусоти14, който е поверил ролята на тези две сестри, 
олицетворение на противоположните качества, присъщи на  всеки от 
нас, на една певица, превъзходната „Калас на съвременната музика“ 
К. Берберян. Премиерата в Палермо (Сицилия) през 1965 година в 
рамките на фестивала Settimana nuova Musica/Седмица Нова музика 
в Teatro Biondo с постановката на С. Бусоти, който е също авторът 
на декорите и костюмите, е все пак истинско предизвикателство в 
католическа Сицилия. Но скандалът за светотатство не се състоява: 
сицилианското духовенство е явно по-толерантно от парижкото око-
ло премиерата на Мъченичеството на Св. Себастиан на Дебюси и 
Д’Анунцио няколко десетилетия по-рано15. А и организаторите на 
фестивала в Палермо, и композиторът са по-предпазливи: „Камер-
ната мистерия“ на Бусоти е обявена под странното заглавие * selon 
Sade/* според Сад, непонятната звездичка заменя многозначещото 
понятие Пасион. Да напомним, че година след това, през 1966, френс-
ката премиера, с К. Берберян и солистите на  ансамбъла  Domaine 
musical на П. Булез в парижкия театър Одеон е обявена с не по-малко 
загадъчното заглавие La Passion selon X/Пасион по Х… „Камерната 
мистерия“ Рasssion selon Sade, която явно противоречи на нравите 
на епохата, все пак налага Бусоти като една от водещите фигури на 
европейската музикална сцена. 

Bussottioperaballet 
Многостранното творчество на Бусоти привлича винаги с кон-

кретния си спонтанен, физически, еротичен аспект. Свободомислещ 
и често провокативен, Бусоти създава своите винаги множествени, 
интердисциплинарни произведения като израз на „телесната мисъл“. 
Да напомним, че за философа-композитор Фр. Ницше мисълта, също 
философската мисъл, е продукт на тялото. За многостранния артист 
Бусоти няма нищо по-естествено от присъствието на тялото: в не-
говия музикален театър участват кукли, музиканти, актьори, мими, 
танцьори, играещи на сцената и присъстващи с многобройни рисун-
ки, графики и картини в партитурите му. Неговата множествена му-
14 Частна беседа С. Бусоти – И. Стоянова от 27.04.2016 в Париж.
15 Премиерата на Мъченичеството на Св. Себастиан в парижкия театър Шатле 
през 1912 година с известната балерина от Руските балети на С. Дягилев в главната 
роля Ида Рубинщайн: Произведението е включено в Индекса, списъка на забране-
ните от католическото духовенство произведения, и на вярващите е забранено да 
отиват на представлението под заплахата да бъдат изключени от Католическата 
църква.
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зика, израз на „мисълта, която пише, пише“16, е винаги театър, музи-
ка на тела и „тела от музика“17.

От 1965 година насам, Бусоти определя новия жанр на интердис-
циплинарните си произведения под името B. O. B. – Bussottioperaballet/
Бусотиоперабалет. B. O. B. е също името на издателската къща, коя-
то започва да публикува произведенията му, след дългогодишно съ-
трудничество с известното миланско издателство Рикорди. B. O. B. е 
и наименованието на училището за разностранно артистично твор-
чество – scuola spettacolo/училище спектакъл – което се намира в 
Дженацано, недалеч от Рим18. 

Партитурите на Бусоти съчетават винаги, с рядко артистично 
умение, средствата на традиционната музикална партитура с изоб-
разителните изкуства, с нотацията на жеста, с присъствието на кос-
тюмираните танцьори. Партитурата на Бусоти – в известна степен 
следвайки Дж. Кейдж, но също и съвсем независимо от него, тъй като 
Бусоти е художник преди да се утвърди като композитор – е отворено 
произведение: отворено за инструменталната и вокална музика, за 
визуализирания жест, за музикалната графика, за литературния текст, 
за картината, за наставленията, свързани с изпълнението. Тази вина-
ги естетизирана и множествена партитура, която се отказва в извест-
на степен от еднозначната интерпретация на традиционната нотация, 
стимулира творческото въображение на изпълнителите, предоста-
вяйки им възможности за творческа изява. Партитурата на Бусоти не 
е съвкупност от знаци за точно четене и разшифровка, а стимул за 
творчество, композирано съзвездие от изходни точки, от щедри пока-
ни за  артистична реализация със средствата на звука, шума, жеста, 
цвета... Всяка страница от партитура на Бусоти, която има винаги ес-
тетическа стойност сама по себе си, не е никога точно определена в 

16 Bussotti, Sylvano. Una libertà/Свобода. In: Bussotti, Sylvano. Disordine alfabetico/
Азбучен безпорядък. Milano: Spirali, 2002, p.: „Il pensiero scrive, scrive“. „Мисълта, която 
пише, пише“ е цитат от сонета Una libertà, който  е използван в  Questo fauno XX.
17 Corpi da musica/Тела от музика е названието на изложба от произведения на 
Бусоти, състояла се през 2010 година във Флоренция. – Sylvano Bussotti. Corpi 
da musica, Catalogo della mostra a Firenze, 17.2.-22.3.2010, Museo Marino Marini. 
Firenze: Maschietto, 2010.
18 Може само да се съжалява, че поради инерцията и неразбирането на локалните 
власти и липсата на средства, училището спектакъл B. O. B. е принудено да прекрати 
своята екпериментална творческа дейност след 9-годишно съществувание (1984-
1992). 
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детайлите си, а подбужда, изисква изобретателен, творчески диалог 
с изпълнителите. На въпроса как да се четат и разбират партитури-
те на Бусоти може да се отговори: както Х.– Г. Гадамер, на въпроса 
какво означава разбирането: изпълнителят трябва да се предаде на 
непосредственото въздействие на разнородните стимули, вместо да 
ги счита за знаци, изискващи точен превод, продължавайки, разбира 
се, да интерпретира елементите на традиционната нотация, понесе-
ни от свободната мисъл при „отворени прозорци“, според израза на 
Бусоти19. Още през 1981 година композиторът говори във връзка със 
своето съчинение  балет-пантомима Bal Miro/Бал Миро за „вълшеб-
ното прозорче“, отворено към безкрая и за своето „постоянно тан-
цово намерение, не случайно, а напълно автентично и присъщо на 
всички (негови) страници“20. Танцуващото тяло предава движението 
на мисълта, полета на погледа, метафората на звука. Бусоти използва 
балета в много от своите съчинения, свързани с литературни, мито-
логични и философски сюжети: в романтичната драма-балет по А. 
де Мюсе Lorenzaccio/Лорензачио (1968-72), в балета по текст на А. 
Щифтер Bergkristall/Планински кристал, в балетите Phaidra/Helio-
gabalus (1975-80), в балета-пантомима, вдъхновен от изкуството на 
Хуан Миро в Le bal Mirо/Балът Миро (1980-1981), в мелодрамата 
L’Ispirazione/Вдъхновението (1984-86), около идеята за музата-вдъ-
хновителка според философа на музиката като утопия Е. Блох, в ли-
ричната трагедия Phèdre/Федра (1980-88) според Расин. И почти ви-
наги с хореграфията и участието на танцьора Роко Куалиа.

Произведенията на Бусоти, които „рисуват звуците, хармонизи-
рат стихотворенията, създавайки сценични събития“21 изменят съ-
ществено статута на произведението на изкуството, тъй като въвличат 
изпълнителите и зрителите в самия творчески процес на множестве-
ната композиция. Те изискват творческото участие  и готовността за 
споделена и отговорна артистична авантюра. Но разбирането – ин-
терпретацията на партитурата от изпълнителите и разбирането й от 
страна на зрителите – означава винаги, при всяко ново изпълнение, 
отваряне на самия себе си и винаги ново разбиране, ново откритие. 
19 С. Бусоти по време на срещата – авторски концерт в Италианския културен 
център в Париж на 27.04.2016 в Париж.
20  Bussotti, Sylvano. „Le Bal Miro“. In: Bussotti, Sylvano. Corpi in musica, p. 30: „...
quella sistematica intenzione danzante, non occasionale ma allo stato puro, che in ogni 
caso è soggiacente a tutte le mie pagine vecchie o nuove che siano.“ 
21 Bussotti, Sylvano. Disordine alfabetico/Азбучен безпорядък. Milano: Spirali, 2002, 
p. 100: „dipingere suoni, armonizzare poemi, provocando eventi“. 
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При всяка нова интерпретация, разнородните елементи се наслагват 
и разместват, взаимодействат си по нов непредвиден начин. Произ-
ведението предлага отворени пространства за относително свободно 
творене, доосмисляне, доопределяне на вложения композиторски за-
мисъл. При всяко ново изпълнение, произведението предлага нови 
естетически преживявания и нови конкретни резултати. Позволявай-
ки различни звукови и сценични реализации, винаги множествена-
та партитура на Бусоти осъществява радикалната трансформация на 
дейността на изпълнителя: неговото четене-монолог в традиционна-
та практика на интерпретацията се превръща в сътворчество-диалог. 
Екстериоризацията на субекта, типична за традицията на романтизма 
и екпресионизма, отстъпва мястото си на интерсубективната комуни-
кация в творческия диалог между композитора и изпълнителите. В 
резултат, копозиторът се отказва в известна степен от своето неоспо-
римо място на творец в творческото сътрудничество с изпълнители-
те си. Произведението съществува като естетическо събитие не само 
благодарение на културното богатство, вложено в партитурата, а и 
благодарение на неизчерпаемостта на игровото пространство, пред-
ложено от композитора и превъплъщавано при всяка нова интерпре-
тация от изпълнителите. Традиционната практика на точно четене на 
партитурата с интерпретация, стремяща се към стилистична досто-
верност, се превръща при Бусоти в многостранна практика на твор-
чески диалози и принципиална отвореност на произведението за все 
нови виждания и реализации.

Постоянният диалог с близките сътрудници, т.е. съучастници в 
творческия процес, е най-явният аспект в ежедневието на артиста 
Бусоти. Но диалогът е всъщност основна черта на творческото му 
мислене, свързано винаги с многочислени области – литература, ми-
тология, философия, изобразителни изкуства... – в миналото и на-
стоящето, в близки и далечни страни. Диалозите, които хранят твор-
ческото въображение на артиста Бусоти са – в „азбучен безпорядък“ 
– Сенека, Софокъл, Тасо, Расин, Лафонтен, Сад, Мюсе, Стриндберг, 
Толстой, Маларме, Синьорели, Микеланджело, Блейк, Бекет, Монте-
верди, Пучини, Грамши, Сангуинети, Алдо Брабанти. Елза Моранте, 
Пазолини, Ренцо Бусоти, т.е. всеизвестни философи, писатели, ху-
дожници, композитори от миналото, както и известни съвременници, 
близки приятели и роднини. Фрагментите от разнородни, но вина-
ги почитани автори, са като парченца от огледала, които позволяват 
възсъздаването на собствената личност. Бусоти построява във всяко 
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произведение своеобразна памет, съставена от културни асоциации, 
афинитети, близки и далечни приятелства през вековете и страните, 
без да  коментира и разработва, без да търси, в болшинството случаи, 
кохерентен разказ и телеологична драматургия. Оказвайки почит на 
оригиналите, Бусоти възпроизвежда в известен смисъл стратегията 
на кубистите и се отказва категорично от повествователната драма-
тургия, наследена от симфоничната и оперна драматургия. Сътворе-
но от „летящи светкавични комети“, неговото изкуство е „абсолютно 
непременно“ и „не допуска нито фригидния смисъл на разума, нито 
подозрителния дъх в интерес на прогреса“22. Как би могъл Бусоти да 
споделя наистина естетическите възгледи на авангарда на 50-те – 60-
те години?!

Винаги влюбен в красотата на всички епохи, Бусоти определя по-
добре от когото и да било същността и целта на своята дейност на мно-
жествен артист: „Постоянно да твори красота (...). Научавайки се да 
издига всяка експериментална практика на все по-високо ниво на ес-
тетически смисъл. Способен да се разпитва пред много огледала...“23.

Questo fauno
Произведението на Бусоти Questo fauno/Ritrovamento de 

‘l’Educazione di Pan’ del Luca Signorelli (1988), Teatro del ascolto, 
lezione/Този фавън/Нова среща с ‘Възпитанието на Пан’ на Лука Си-
ньорели (1988)/ Театър за слушане, лекция за рецитатор, бас, флейти, 
цигулка и пиано в памет на С. Маларме е написано по поръчка на 
парижкия Музей Орсе и френското Министерство на културата във 
връзка с изложбата, посветена на големия френски поет през 1998-
1999 година. Премиерата на Questo fauno се състоя на 28.01.1999 в 
Аудиториума на Музея Орсе24.

В рамките на мероприятията, свързани с изложбата, Дирекцията 
на Музея ми беше възложила да организирам четири вечери, които да 
покажат влиянието на всеизвестния поет, считан за баща на литера-
22 Bussotti, Sylvano. „Per postfazione“. In: Programme 28.01.1999, Questo fauno, 
Musée d’Orsay, Paris/Програма на концерта – премиера на Questo fauno в Музея 
Орсе в Париж на 28.01.1999: „Comete volatili e fugaci. Atemporale assolutamente, 
l’Arte in alcun modo ammete frigido senso di ragione, odore sospesso per progresso“.
23 Bussotti, Sylvano. Disordine alfabetico. Milano: Spirali, 2002, p. 101: „Ostinatamente 
coltivare il Bello/…/ Imparando ad elevare ogni prattica sperimenatale a un più alto e 
più profondo significato d’esperienza. Capace d’interrogarsi dinanzi a molti specchi…“.
24 С участието на Николас Ишерууд (бас), Мауро Кастелано (пиано), Джани Ривол-
та (флейти), Джулио Плотино (цигулка) и Силвано Бусоти (рецитатор).
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турния модернизъм, върху съвременната музика. Действително, през 
50-те – 60-те години, творчеството на Маларме оказва съществено 
влияние върху музиката на П. Булез, но и въобще върху естетиката и 
творческите търсения на музикалния авангард по това време. Чети-
рите музикални вечери в музея Орсе бяха посветени: Първата на П. 
Булез (да напомним неговите известни Troisième sonate/Трета сона-
та за пиано с централната си част Constellation – Miroir/Съзвездие 
– Огледало, непосредствено вдъхновени от поемата на Маларме Un 
Coup de dés jamais n’abolira le hasard/Хвърлянето на заровете никога 
няма да анулира случайността и от проекта на Маларме за  Le Livre/
Книгата, а също известния му вокално-инструментален цикъл Pli 
selon pli/Portrait de Mallarmé/Гънка по гънкa/Портрет на Маларме); 
Втората вечер беше посветена на К. Щокхаузен и неговите вариа-
билни произведения  Refrain/Припев за пиано, челеста и вибрафон с 
ударни и Klavierstück XI/Пиеса за пиано ХI ; Третата – на С. Бусоти с 
произведенията му Bachiane di Bachiane/Бахиана от Бахиани (1994) 
за цигулка, Piano Pieces for D. Tudor/Клавирни пиеси за Д. Тюдор 
(1958-1961) и премиерата на Questo fauno; И четвъртата  беше пос-
ветена на по-младия френски композитор Д. Коен с ново съчинение 
по специална поръчка на държавата. Четирите композитора бяха из-
брани заради интереса им към отворената форма и интегрирането на 
случайността в композиционния процес, аспекти директно или неди-
ректно свързани с творчеството и теорията на Маларме. Многостран-
ният Бусоти представи новото си произведение Questo fauno, включ-
ващо също картината му с маслени бои, наречена  Ritrovamento/Нова 
среща, Ново окритие – става дума за нова версия – с картината на 
Лука Синьорели L’Educazione di Pan/Възпитанието на Пан (1490), 
изчезнала от галерията Уфици във Флоренция през Втората световна 
война. 
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Пример 1. Лука Синьорели, Възпитанието на Пан и С. Бусоти, Нова среща 
с Възпитанието на Пан на Л. Синьорели25 

25 Специална благодарност на Маестро Силвано Бусоти и Издателство B. O. B. за 
предоставените за безвъзмездно възпроизвеждане картина и страници от партитурата.  
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Маларме и Бусоти
Стефан Маларме (1842-1898) – създателят на така наречения от 

него „театър на интелекта“26 – „предсказва“ в известен смисъл музи-
кално-театралните представления на бъдещето: неговото творчест-
во съчетава съзнателно звуковите качества на произнесения текст, 
множествеността и променливостта на смисъла в метафоричната 
игра на думите27, бялото пространство на страниците, върху които 
се разполагат стиховете и многозначните думи, артистичните „служ-
би“, т.е. публичните четения от него самия на фрагменти от Книга-
та. Тези четения на фрагменти – Книгата оставa недовършена, Work 
in progress, стимулиращ музикалния авангард – се считат с право за 
предвестници на музикалния театър от 60-те години насам.

Десетилетия след смъртта си, Маларме става за музикалния 
авангард на 50-те – 60-те години предвестник на много от новите 
артистични направления. Различните версии на отворената, мобил-
на, вариабилна форма, взаимодействието на различни изкуства, съ-
четанието от разнородни асоциации в произведението, символичната 
графика и музиката за четене, изменението на статута на музикално-
то произведение в изпълнителската практика, естетическият опит с 
тишината28, отвореността на артистичната дейност към, за и с другия 
– всички тези нововъведения в музикалната практика на авангарда 
са действително предусетени и частично реализирани от Маларме. 
Неговите произведения в поезия и проза – мислени като „съзвездие“ 
или „полилей“29 – хвърлят нова светлина върху търсенията на аван-
гарда и доказват нагледно и убедително, че поетът действително е 
26 „Théâtre de l’esprit“ – театър на интелекта, на духа, на мисълта.
27 Маларме се старае в творчеството си „attribuer un sens nouveau  aux mots de la 
tribu“/ „да придаде нов смисъл на думите на племето“. Думата „съзвездие“ напри-
мер означава за него поезия, поема, творчество, гениално произведение, гениален 
порив, хвърлени зарове, гениална случайност.
28 Mallarmé, Stéphane. „Crayonné au théâtre“. In: Œuvres complètes. Paris: Gallimard, 
1945, 1974, p. 340: „le silence que je cherche aux après-midis de la musique“/„тишина-
та, която търся в следобедите на музиката“. 
Boulez, Pierre. „Son et verbe“, Relevés d’apprenti. Paris: Seuil, 1966, p. 57-62: Да на-
помним Булез, който практикува „la disparition du verbe“/„изчезването на словото“: 
„Le poème est le centre de la musique, mais il est devenu absent de la musique.“/„Стихо-
творението  е центъра на музиката, но отсъства от музиката.“ Експериментирането 
с тишината – в творчеството на Дж. Кейдж или Л. Ноно – се вписва в начертаното 
от Маларме направление.
29 „Constellation“, „lustre“ означават на метафоричния език на Маларме произведе-
ние на изкуството, поезия, гениална творческа находка и т.н.
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изпреварил времето си и е реализирал с невероятна проницателност 
„отделни фрагменти“ на множественото произведение на бъдещето, 
„посочвайки и всичко останало, за което обаче един живот е недос-
татъчен“30.

Произведенията на множествения артист Бусоти – композитор, 
художник, писател, поет, рецитатор, актьор, режисьор, автор на деко-
ри и костюми и т.н.  – произведения, наречени глобално от 1965 годи-
на насам „Бусотиоперабалет“ – осъществяват синтеза на  изкуствата, 
отварят неограничени възможности за множествен смисъл. Парти-
турите на Бусоти – да напомним неговите Sette fogli/Седем листа 
(1959) „окултна колекция“ и балет, Pièces de chair II/Парчета (пиеси 
от) плът II (1958-60) за пиано, баритон, женски глас и инструменти, 
The Rara Requiem/Рара Реквием (1969-70) за вокален ансамбъл, хор, 
китара и виолончело, духов оркестър, пиано, арфа и ударни, както 
и всички произведения в жанра „Бусотиоперабалет“ – са освободе-
ни от еднозначността на традиционната нотация и стимулират раз-
нородни асоциации, произвеждащи по разному музикален смисъл. 
Практиката на множеството диалози довежда неминуемо до „различ-
ни версии, всичките истинни“31, както при четенето на известната 
поема на Маларме Хвърлянето на заровете или на фрагментите от 
неговата Книга.

30 Mallarmé, Stéphane. „Autobiographie“. In: Mallarmé, Stéphane. Œuvres complètes. 
Paris: Gallimard,  1945, 1974, p. 663: „Les fragments d’exécuté“, „en indiquant le reste 
tout entier auquel ne suffit pas une vie“. 
31 Scherer, Jacques. Le Livre de Mallarmé. Paris: Gallimard, 1957,  p. 110: „Des versions 
différentes toutes vraies“.
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Пример 2. Силвано Бусоти, Questo fauno XII

Дебюси и Бусоти
За всеки музикант, името на Маларме е обезателно свързано с 

това на Дебюси (1862-1918), автора на всеизвестното произведение 
Следобедът на един фавън (1982-1984)32, симфонична версия на из-
вестната поема на Маларме и танцувана от изключителния Вацлав 
Нижински в рамките на  Руските балети на Дягилев в Париж.

През 1892 година Дебюси замисля тричастно симфонично про-
изведение  Прелюд, Интерлюд и Парафраза за Следобедът на един 
фавън. Заглавието издава общност с формалните конструкции на Ц. 
Франк. В последствие, Дебюси се отказва от първоначалния симфо-
ничен триптих. По това време, той е близък с Маларме и посещава 
редовно сбирките на парижките интелектуалци – вторниците на ули-
ца „Рим“, в дома на Маларме, недалече от гарата Сен Лазар. Начал-
ният замисъл на Маларме е театрално произведение, а не поема. Тази 
сценична версия е представена за първи път след  смъртта му и след 
скандала, предизвикан от балета с музиката на Дебюси и хореогра-

32 Debussy, Claude. A l’après midi d’un faune, d’après L’après midi d’un faune de S. 
Mallarmé. Paris: Durand. Mallarmé, Stéphane. Œuvres complètes. Paris: Gallimard, 
1945, 1974, pp. 50-53.
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фията на В. Нижински през 1912 година в парижкия театър Шатле33. 
Поемата на Маларме описва еротичните фантазии на фавъна в горе-
щия следобед. Измененията, които въвежда Маларме между 1865 и 
1876 в поемата с оглед на сценичната реализация, имат по-скоро от-
рицателен ефект и не допринасят за театрален ефект. Винаги привли-
чан от обновяващата сила на музиката в поезията, Маларме твърди, 
че неговият идеал за поезията е внушен от самата музика  и че „му-
зиката и литературата са двете страни – едната водеща към тъмни-
ната, другата светеща – на единствения феномен“, който той нарича 
„Идея“. „Едната се оглежда в другата и, потъвайки в нея, се преражда 
обновена, осъщестявайки един вибриращ цялостен жанр“34.

Научавайки, че Дебюси съчинява музика на основа на неговия 
Фавън, Маларме произнася прочутата фраза: „Аз мислех, че вече бях 
съчинил музиката!“ Въпреки това, през 1893 година той изпраща на 
Дебюси пощенска картичка с известния куплет35:  

„Фавън с първично дихание,
Ако твоята флейта успее,
Послушай всичката светлина,
Която ще вдъхне Дебюси“.

33 Премиерата се състоява на 29 май 1912, година след скандала на Мъченичество-
то на Св. Себастиан на Дебюси – Д’Анунцио в същия театър и също в постанов-
ката на Руските балети на Дягилев. Дебюси е особено недоволен от хореграфията 
на Нижински (1889-1950) в Следобедът на един фавън, която му причинява „гор-
чиво разочарование“ и която той окачествява като „ужасен дисонанс c невъзмож-
но разрешение“. Дебюси не е в състояние да оцени гениалното новаторство на 
Нижински, той не приема твърдите, ъгловати и архаично стилизирани жестове и 
не разбира съотношението между неговата плавна, течаща музика и „сценичното 
действие, където действащите се движат, напомняйки антични гръцки или етруски 
вази, без грация и гъвкавост, като че ли схематичните им жестове са диктувани от 
законите на чистата геометрия“ (Интервю с Дебюси, публикувано в италианския 
вестник La Tribuna от 23.02.1914).
34 Mallarmé, Stéphane. „La Musique et les Lettres“. In: Œuvres complètes. Paris: 
Gallimard, 1945, 1974, p. 649: „La Musique et les Lettres sont la face alternative ici 
élargie vers l’obscur; scintillante là avec certitude d’un phénomène, le seul, je l’appelai, 
l’Idée. L’un des modes incline à l’autre et y disparaissant ressort avec emprunts ; deux 
fois, se parachève, oscillant, un genre entier. “  
35  „Sylvain d’haleine première
     Si ta flûte réussit
     Ouïs toute la lumière
     Qu’y soufflera Debussy“.
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Дебюси храни истинско преклонение пред поетичното творчест-
во на Маларме и не вярва в способността си да претвори неговата 
поема. В писмо от 1893 година, той споделя c неувереност, че е из-
свирил на приятел и почитател на пиано своя Прелюд  за Следобедa 
на един фавън: „Ето, че съм вече на 31 години и все още не съм си-
гурен в моята естетика и има неща, които все още не мога! Да правя 
шедьоври например“36. Всъщност Дебюси е вече автор на едно от 
най-големите произведения на западноевропейската музика, откри-
ващо път към бъдещето. Булез твърдеше с право, че новата музика се 
събужда със Следобедът на един фавън. Построен в свободна форма, 
съчетаваща принципите на сонатно Allegro, сложна триделна форма 
и вариации, Следобедът на един фавън е същевременно импровиза-
ция около известната флейтова тема. П. Дюка е между първите, кои-
то оценяват гения на Дебюси в това произведение: „С умението си да 
построи логично цяло на основа само на фантазията си, талантът на 
г-н Дебюси е за мен несравним“37. За своето произведение Дебюси 
се изказва скромно: „Това е овчар, който свири на флейта, седнал в 
тревата (…)“38. „Прелюдът Следобедът на един фавън е, може би, 
споменът от сънуваното, останало вътре във флейтата на фавъна? 
По-точно, това е общото впечатление от поемата, тъй като, ако тя се 
следва дословно, музиката би се задъхала, както един кон на файтон 
в състезание с расови коне“39.

Произведението на Дебюси удовлетворява напълно Маларме, 
който се изказва възторжено: „Не очаквах това. Музиката извик-
ва емоцията на моята поема и рисува фона на картината в най-ярки 

36 Debussy, Claude. Писмо до Е. Шосон от 03.09.1893. In: Goubault, Christian: 
Claude Debussy. Paris: Champion, 1986, p. 31: „Voici qu’a sonné pour moi l’heure de 
ma trente-et-unième année, et je ne suis pas encore très sûr de mon esthétique. Et il y a 
des choses que je ne sais pas encore. Faire des chefs-d’œuvre, par exemple.“ 
37 Barraqué, Jean. Debussy. Paris: Seuil, 1962/1972, p. 91: „C’est avec son aptitude 
de construire un ensemble logique au moyen de sa seule fantaisie que le talent de M. 
Debussy me semble incomparable“.
38 Ibid., p. 91: „C’est un berger qui joue de la flûte, le c…dans l’herbe“. Дебюси, в отго-
вор на диригента Шевийар, който пита за уточнения по солото на флейтата. 
39 Ibid., p. 91: „Le Prélude à l’Après-midi d’un faune, c’est, peut-être, ce qui est resté 
de rêve au fond de la flûte du faune? Plus précisément, c’est l’impression générale du 
poème, car à le suivre de plus près, la musique s’essoufflerait ainsi qu’un cheval de fiacre 
concourant pour le Grand prix avec un pur sang.“ 
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краски, които никакви бои не биха могли да предадат“40. И поетът 
пише на Дебюси, че неговото музикално произведение „не представя 
никакъв друг дисонанс с текстa, освен че отива наистина по-далеч в 
носталгията и в светлината, с изтънченост, с болка, с богатство“41. 

В Questo fauno Бусоти използва цитати от Маларме в оригинал или в 
превод, леко трансформирания куплет на Маларме, изпратен на Дебюси42 
и наставления за сценичното изпълнение от първия сценичен вариант на 
Фавъна, преведени на италиански. Флейтите в Questo fauno са, безуслов-
но, свободни реплики на всеизвестната флейтова тема на Дебюси.
Пример 3. Силвано Бусоти, Questo fauno, XIX

40 Mallarmé, Stéphane. Цит. по: Dumais-Lvowski, Christian. Variations sur L’Après-mi-
di d’un faune, Barcelone: Altern, 2009, p. 50: „Je ne m’attendais pas à cela. La musique 
évoque l’émotion de mon poème et dépeint le fond du tableau dans les teintes plus vives 
qu’aucune couleur n’aurait pu rendre“.
41  Mallarmé, Stéphane. In: Barraqué, Jean. Debussy. Paris: Seuil, 1962/1972, p. 91: (La 
musique de Debussy) „ne présentait de dissonance avec mon texte, sinon d’aller bien plus 
loin, vraiment, dans la nostalgie et dans la lumière, avec fi nesse, avec malaise, avec richesse.“ 
42  Бусоти дава своя версия на последния стих, който става que y souffl  era le Midi/
която ще й вдъхне Югът.
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Синьорели и Бусоти

Съчинено в памет на Маларме и Дебюси,  произведението на Бу-
соти Questo fauno е също тясно свързано с творчеството на големия 
художник от италианското Възраждане Лука Синьорели (1445-1523).

Аз разбрах, вече след премиерата на Questo fauno, че компози-
торският проект на Бусоти около фавъна е започнал много по-рано: 
с многобройните появявания на фавъна – танцьор в творческото въ-
ображение на Бусоти43, но и с незабравимия за мен излет в Орвието: 
Силвано Бусоти и неговият асистент – танцьорът и хореограф Роко 
Куалиа – ме заведоха да ми покажат стенописите в Катедралата на 
Орвието с изумителните сцени на Страшния съд от Лука Синьорели. 
В своето „симфонично представление“44 Madre lingua/Майчин език 
(1996) за мъжки хор, арфа и оркестър, Бусоти вече използва бегли 
асоциации, свързани със Синьорели45. В отговор на поръчката за 
ново произведение от френското Министерство на културата и Му-
зея Орсе за изложбата Маларме, Бусоти композира своя „театър за 
слушане“ Questo fauno (1998-1999) (следван от безкрая) (Стефан Ма-
ларме) от Тринадесет сюжета N°13, Нова среща с „Възпитанието 
на Пан“ на Лука Синьорели, Бусотиоперабалет46. В този контекст, 
аз отново открих Синьорели в творческия мир на Бусоти, този път 
с алегоричната му картина Възпитанието на Пан, представляваща 
обучението на младия горски бог Пан, „наричан също, между друго-
то, фавън, сатир, горски бог или елен“47. Тази картина изчезва през 
Втората световна война от Галерията Уфици и на основа на публику-
вана фотография, Бусоти пресъздава – открива отново с нова автор-
43 Да напомним  Nuit du faune/Нощ на фавъна (1990-1991) N° 4 от цикъла Tredici 
trame/Тринадесет сюжета, concerti con figure/концерти с фигури, за пиано, кон-
трабас флейта, цигулка и симфоничен оркестър, бас, актьор и танцьор.
44 „Rappresentazione sinfonica“.
45 Бусоти е също автор на други произведения, свързани с епизоди от живота на 
Лука Синьорели: Lo studiolo di Luca Signorelli/Ателието на Лука Синьорели (2002) 
за пиано и операта Pater doloroso (da Tredici trame N°7)/Cтрадащият баща (от 
Тринадасeт сюжета N°7) (1978-2005).
46 Teatro del ascolto Questo fauno (seguito da l’infinito) (Stéphane Mallarmé), Tredici 
trame N°13, Ritrovamento de ‘L’Educazione di Pan’ del Luca Signorelli, B. O. B. 
47 Bussotti, Sylvano. „Questo fauno / En guise de Postface“, Programme de la création, 
28.01.1999, Paris, Musée d’Orsay: „appelé également, entre autre, faune, satyre, sylvain 
ou chevreuil“. В Géorgiques на Виргилий фавънът е закрилник на стадата, Пан – 
богът на стадата, Силвен – богът на горите. В партитурата си Бусоти играе с буква-
та S заради sylvain, satire, Sylvano. – Cf. Questo fauno XVI.
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ска инвенция – картината на Синьорели, включвайки тази художест-
вена транскрипция в своя множествен „театър за слушане“. Бусоти 
запазва същото разположение на фигурите и рисува по своему ли-
цата: Разпознават се ясно лицата на самия Бусоти, млад и по-мал-
ко млад, на неговия асистент танцьора Роко, на брат му, художни-
ка Ренцо Бусоти, на племенницата му Микаела и моето лице: т.е. и 
тук отново Бусоти е верен на себе си, винаги в диалог с близките и 
приятелите, на фона на интердисциплинарния диалог с най-велики 
автори. Произведението е, както винаги, кондензат на изживяното с 
близки и далечни спътници, винаги с и за приятели48. Картината на 
Бусоти включва също фрагмент от партитурата, която се изпълнява, 
на премиерата в Париж, както всички останали страници на парти-
турата. Интерпретацията на Questo fauno напомня в известен смисъл 
публичните четения на Книгата на Маларме.

С другите
Но новото откритие на Синьорели „в тройно одеяние, литера-

турно, художествено и музикално, 509 години по-късно“ означава 
за Бусоти не само също среща с Маларме и Дебюси, но и „срещи 
с многочислени  фигури от миналото, и даже от далечното минало, 
до съвремеността и до настоящето“49. С присъщите си жизненост, 
чувственост и еротизъм, с типично флорентинското си чувство за 
красота, Бусоти привлича в произведението си множество сюжети: 
автори-приятели през вековете и приятели в реалното ежедневие, ар-
тисти, изпълнители, поети, писатели. В текста на произведението, 
наред с поемите на Бусоти, четени от самия него на премиерата, съ-
жителстват фрагменти от текстове на Ман Ре (в оригинал и в пре-
вод), цитати от Милан Кундера, Марсел Пруст, Арнолд Бьоклин, Пол 
Верлен, Адолф фон Хилдебранд… Questo fauno извиква в паметта 
също известни композитори – Дебюси, Шьонберг – но също извест-
ни скулптори, архитекти и художници. Спомените за най-различни 
48 Musica per amici е названието на едно от произведенията на Бусоти: Musica per 
amici, frammenti al pianoforte per danza di carattere/Музика за приятели, фрагмен-
ти за пиано за характерен танц (1957/1971). Произведенията на Бусоти са често 
свързани с действително преживяното, те са „представления на живота“: Silvano 
Sylvano (2002-2004), work in progress, камерна опера за тенор, бас, актьор, танцьор 
и малък оркестър е rappresentazione della vita/представление на живота.
49 Bussotti, Sylvano. „En guise de postface“. In: Questo fauno, Programme du Musée 
d’Orsay du 28.01.1999, : „Retrouver Signorelli dans in habit triple, littéraire, pictural et 
musical“/„rencontrer des figures innombrables du passé, voire du passé lointain, jusqu’à 
la modernité, sinon le présent“.
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автори, като поетите Джакомо Леопарди и Алдо Браибанти, худож-
ниците Салвадор Дали и Едуард Мак-Авой, индуиста и музиковед 
Ален Даниелу, фотографите Личиано Морини и Жак Клоарек „даже 
и да не са конкретно материализирани, пулсират в отворената форма 
на това произведение“, уточнява Бусоти50.

Questo fauno e cъщо „лекция за говорещ глас“51, с Бусоти в ролята 
на рецитатора на премиерата, Николас Ишерууд (бас), Джани Ривол-
та (флейти), Джулио Плотино (цигулка) и Мауро Кастелано (пиано), с 
постановката на Роко Куалиа и светлините на Луиджи Еспозито. Т.е. 
отново, и както винаги при Бусоти, с участието на известните пред-
шественици, станали спътници в творческия процес и на прекрасните 
изпълнители и верни приятели –  отново музика с и за приятели – „Per 
amici“ – тук и сега, от Катедралата в Орвието до Музея Орсе.

Многобройни са при Бусоти „прозорците“, които отварят тради-
ционната затворена форма, които извеждат произведението „на откри-
то“, „навън“, които стимулират желанието да се обхване света: „Прене-
брегвайки античните и класическите автори, романтиците, модерните 
и предшествениците, с малки изключения, да се ограничим, цитирайки 
музикантите Дебюси, Вивалди, Шьонберг, Далапикола; художниците Де 
Кирико, Ботичели, Дали, Ренцо Бусоти, Мак-Авой, Бьоклин и школата 
му; поетите Леопарди, Верлен, Маларме, Браибанти; накрая творчест-
вото на артисти от най-широкото кръстосване на различни дисциплини, 
като Блейк, Даниелу, Ман Ре: този последният, водещ ни към по-ряд-
кото изкуство на фотографията, за да се срещнем с Клоарек, Морини, 
Евергон. За всички и за всичко важи фразата на Пруст: „Той имаше пред 
себе си нещо, което не беше вече чиста музика, което беше и рисунка, и 
архитектура, и мисъл, и което позволява да се повика в съзнанието Му-
зиката“52 – т. е. музиката според определението на Бусоти.

50 Bussotti, Sylvano.  Questo fauno, Prima parte, Introduzione. „Seppur non materiate, 
pulsano nella forma aperta di quest’opera“. 
51 „Lezione per voce parlante“.
52 Bussotti, Sylvano. „En guise de postface“. In: Questo fauno,  Programme du Musée 
d’Orsay, 28 .01.1999. „Tralasciando antichi e classici, romantici o moderni e precursori, 
salvo eccezioni minime, limitiamoci a citare i musicisti Debussy, Vivaldi, Schœnberg, 
Dallapiccola; i pittori De Chirico, Botticelli, Dali, Renzo Bussotti, Mac-Avoy, Böcklin 
e la sua scuola; i poeti Leopardi, Verlaine, Mallarmé, Braibanti; infine la opera di artisti 
dal più vasto incrocio nelle varie discipline, come Blake, Daniélou, Man Ray: quest’ulti-
mo treghettandoci verso l’arte, più rara, della fotografia per incontrarsi Cloarec, Morini, 
Evergon. Su tutti e su tutto vale la frase di Proust: „Il avait devant lui cette chose qui n’est 
plus de la musique pure, qui est du dessin, de l’architecture, de la pensée, et qui permet 
de se rappeler la Musique“. 
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Партитура-картина
Партитурата – не традиционна, разбира се, е съставена от две 

части: едната хоризонтална, другата вертикална, в зависимост от 
формата на страниците стара хартия, използвани предимно от Бусо-
ти заради нейните специфични качества. Към партитурата се добавя 
картината с маслени бои, наречена Ritrovamento de‚ L‘Educazione di 
Pan’ del Luca Signorelli/Нова среща с „Възпитанието на Пан“ на 
Лука Синьорели, беше изложена няколко дни в Музея Орсе във връз-
ка с изложбата Маларме и нейните музикални програми.
Пример 4. Силвано Бусоти, Questo fauno XVIПример 4. Силвано Бусоти, Questo fauno XVI

Пример 4. Силвано Бусоти, Questo fauno XVI

13-те номера или съставни пиеси на Първата част и 7-те номера на 
Втората следват един след друг без паузи между тях и образуват отно-
сително непрекъснато циклично произведение. 20-те съставни пиеси 
могат да бъдат изпълнявани също самостоятелно. Номерата със загла-
вие Scrigno/Ковчеже (за бижута) са замислени като „свободна мате-
рия“53. Те могат да бъдат изпълнявани частично или изцяло, или да 
служат за „свързваща материя“54 между две други пиеси. Те са предви-
53  Bussotti, Sylvano. Questo fauno, Ritrovamento de ‘L’Educazione di Pan’ del Luca 
Signorelli (1998), Teatro dell’ascolto, lezione per voce parlante, voce di basso, fl auti, 
violino e pianoforte. Testo, musica, immagine di S. Bussotti, B. O. B., Genazzano, 1998, 
Prima parte, Introduzione: „Libera materia“.
54 Ibid.: „Materia di sutura o di passaggio“/буквално „материя за запояване или за  
преминаване“.
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дени също като фон, на който се рецитират поемите (от самия автор на 
премиерата) или в моментите на „почти тишина“55. 

Съчетанието на непрекъснати и прекъснати линии в партитура-
та внушават на изпълнителите различни интерпретации. На фигурите, 
които „свързват и затварят“, се придава по-ясно, по-подчертано при-
съствие, докато прекъснатите фигури и линии, които, „далечни, се плъз-
гат с обща голяма свобода и фантазия“56, предоставят повече свобода 
на изпълнителите. Поетичните наставления на композитора-поет Бу-
соти имат също за цел въвеждането в поетичния свят на съвместното 
творчество. Изпълнението на частите, озаглавени Scrigno, може също да 
бъде поверено само на един изпълнител. Едновременното изпълнение 
на две различни части с название Scrigno от солисти или групи изпъл-
нители е също възможно. Бусоти явно практикува принципите на отво-
рената форма, утвърдила се в западноевропейската музика през 60-те 
години под непосредственото влияние на Дж. Кейдж. Множествената 
нотация, включваща рисунки, графики, специално разположение на пе-
толинията и нотните знаци, отговаря на неговата вътрешна автентична 
необходимост, от най-ранните му съчинения до днес, произведението на 
изкуството да стимулира творческото въображение на всеки. 
Пример 5. Силвано Бусоти, Questo fauno, I

55 Ibid.: „Quasi silenzio“.
56 Ibid.: „A tutto che unisce o che racchiude va data maggiore, sotto lineata evidenza, 
mentre i trateggi scivolano, anche lontani, con ampia, fantaziosa libertà generale“. 
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Без граници, с и за (Заключение)
С Questo fauno, Ritrovamento de ‘L’Educazione di Pan’ del Luca 

Signorelli, Бусоти е, засега, единственият съвременен артист, чието 
произведение е било изложено в парижкия Музей Орсе, където се 
намират само картините на най-известните художници на XIX век. 
Questo fauno е превъзходен пример за приемственост в културната 
еволюция и, същевременно, ярък пример на отворената форма: про-
изведение, отворено за литературата, за изобразителните изкуства, 
за фотографията, за театъра и рецитацията на текст; произведение, 
отворено за многочислени композитори, писатели, поети, художни-
ци, артисти от различни хоризонти; произведение, отворено също за 
творческото съучастие на изпълнителите; но и за многото свободни 
интерпретации на всички нас – слушателите. Questo fauno е интер-
дисциплинарен музикален театър, „театър за слушане“ и „лекция“, 
произведение, което игнорира разстоянията в пространството и вре-
мето и заличава установените граници между разнородните артис-
тични дейности. В името на множествено естетическо преживяване, 
богато и обогатяващо, отворено, без граници, открито, замислено и 
осъществено заедно с и за другите.
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 Пример 6. Силвано Бусоти, Questo fauno, XVI
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MUSICAL SCORE

Bussotti, Sylvano. Questo fauno, Ritrovamento de ‘L’Educazione di Pan’ 
del Luca Signorelli (1998), Teatro dell’ascolto, lezione per voce par-
lante, voce di basso, flauti, violino e pianoforte. Testo, musica, imma-
gine di S. Bussotti. Genazzano: B. O. B., 1998.
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The Interdisciplinary Music Theatre in Sylvano Bussotti’s Creative 
Works: Between Mallarmé, Debussy, and Signorelli: Questo fauno 

(1998-1999)
Ivanka Stoianova

Abstract
The Italian composer Sylvano Bussotti (born in 1931) is a versatile art-

ist. As a composer, pianist, painter, writer, poet, actor, producer, stage-director 
and designer of theatre, opera and movie scenery and costumes he consciously 
obliterates the established boundaries between the arts. The pieces written in his 
own genre (Bussottioperaballet) define him as a predecessor of contemporary 
multimedia works. Questo fauno, Ritrovamento de ‘L’Educazione di Pan’ del 
Luca Signorelli (1998) is an excellent example of continuity in the evolution 
of culture. Ignoring the distance between time and space for the sake of the 
complete aesthetic experience, it is representative of ‘open form’ in the field of 
interdisciplinary music theatre, designed and made together with and for others.

Keywords:  interdisciplinary music theatre, instrumental theatre, aleatory 
music, music graphics, music for reading, chance, open form, variable form, 
Bussottioperaballet, dodecaphony, serialism, passion, interpretation, dialogue, 
transcription, silence, space, multiple score.
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ЖАНРЪТ ДИВЕРТИМЕНТО – ПРОЕКЦИИ И ДИНАМИКА НА 
КЛАСИЧЕСКАТА ИДЕЯ ЗА „РАЗВЛЕЧЕНИЕ“ В КОНТЕКСТА 

НА БЪЛГАРСКАТА МУЗИКАЛНА КУЛТУРА ПРЕЗ ХХ ВЕК

Снежина Врангова-Петкова

„Играта е изкуството или техниката, които човек притежава, 
за да прекрати мислено робството си в действителността и да 
извлече сам себе си от света, в който живее... Това извлечение от 
реалността заради един имагинерен и фантасмагоричен живот е 
развлечението“. 

                                   Ортега-и-Гасет. Есета 

Към идеята за дивертименто в човешката култура и музика-
та. Музикалното дивертименто – образна модалност, тип пос-
лание и структурно обособяване

Според авторитетния музикален  речник Grove Dictionary най-ран-
ната употреба на термина „дивертименто“ датира още от средата на 
XVI  век1 и акцентира върху етоса и звуковото качество, определяйки 
свиренето като игра и съответно – забавление. Сто години по-късно 
чисто инструменталният звуково-игрови акцент вече се е насочил към 
обслужващите нужди на трапезната музика, което е видно от загла-
вие като Il divertimento de’ Grandi: musiche da camera, ò per servizio di 
tavola (1681) на Карло Гроси. Взаимодействащата връзка концертна 
игра – забавление се запазва в по-голямата част на XVIII век, което е 
видно от дефиницията за дивертименто на Хайнрих Кох: „в него оби-
чайно има солиращ инструмент – пише той; – то нито е полифонич-
но, нито е свързано с интензивно тематично развитие като сонатата; 
предназначено е да доставя удоволствие на ухото повече, отколкото 
да изразява емоционални нюанси; исторически стои между партита-
та и квинтета или квартета (…)“2. В европейския класически XVIII 
век, който реално конституира жанра, дивертиментото е област, коя-

1 Trattenimenti ossia divertimenti da suonare (1567) от Bargaglia  – забавления – раз-
влечения за свирене.
2 Unverricht, Hubert. ‘Divertimento.’ In: Sadie, Stanley (ed.) The New Grove Dictionary 
of Music and Musicians. Vol. 5. London: Macmillan Publischers Ltd., 1980, р. 504: ‘It 
normally had solo instrumentation; it was neither polyphonic nor extensively developed 
like the sonata; it was intended to please the ear rather than express different shades of 
emotion; historically it stood between the parthita and the quartet or quintet.’ 
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то обхваща многообразни типове музика за солиращи инструменти3 и 
илюстрира виталността на чисто приложните типове активност чрез 
музиката, изнасяйки я в спектъра именно на развлечението и играта. 
Значима, при това, в контекста на зараждащия се нов тип сонатно ми-
слене, е и формираната от дивертиментото и пленерни жанрове като 
серенада, касация и прoчие взаимодействаща среда, обединяваща го 
с исторически предшестващата сюитна циклична идея. Израз на това 
взаимодействие е структурата на класическото дивертименто, която 
може да съдържа от една до девет части, като многочастните обра-
зци действително наподобяват сюита със съответните встъпителни и 
жанрово-танцувални модели. Ранните класически дивертименти са с 
по-полифонична структура и често следват тричастния цикличен план 
(изпълнителският състав също е критерий за избора на цикличен вид), 
но е вариант и композиционната свобода в подбора и подредбата на 
частите чрез включване на танци от сюитата, което води и до увелича-
ване мащабите на творбата. Видната примерно в Дивертименто C dur, 
Hob. II:17 (1761)4 за два кларинета, две корни, две цигулки, две виоли 
и контрабас от Хайдн симетрична структура, включваща като първа и 
последна част Алегро, два Менуета като втора и четвърта и Анданте в 
центъра, e почти норма след средата на XVIII век. 

Промените в естетиката, музикалните нагласи, статута на му-
3 Използваните състави варират, като тази нестабилност в голяма степен се 
дължи на поръчковото създаване на творбите. Все пак се обособяват три основни 
инструментални типа: за клавишен инструмент с или без съпровождащ ансамбъл 
(много близко до сонатата); за духов ансамбъл (върху основата на два обоя, два 
фагота и две корни); за струнни (трио, квартет или квинтет), често с разширение от 
две корни, флейта, обой или и двете, което именно се утвърждава като най-важна 
категория и се превръща в медиатор между солово и оркестрово начало.  
4 Обща циклична организация:  Marche. Adagio, 1. Allegro, 2. Menuetto I, 3. 
Recitative – Аndante, 4. Menuetto II, 5. Allegro molto – Andante – Presto. Видна в 
Дивертиментото е концентричната идея в цикличното обособявяне – Хайдн се спира 
върху петчастния цикъл, но към него той добавя и допълнителен, въвеждащ марш, 
като финалът не е традиционният танцов фойерверк, а представлява разгърната 
тричастна контрастно-съставна форма. В нея основният „скрепващ контрастите“ 
елемент е ритъмът. Отзвукът от музикалния фолклор на Алпите (йодлери) вероятно 
е проява на присъщия за Хайдн хумор, тъй като инструменталната адаптация на 
чисто вокалната техника има освен звукоизобразителен, и чисто комичен ефект. 
Бавната част е оформена като „речитатив и ария“ (решение, познато от Симфония 
„Сутрин“) със солираща цигулка. Дивертиментото е събирателен възел на огромно 
многообразие от физически и емоционални състояния, а въвеждането във финала 
на популярна песенна идея като тема на вариации е една от първите заявки за 
толкова значимата през класицизма тематизация на песента в условията на сонатно-
цикличен тип система.
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зикалното изкуство и цялостната обществена философия в послед-
ните години на XVIII век води до естественото отмиране на ди-
вертиментото, което е извън спектъра на творците от следващия 
XIX. В ХХ век обаче жанрът има истински ренесанс, свързвайки 
се естествено с разбирането за изкуството като игра, а играта, как-
то пише Хьойзинка, е „преди всичко едно свободно действие“5. В 
Дивертиментото на ХХ век тя се изявява като нео-тенденция, като 
стилизация на формообразуващите принципи и жанровата система 
на исторически отдалечени епохи със средствата на различни ти-
пове звуковисочинна организация и композиционни техники, като 
игра по конкретни правила, насочена към постигане на нови ори-
гинални форми върху потенциалите на традицията. Тази начална 
идея определя и двете основни стилови линии в развитието на жан-
ра като естетика и форма през отминалия век – едната е свързана 
с нео-ситуацията на „доизговаряне“, „възсъздаване“ на жанровете 
от отминали епохи с форма на актуалност по отношение компози-
ция и инструментариум, а другата засяга перманентната идея за 
забавление и игра, която не само съпътства светското музикал-
но изкуство от самото му възникване, но се и превръща в една 
от метафорите на съвременността. В творчеството на компози-
тори като Равел, Барток6, Прокофиев7, Стравински8, Метнер9,  

5 Хьойзинка, Йохан. Homo ludens. Изследване на игровия елемент в културата. 
София: Наука и изкуство, 1982. цит. по: Паси, Исак. Homo ludens ли е човекът? 
http://weiqiland.net/studies/homo-ludens.html. (Посетен на 05.12.2016). Авторът 
обобщава статута на играта в художествената концепция на Хьойзинка не просто 
като свободна активност, доставяща наслада, но и като генератор на движението от 
веществено към мисловно, от действително към въображаемо, при което винаги в 
нея може да се види и среда между шегата и сериозността.
6  Дивертименто за струнен оркестър, 1939. Части: Allegro non troppo 2. Molto 
adagio; 3. Allegro assai. 
7 Дивертименто за оркестър, оп.43. Части: 1. Moderato, molto ritmato (Дивертименто); 
2. Larghetto (non troppo lento) (Ноктюрно); 3. Allegro energico (Танц); 4. Allegro non 
troppo e pesante (Епилог).
8  Дивертименто за оркестър – концертна сюита, 1949 от балета „Целувката на 
феята“ (алегорически балет в четири сцени по теми на П. И. Чайковски по либрето 
от самия Стравински върху мотиви от „Снежната кралица“ на Андерсен) с части: I. 
Sinfonia: Andante – Vivace agitato; II. Danses Suisses: Tempo giusto – Valse – 
Poco piu lento; III. Scherzo: Moderato – Allegretto grazioso; IV. Pas de deux: Adagio – 
Allegretto grazioso – Presto 
9 Метнер включва „Дивертименто“ като финал в своя Втори клавирен концерт, 
оп. 50 (1920-1927), посветен на Рахманинов, с части 1. Toccata; 2. Romanza; 3. 
Divertimento.
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Мартину10, Бритън11 и по-късните Бърнстейн12, Нино Рота13, Хоа-
кин Родриго14, дивертиментото на ХХ век усвоява различни пла-
стове на традицията, съсредоточавайки се върху избрани черти 
на жанровата парадигма. Eдна от основните линии на развитие, 
които се очертават, е неокласическото изпълване на диверти-
ментото в духа на оркестрово-концертната традиция на ранния 
XVIII век чрез съответстващите фактурни и звукови контрасти 
между ripieno и soli и ярките двигателни импулси на използва-
ните имитационни похвати в цикличната рамка Allegro – Andante 
– Allegro (Барток, Стравински). Друга изключително ярка тен-
денция е жанровият синтез по линия на взаимодействието солов 
концерт – дивертименто. В някои случаи става въпрос за взаимопро-
никване на знаците им в нова органика, при което многочастната 
циклична структура с по-равна и неконфликтна процесуалност на 
дивертиментото се изпълва с тембровите опозиции, блясъка на ин-
струменталното начало и контрастите на концертния жанр. В други 
– проблемът „синтез“ отпада поради еквивалентния подход на ком-
позиторите спрямо двата жанра – по отношение на своя Концерт за 
пиано в сол например Равел споделя: „аз действително считам, че 
музиката на концерта може да бъде весела и блестяща. Не е задъл-
жително да претендира за дълбочина или драматизъм (…). В самото 

10 Дивертименто (концертино) за пиано-лява ръка и оркестър, 1929. 
11 Три дивертименти за струнен квартет – 1. Марш; 2. Валс; 3. Бурлеска, 1936. 
12 Дивертименто за симфоничен оркестър, 1980 от Ленард Бърнстейн е създадено във 
връзка със 100-годишнината на Бостънския симфоничен оркестър и е замислено като 
творба–биография и апотеоз, отразяваща емоционалното отношение на композитора 
към този изумителен състав. В този смисъл и Дивертиментото представлява цикъл 
посвещения, цитати и реминсценции, облечени в изключително колоритни жанро-
ви одежди и различни солиращи инструменти и групи за всяка част (I. Sennets and 
Tuckets („Fanfaren“) II. Waltz – Allegretto в 7/8, реминисценция от Валса в 5/4 от Шес-
та симфония на Чайковски в щрайх и соло квартет; III. Mazurka – Mesto, включваща 
цитат от каденцата в обой от Пета симфония на Бетховен; IV. Samba – Allegro giusto; 
V. Im Turkey Trot – Allegretto, ben misurato; VI. Sphinxes – Adagio lugubre; VII. Blues – 
Slow blues tempo. Осмата част „The BSO Forever“ е пастиш от „Радецки марш“, който 
обичайно се е свирил на Бостънските „Pops“ концерти с Бърнстейн, последван от „In 
Memoriam“ – част, в която композиторът почита всички предишни Бостънски оркес-
транти и диригенти с кратък канон в три флейти) и рамкиращ „фанфарен“ епизод. 
Частите са обединени от конструктивния интервал „B-C“, представляващ всъщност 
монограф на юбилея: „Boston Centenary“.
13 Дивертименто концертанте за контрабас и оркестър, 1973. Части: 1. Allegro; 2. 
Marchia; 3. Aria; 4. Allegro.
14 Концерт за виолончело, 1982 – „Concierto como un divertimento“.
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начало имах намерение да озаглавя творбата като „Дивертименто“, 
но реших, че това не е необходимо, защото самата дума „Концерт“ 
определя характера на музиката в достатъчна степен“15. ХХ век дава 
интерпретация на дивертиментото и като последование от кратки, 
характерни жанрови пиеси, реализирани с възможностите на раз-
лични типове композиционна техника, превръщайки го в студия за 
реконструиране на модели с нови изразни средства, като цяло в ка-
мерната солова и ансамблова сфера – шанс, който композитори като 
Кастелнуово-Тедеско виждат и в жанра на капричиото16.   

Някои жанрови линии и открития в сферата на дивертимен-
тото в българската музика от възникването до 70-те години на 
ХХ век 

Дивертименти за камерен оркестър, 1943 от Панчо Владигеров 
– първи национален жанров образец

По отношение жанра дивертименто, който европейският ХХ век 
натоварва с множество смисли и метафори, но спрямо който често, 
по презумпция/инерция се налага статутът на приложност и липса 
на естетическа самостойност и ценност, наследен от класическото 
му битие, българската музика реагира сравнително късно. През 1943 
година се появяват Владигеровите Дивертименти за камерен оркес-
тър, с които се дава ново жанрово битие на вече съществуващи и съз-
давани по различни поводи и през различни периоди от време пиеси, 
но в ново качество – на етапи в циклична драматургия. Предвид лип-
сата на възможност за проследяване на интонационна драматургия в 
цялото и очевидното действие на принципите на експозиционност и 
съставност, този първи национално-жанров образец показва дивер-
тиментото като модел на забавление, близък до quod libet или като 
следващо, циклично равнище на потпурите от предходната истори-
ческа фаза.

15  «Я действительно считаю, что музыка концерта может быть веселой и 
блестящей; не обязательно, чтобы она претендовала на глубину или драматизм. 
...В начале у меня было намерение дать этому произведению название 
«Дивертисмент», но потом я решил, что в этом нет необходимости, поскольку 
само слово «Концерт» достаточно определяет характер музыки». Равел, Морис. 
Интервю за „Дейли Телеграф“. – В: Жерар, Марсель, Рене Шалю. (съст.). Равель 
в зеркале своих писем. Ленинград: Музыка, 1988, с. 204.
16  Марио Кастелнуово – Тедеско. 24 капричии по Гоя за китара, посветени на 
Паганини. 
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Таблица 1. Композиторски циклични подходи към оркестровото 
дивертименто от 40-те до средата на 70-те години на ХХ век 

Година Композитор Наименование Части

1943 Панчо 
Владигеров

Дивертименти за 
камерен оркестър

1. „Източен марш“ из оп.19 № 2; 
2. „Ласка“ из оп.9 № 4; 
3. „Карнавално шествие“ из музи-
ката към „Венецианският търговец“; 
4. „Романс“ из оп. 20 № 1; 
5. „Кейк уок“ из оп. 49 № 2 

1949 Константин 
Илиев

Дивертименто за 
оркестър

1.Синфония; 2. Ария; 3. Бурре; 
4. Сарабанда; 5. Финал

1957 Васил 
Казанджиев

Дивертименто за малък 
оркестър

1. Allegro giocoso 2. Andante 
espressivo 3. Allegro con brio

1958 Пенчо 
Стоянов

Дивертименто за струнен 
оркестър

1. Allegro con brio 2. Andante 3. 
Allegro vivace

1968 Лазар 
Николов

Дивертименто-
концертанте за камерен 
оркестър

Едночастен модел със 
специфична темпорална 
динамика, очертаваща  
цикличните фази: Allegreto – 
Meno mosso: Tranquillo, Andante, 
Adagio, Andantino – Tempo deciso

1972 Димитър 
Тъпков

Рапсодично дивертименто 
за оркестър

1. Quasi sonata (Allegro) 2. Can-
zona (Largo) 3. Ostinato (Allegro)

1974 Георги Костов Антифонни диалози – 
дивертименто за джазов 
и симфоничен оркестър

1.Шега (Allegro molto) 2. Отдих 
(Andante tranquillo) 3. Надиграва-
не (Allegro)

1976 Александър 
Танев

Дивертименто концер-
танте за пиано и 
оркестър

1. Allegro 2. Andante poco rubato 
3. Allegro assai

Доколкото Дивертиментото обаче е функция на фактори като об-
ществено състояние, тип музикално съзнание, интонационен и жан-
ров фонд и надисторичен модел, свързан със забавлението като про-
блем на културата, то се оказва, че „другият“ поглед към статуквото 
на вече интонирани в друг контекст идеи е част от провокацията към 
забавление. Значимост в този смисъл придобива селекцията на мате-
риала – Владигеров посяга към ранните си опуси с театрална музи-
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ка – към пиесите „Тебеширеният кръг“, „Венецианският търговец“, 
„Юарец и Максимилиан“, „Цезар и Клеопатра“, които, като жанро-
вост, сами по себе си, са форма на актуалност към звучащата евро-
пейска действителност в „златния век“17 на Берлин от 20-те до нача-
лото на 30-те години на ХХ век. Чрез сценичната музика и жанровете 
марш, романс, кейкуок от една страна и импресия и характерна пиеса 
от друга, Владигеров оформя темпорален цикличен модел, който по 
нищо не се различава от класическата представа за дивертименто-
то като събирателен възел на кинетични аспекти в музикалния 
процес, свързващи логиката на музикалното протичане с кул-
турата на жеста на обществото през XVIII век. Обединението на 
тази култура и песенните жанрови модели, които също навлизат в 
класическото дивертименто, от една страна го превръща в „специ-
фична културна карта на съотносимост между физическа и емоцио-
нална активност“18 на това общество, а от друга осъществяват линия 
на жанрова приемственост между инструменталната камерно-ансам-
блова серенада/дивертименто от края на XVIII век и бароковата ор-
кестрова сюита на Бах. В средата на ХХ век Владигеров строи модел, 
който следва именно тази традиция и макар че се апробира в нови 
условия, обслужва същата културна ниша, изявявайки представата 
за забавление чрез екзотичното, звукоизобразителното, „чуждото“. 
В представата му за дивертименто знаците на класическия жанр се 
„доизговарят“ под арката на „продължаваща експозиционност“ и те-
атрална яркост на образите без да се търси развитие в тях. Синхрон-
ната аксеологична рефлексия спрямо подобен тип мислене като цяло 
го разглежда като анахронизъм, а Шьонберг, в „Стил и идея“ дори 
афористично обобщава: „ако музиката е застинала архитектура, то 
потпурите са застинали сладки приказки на (…) маса (…) или изку-
ство на добавяне на ябълки към круши (…)“19. Абстрахирането на 

17 Израз на Елиас Канети по отношение периода от 20-те до началото на 30-те 
години в историята на Берлин. Това е време, в което Берлин е „столица на света“,  
конгломерат, даващ простор на въображението на творци като Стефан Цвайг, 
Франц Верфел, Хуго Хофманстал, Томас Ман, Макс Райнхард и др. 
18 Кърклисийски, Томи. Музика в изкуствата. София: Хайни, 2005, с. 85.
19 Schoenberg, Arnold. ‘Glosses on the Theories of Others.’ In: Schoenberg, Arnold. 
Style and Idea. Selected Writings of Arnold Schoenberg, (ed. Leonard Stein). London: 
Faber and Faber, 1985, pp. 313–314: „If music is frozen architecture, then the potpourri 
is frozen coffee-table gossip (...). Potpourri is the art of adding apples to pears“.
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театралната музика от нейните конкретни сценични стимули и осо-
бения вид приложност, оголва засилената асоциативност, комуника-
тивност, конкретна емоционална символика, портретност и зрелищ-
ност. В жанрово вариантната линия на Владигеровия отворен опус 
обобщаващ символ на тези ярки знаци се оказва дивертиментото. За 
разлика от класическата „обществена културна карта“ обаче Владиге-
ровото дивертименто моделира едно вълшебно пространство, в което 
под знака на „карнавалното шествие“ е възможно кейкуокът да съжи-
телства, но не и да взаимодейства с източния марш. Важна и много 
знакова жанрово-тематична характеристика на този първи национа-
лен образец на дивертименто се оказва обобщеният интонационен 
характер, който като цяло се дистанцира от знаците на фолклорното. 
Други съществени белези са вторичността на реализацията и взаи-
модействието със сценичното изкуство, която сродява жанровия под-
стъп на Владигеров с тези на Прокофиев и Стравински20.

Забележителен е фактът, че Владигеровото Дивертименто остава 
като единичен знак с подобни характеристики в националната ин-
струментално-жанрова система – дивертиментото на съставен прин-
цип се оказва извън естетическия и композиционно-драматургичен 
фокус на творците от втората половина на века.

Дивертиментото като нео-апелация към бароковата сюитна 
традиция и жанрово-стилистичен синтез

През 1949 година се появява едно концертно оркестрово про-
изведение, което често остава в сянка, определяно като „преходно“ 
от самия си автор – Дивертименто за оркестър от Константин 
Илиев, а в действителност именно то е творбата, с която национално 
се заявява жанрът. В бароковата студия, която Дивертиментото осъ-
ществява, композиторът за пръв път апробира възможностите за изя-
ва на субективното начало, целенасочено търсейки и създавайки нова 
по отношение на предходната творческа генерация тематчно-образ-
на и стилистична сфера, представляваща съвременна индивидуална 
рефлексия на синхронните европейски традиции. Появявайки се ус-
поредно с произведения като Concerto grosso за струнен оркестър, 
20 Макар и да не може да се говори за сравнение между двете творби по отношение 
на стилистиката, оркестровото Дивертименто, 1925, 1929 от Сергей Прокофиев 
е създадено върху музиката на по-ранния балет на автора „Трапеза“, при което 
композиторът използва две части и дописва още две. Оркестрово-сюитният модел 
на Дивертименто, 1949 от Стравински – също по балетна музика – от „Целувката 
на феята“, е разгледан в бел. 8 под линия.   
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пиано и ударни (Allegro – Adagio – Allegro giusto), 1949-1950 на съ-
щия автор и Концерт за струнен оркестър от Лазар Николов, 1949, 
Дивертименто-то става част от „новата вълна на отваряне към све-
товните художествени тенденции, ознаменувана от забележим процес 
на промяна в музикално-жанровата палитра, стиловата система и му-
зикалната изразност“21. Творбата е повлияна от съвременните към мо-
мента концертно-ансамблови процеси в музиката на Стравински, Хин-
демит, Веберн, Барток и реализира усложнена, опосредствана „работа 
с модел“, възсъздавайки сюитния цикъл на Бах и Хендел в стилистика-
та на концертния модел22 на Стравински – намерение, за което споделя 
самият автор: „исках да стилизирам някои от формите на предкласи-
ческата музика, използвайки технологиите на съвременната компози-
ционна техника. Мога да призная, че това произведение, което нарекох 
Дивертименто беше повлияно от някои творби на Стравински (кон-
церта „Дъмбъртън Окс“)“23. При това чрез Дивертименто-то се търси 
път към универсализма и постигането му не използва нито нео-фол-
клорния идиом, нито актуалните интонационни пластове на времето, 
а полифонична техника и активен двигателен импулс в разгръщането 
на основните мотиви. Посредством акцента върху звуково-тембро-
вото начало, изравняващ възможностите на участващите инструмен-
ти/групи инструменти е явна връзката с концертния жанр. Цикълът 
обаче е конструиран чрез бароковата сюитна традиция – Синфония 
– Ария – Бурре – Сарабанда – Финал. Именно в духа на сюитата е 
обединяването на частите от сходни като метроритмична организа-
ция мотиви с ямбичен импулс, както и характерни барокови каден-
цови и фактурни формули. На мотивно равнище отчетливо действие 
има принципът на интервалова допълнителност, водещ до тематично 
разгръщане в значителен диапазон (в „Ария“ например – две октави). 
21 Кърклисийски, Томи. Опит за сравнение между остинатно-вариационните 
процеси в Пасакалия из Концерт №1 за цигулка и оркестър от Дм. Шостакович 
и втора част из Концерт за струнен оркестър от Лазар Николов. – В: Интонация 
и история. Музикално-научен алманах „Киприана Беливанова“, година четвърта, 
София: Хайни, 2006, с. 115-126, с. 116. 
22 Кърклисийски, Томи. Музикално-жанров анализ. Ч. 2. Жанрът „Концерт за 
оркестър“ в музиката на ХХ век. София: Хайни, 2011, с. 372: „Изследователите 
отчитат, че още през XVIII век в по-свободно изградените концертни форми на 
Вивалди и Телеман техниката на мозаечно редуване и многократно преплитане 
на мотиви между соли и тути (…) благоприятства не само чисто технологични 
аспекти на тематично изграждане при по-късните майстори, но и отваря концерта 
към жанровия спектър на сюитата“.  
23  Илиев, Константин. Слово и дело. София: ЛИК, 1997, сс. 80-81. 
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Тази отчетлива нео-заявка на Дивертименто-то в оркестро-
во-концертната сфера намира потвърждение в творби и на други 
автори, например Концерт за оркестър, 1969 от Димитър Тъпков 
(1929-2011), включващ Интрада, Токата, Скерцо, Сарабанда и Рон-
до, в който алюзиите по отношение бароковото изкуство не са само 
по отношение жанровата селекция, но и в характера на линеарното 
изграждане и полифонизираните структури. В подхода си към Дивер-
тименто (1972) обаче, Димитър Тъпков избира изключително ин-
тересен комплексен модел, който циклично обединява възможност-
ите на сонатното мислене (Quasi sonata), ренесансовата жанровост 
(Canzona) и бароковите принципи на изграждане (Ostinato) под знака 
на рапсодичността, с което постига стилово интергриране на „нео тен-
денции“ и определен нов тип „фолклорен идиом“, свързан с модал-
ността, вариантно-вариационните принципи и диафоничния подход24 
към изграждането на звуковата тъкан25, но не и с цитатност, квазици-
татност или стилизация. 

Дивертиментото като работа по модел
За българските композитори жанрът на дивертиментото се оказва 

изключително интересна и атрактивна област, чийто етос и образна 
модалност предполагат и игрови възможности като „работа по мо-
дел“, „стилизация“ и следващи конкретно-технологични равнища, 
касаещи тематичната организация – колаж, паралелен монтаж, тран-
сформация, образна поляризация, полистилистика. В този ред на ми-
сли Дивертименто-то би могло „да проследява творческото разви-
тие на един млад композитор с неизбежните влияния, на които той 
се поддава“26 и да се превърне в студиа за моделиране на определени 
стилистика и технически възможности, както и в творческа провока-
ция, скрита зад привидната „лекота“ на жанра. Потвърждение на тази 
идея предлагат две Дивертименти – за малък и за струнен оркес-
тър, съответно на Васил Казанджиев (1957) и Пенчо Стоянов (1958), 
които са ранни композиционни опити – Дивертименто-то на Васил 
Казанджиев дори е създадено като дипломна работа за завършването 
24  Темите в Първа част са двугласно експонирани, а във Финала – съпътствани от 
остинато. 
25  Вж. Кутева, Елена. Рапсодично дивертименто от Димитър Тъпков. – В: Българска 
музика, 1973, кн. 2.
26  Изказване на академик Васил Казанджиев, цитирано по анотация към творбата 
в: https://www.youtube.com/watch?v=hC3sADYgdCg. (Посетен на 08. 11. 2016). 
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на Академията27. Двете произведения имат еднаква съдба – на отри-
цание от академичните среди и официалната критика и изключител-
но радушен прием от страна на публиката28. И двете Дивертименти 
ситуират жанра концертно и виртуозно и в този смисъл предлагат 
неокласицистичен подход в тричастната темпорална рамка на кла-
сическия цикъл в духа на Стравински, Барток и Прокофиев. Васил 
Казанджиев подхожда целенасочено еклектично спрямо тематич-
ната организация в цикъла, насищайки го с цитати с най-разли-
чен произход и съответно – натоварени с различна символика: 
цикличното единство се реализира чрез провеждането на темата на 
„Буйният ездач“ от Юношески аблум оп. 68 от Шуман в Първа част 
и Финала, Втора част е работа по хармоничния модел на Гершуин 
и Стравински, а Трета има обобщаващ характер по отношение вли-
янията и в този смисъл може да се каже, че като цяло онагледява 
представата за драматургична тема под знака на концертното, праз-
нично, двигателно начало. В избраната рондо структура на финала 
композиторът осъществява редица реминисцентни връзки с Първа 
и Втора част, като в зоната на златното сечение въвежда „кейк-уок“ 
тема-цитат от финала на Владигеровото Дивертименто, която, не-
посредствено след прозвучаването, се контрапунктира с „Котешкия 
марш“. Заключителното провеждане на рефрена прераства в кода, съ-
четаваща в линеен и вертикален синтез целия тематизъм на цикъла, 
обединен под етическото послание на Бахова тема от Шеста соната 
за соло цигулка и кръстната тема (от „в“ като монограм на „BACH“). 

27  За младия композитор обаче, тя се оказва поредното „отречено“ произведение, 
следвайки съдбата на по-ранната Симфониета за симфоничен оркестър. „И така, 
карах докрай, където се стигна до държавния изпит, където, цяла година писах 
едно „Дивертименто“, Панчо Владигеров го нарече – като му го изсвирих нацяло 
в края на май – „Дивотименто“ и ми забрани да се явя с него, та трябваше за една 
седмица набързо да напиша „Прелюд и Токата“ за пиано, с които завърших – някак 
си. Първото изпълнение на „отреченото“ Дивертименто е през следващата 1958 
година със Софийска филхармония с диригент Добрин Петков, а творбата се оказва 
и първата, с която младият композитор е представен и извън граница – в Букурещ, 
под палката на Константин Илиев.
28 След успешната му премиера на прегледа „Българска музика“ 1959 в Пловдив с 
Пловдивска филхармония под диригентството на Добрин Петков, Дивертиментото 
е забранено за изпълнение. В пространно интервю на Томи Кърклисийски с Пенчо 
Стоянов, поместено в юбилейния сборник по повод 75-годишнината от рождението 
на композитора, той споделя, че е трябвало да изминат шест години на своеобразна 
„карантина“ и множество триумфални изпълнения в цяла Европа, за да се появи 
творбата отново на българска сцена. 
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Таблица-схема 1. Васил Казанджиев. Дивертименто, 1957. 
Обща композиционна организация на финал

A   B     A1 С   D A2       E    E1 A3 Coda
вариантно развитие натрупване на контрасти F    Бахова тема

реминисценции от 1 част (Шуман), рефрен, 
“BACH”,

концертиране “cake-walk” на 
монта-

жен принцип.  Поли- 
тематичен, жанров,

стилистичен синтез.

Жанровият модел на Дивертименто за струнен оркестър от 
Пенчо Стоянов потвърждава възможността за стилизация, още по-
вече, че е посветено на Прокофиев и в този смисъл творческият стил 
на руския композитор се превръща в обект на реконструкция. Ин-
тонационният рисунък на темите, изградени чрез мелодически ско-
кове, акцентите, „капризната метрика“; терцово-колористичното съ-
поставяне в различните планове на формата29, съчетани с квартови и 
квинтови вертикали, ясни цезури във формата, монтажен характер на 
драматургията, са ясни знаци именно за творческо моделиране. Из-
борът на конкретен стилистичен ресурс – обект на моделиране в слу-
чая е израз на „отварянето“ на националната култура към син-
хронно европейски, съвременни пластове. Концертното начало в 
Дивертименто-то от Пенчо Стоянов се потвърждава и от равностой-
ната трактовка на партиите, и от отчетливото действие на диалогичен 
принцип, и от трактовката на цикъла (1. Allegro con brio 2. Andante 3. 
Allegro vivace). По отношение на цикличното единство, силно впе-
чатление прави синтетичният характер на началните импулси, кои-
то осъществяват вариантни и жанрово-трансформационни връзки в 
макроплана на формата. Този тип връзки, които се апробират в Ди-
вертименто за струнен оркестър се превръщат в стилистичен знак 
на творчеството на Пенчо Стоянов и в този глобален план биват раз-
глеждани от Томи Кърклисийски като отправна точка за очертаване-
то на стабилна линия на лайтинтонационно единство в цикличните 
произведения на композитора.  

29 Например разширено-терцовото съотношение G-H между първа и втора теми в 
Първа част.
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Дивертиментото като жанрова възможност за 
универсализация извън знаците на фолклорната традиция

Тенденцията за „отваряне“ на националната култура чрез 
Дивертиментото продължава и през 60-те години, когато Лазар Ни-
колов създава своето Дивертименто концертанте за камерен ор-
кестър, 1968 година по повод фестивала „Варшавска есен“. Произ-
ведението е написано почти по едно и също време с „Фрагменти“ от 
Константин Илиев – творба, която представлява  естествена рефлек-
сия от времето на ранния архаично-фолклорен идиом на Стравински 
и Барток и появата на която кара Лазар Николов да се почувства „са-
мотен“ в антифолклоризма си. Дивертименто концертанте на Лазар 
Николов е поредна стъпка към „чистата музика“ без фолклор (всяка 
песенна и танцувална музика) в една уникална организация, която 
съчетава едночастност и цикличност и под знака на атоналността и 
обвързва музикалното дивертименто едновременно с концертиране-
то, импровизацията и алеаториката. „Зад булото на антифолклори-
зма“30 обаче, творбата представлява ярък знак на националното чрез 
идиомите на метроритъма, с неговата стихийна нерегулярност и про-
менливост. 

Заключение
За българската музика на ХХ и вече ХХI век оркестровото дивер-

тименто се оказва жанрово явление с надисторичен характер, което 
дава възможност за изграждане на различни типове модели и в ре-
дица случаи – заявка за нов поглед към вече утвърдени парадигми 
– на соловия и оркестровия концерт, на сюитата и за апробирането 
им в нови стилистични условия. „Забавлението“ в дивертиментото е 
„игра“ на тембри и израз на „нова звукова сетивност“31, изявен в две 
посоки – търсене на нови темброви възможности в унисон с камер-
ните тенденции от началото на века и разширяване възможностите 
на големия оркестър с нетрадиционни тембри. Тази интерпретация 
на идеята за игра – забавление превежда духа на времето с „гласове-
те“ на специфичния за него инструментариум, но рефлектира и вър-
ху подбора на тематизма. Тематичното качество, което традицията 

30 Нейчева, Светлана. Зад булото на очевидното (II) (...) Българин не може да 
чувства и пише по китайски… – В: Култура, бр. 13, 8 април 2005.
31 Вълчинова-Чендова, Елисавета. Звукови комплекси или индивидуализирани 
образи и послания. „Влахерна“ от Георги Арнаудов. – В: Нови идеи в музикознанието 
2012. (Сборник с доклади от конференция). София: СБК, 2014, с. 57. 
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натоварва с конкретна символика, е нова комбинаторика и монтаж 
на съществуващи интонационни и културни пластове и провокация 
под знака на шегата или дори гротеската – особено ярко присъства-
щи в Първа част „Шега“ на „Антифонни диалози“ – Дивертименто 
за джазов и симфоничен оркестър, 1974 от Георги Костов, където 
действа принцип на монтаж на идеи с различен генезис и смислова 
натовареност, обединени около идеята за диалогичност между двата 
състава на антифонен принцип. Що се отнася до тематизма, в него 
парадоксално, на основата на вариантна общност, първоначалният 
материал, изложен в диафонична звукоструктура, се трансформира 
в квартово хармонизираната тема на фатума от Шеста симфония на 
Чайковски.

Пример 1. Георги Костов. „Антифонни диалози“ – Дивертименто за 
джазов и симфоничен оркестър.

 1.а. Първа част – „Шега“, първа тема

 

1.б. Първа част – втора, песенна тема

1.в. Първа част – Тема –„източник“. Вариант на тема на фатума от 
Първа част на Симфония №6 от ЧайковскиПърва част на Симфония №6 от Чайковски

Първа част на Симфония №6 от Чайковски
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Освен като специфичен тип пародиране на емблематични те-
матични идеи, дивертиментото се заявява и като форма на актуал-
ност – интонационна и технологична – по отношение на битуващите 
критерии на съвременната слушателска маса. Дивертименто-кон-
цертанте за пиано и окестър, 1976 година32 от Ал. Танев е един от 
примерите за навлизане в тематичната селекция и на джаз, и на гро-
тескови нюанси чрез интонационни отпратки към цирковото, фил-
мовото изкуство и т.н. Жанрово-синтезният подход, демонстриран 
в тази творба, търсещ пресечните точки между различни типо-
ве циклично обособяване (в случая концерт и дивертименто, а в 
по-широк контекст – и сюита) като цяло се оказва жанров знак на 
българския модел на дивертиментото, обединявайки се с идеите за 
стилизация и гъвкавост на тематичните решения и композиционните 
подходи, установени и в останалите разгледани примери. Аналитич-
ните щрихи и сравнителният ракурс спрямо някои от най-предста-
вителните национално-жанрови образци на оркестровото дивер-
тименто са само подстъп към изграждането на цялостна картина в 
сферата. Все пак, очертаващото се в тях статукво по отношение на 
образността при изключително многообразие на решения в сферата 
на формообразуването и технологичните подходи, дава основание за 
жанрова „екстензия“ на тезата на Томи Кърклисийски (изказана във 
връзка със сонатността), за „исторически дискретна неиманентност 
на структури при (…) ярка континуална иманентност на вградения в 
тях смисъл-послание – като етос, духовност, естетически характер и 
тип съзнание“33. 

32  „Дивертименто-концертанте“ представлява тричастен цикъл от концертен тип 
с части 1. Allegro 2. Andante poco rubato 3. Allegro assai и съответно със сонатна 
първа част и триделни втора и трета. Впрочем определенията за структурната 
организация на втора и трета част се базират най-вече върху отчетливото действие 
на принцип на репризна симетрия. В първия случай – с еднотемна, вариантно 
разгърната средна част, а във втория – с политематичен, разгърнат вътрешен 
дял. Формообразуването във финалната трета част е подчинено на действието на 
различни принципи-начала, които имат локализирано действие в отделни моменти.
33 Кърклисийски, Томи. Състояния на сонатност в сонати за пиано на Паул 
Хиндемит и на Алберто Хинастера. София: Хайни, 2016, с. 57. 
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The Divertimento – Projection and Dynamics of the Classical Idea of 
Entertainment in the Context of Bulgarian Musical Culture during  

the Twentieth Century

Snezhina Vrangova-Petkova

Abstract
The divertimento’s crystallization as a genre in European musical culture 

in the second half of the eighteenth century connects it to different social activ-
ities and expressions, presupposing entertainment for both the audience and the 
performers. Viewed in the context of Classicism, this gives it an applied rather 
than artistic value and locates it somewhere between the suite and the  sonata/
symphony. However, its character as a proto-genre causes the designation ‘diver-
timento’ to lean towards works that include the participation of solo instruments, 
which inevitably fuses aspects of the divertimento with those of the concerto. 
From the perspective of European twentieth century music, the early diverti-
mento repertoire manifests its link with the concerto in many ways. Bulgarian 
culture, however, breaks with the different phases of the genre’s evolution and 
creates simultaneously ‘classical’, ‘new’ and ‘national’ examples in which the 
role of entertainment possesses different expressive signs or is entirely absent. 
This article investigates these pieces and the various solutions for incorporating 
the genre into the national musical aesthetic.

Keywords:  Bulgarian divertimento, concert, stylization, genre pattern.
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ТЕМБРОСОНОРИКАТА В „БЪЛГАРСКИ НАПЕВИ“ 
№№ 1 И 2 ОТ ИВАН СПАСОВ

Весела Наумова

Произведенията на композитора Иван Спасов – „Български напе-
ви“ №№ 1 и 2 (1968 и 1970 г.) са израз на интересите на автора през 
60-те и 70-те години на миналия век към изразителните и констру-
ктивни възможности на шопската диафонията. През този „фолкло-
рен период“1 (според определението на самия композитор) това са 
„интереси, насочени към преосмисляне на някои фолклорни струк-
турни елементи, на тяхното интегриране и претопяване в една „пар 
екселанс“ универсална, съвременна композиционна фактура, техни-
ка, естетика“2. Търсенията и експериментите на композитора Иван 
Спасов са основно в областта на тембъра. Той (тембърът) действа 
като формообразуващ фактор и съществен елемент на сонориката в 
съвременната композиционна техника3.

Двукомпонентната диафонична структура4 в произведенията на 
Иван Спасов, „поставена в движение и развитие, създава промени, 
1 Този период включва и произведенията: „Събор-надсвирване“ (1969), „Концерт за 
виолончело и оркестър №1“(1974), „Концерт за пиано и оркестър“ (1976).
2 Спасов, Иван. Изповед на един композитор. Пловдив: Жанет-45, 2004, с. 49.
3 Сонорика – от лат. sonorus – звънък, звучен, шумен, от фр. sonore – звучен, силен 
или sonorité – звучност. В най-широк смисъл сонориката се възприема като система 
от темброколористични средства. Специфично за сонориката е липсата на пълна 
или само отчасти слухова диференцираност на тоновете. Пораждащата структура 
в нея се явява звукът и вътрешното пространство на звука. В съвременната теория 
сонориката се разглежда като особен вид хармония и тембрика (според Холопов), 
а в трудовете на Л. Дьячкова и Д. Шульгин е направление в съвременната 
хармония и специфична композиционна техника, основана на темброфактурната 
звукоколористичност.
Сонорната техника възниква през 60-те години на ХХ век в творчеството на Лигети 
– Lontano (1957), Пендерецки – В памет на жертвите от Хирошима (1960), 
Лютославски– Три поеми по Анри Мишо (1963), Книга за оркестър (1968), Денисов 
– Crescendo e diminuendo (1965). 
Първите сонорни композиции в България се създават през 60-те години на миналия 
век, практически едновременно с европейските постижения на Казанджиев – 
Complexi Sonori (1965), Симфония № 2 Симфония на тембрите (1968); Спасов 
– Епизоди за четири групи тембри (1964), Движения за 12 струнни (1967), Събор-
надсвирване (1969) и др.
4 В най-опростен вид диафоничната структура е представена от два гласа: 
бурдониращ нисък, статичен, исов и раздвижен горен глас – по-развита мелодия 
с определена структура. В повечето случаи темите наподобяват по форма 
диафоничните български народни песни и инструментални мелодии.
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които образуват ново пространствено разположение на музикална-
та материя“5. От нея композиторът извлича само технологични идеи. 
Във всяка творба диафоничната структура носи нова идея, нова тем-
брова характеристика. За осъществяване на конкретния за всяко про-
изведение творчески замисъл, авторът използва различни диатонич-
ни, хроматични, нетонални средства и алеаторни похвати и по този 
начин се запазват само формалните белези с фолклорния първоиз-
точник. И в двете пиеси впечатление правят оригиналните нестан-
дартни състави, включващи и народни инструменти6.

Темброва характеристичност на инструментите в 
„Български напеви“ № 1

„Български напеви“ № 1 е пиеса за кавал, три гайди и 12 струн-
ни инструмента. Несъмнено изходна единица е типичният за диа-
фоничната структура секундов темброзвук. Основен принцип на из-
граждане е вертикалното темброво наслояване на отделните групи 
инструменти, обединявайки се в единен темброкомплекс. Диафо-
ничният мелодичен модел (кратък мелодичен мотив с малък диапа-
зон, без наличие на бурдониращ глас), представен от гайди, според 
указанията на композитора, продължава развитието си импровиза-
ционно (Епизод А и F). В последствие се включва кавала и щрай-
ха. Иван Спасов пише: „В редица образци на българската народна 
песен лежи заложено едно „квази“ алеаторно начало“7. Гласовете на 
темброфактурата започват с абсолютна фиксация на параметрите на 
звучене и продължават  неопределено по отношение на звуковисо-
чина и ритмика. В резултат на свободното многократно натрупване 
на мелодичната линия в различните инструменти се създава впечат-
ление за една неустойчива многоплановост на фактурата. Възникват 
свободни клъстерни звукосъчетания, характерни за алеаториката, a 
свободната координация на алеаторно сходни модели създава ефект 
на сонорно поле.

5 Ангелов, Ангел. Диафоничната тембро-структура като основа на движението в 
оркестровите произведения на Иван Спасов от 1968 до 1974година. – В: Музикални 
хоризонти, 1986/6, сс. 65-75, с. 65.
6 През първата половина на ХХ век у нас произведения за нестандартни 
състави не се създават, с изключение на Концерт за духови, ударни и пиано 
(1929 г.) от Л. Пипков, но идеята не намира продължение в творчеството му.
7 Спасов, Иван. Цит. съч., с. 49. 
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Пример 1.   Иван Спасов, Български напеви № 1, с.3 от ръкописа

Епизодите В и Е са изцяло поверени на щрайха. Изградени са 
върху една свободна и своеобразна имитация на метроритмични и 
интонационни структури. Отделните линии са с достатъчно индиви-
дуализирани височинно-ритмични профили, за да може тяхното съ-
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четание да се разглежда като контрапунктично. Максималното мело-
дично и ритмично раздробяване на музикалната тъкан е постигнато  
прецизно чрез способите на звукоизвличане, динамика и артикула-
ционни похвати.

Елементите на диафоничната структура преминават през отдел-
ните инструменти в различни метаморфози. Интерес представлява 
представянето на двуелементната структура от трите гайди, преми-
навайки като лайтмотив през различните епизоди. Характерният тем-
бър на традиционния народен инструмент придава специфична фо-
ничност в търсената от композитора фолклорна автентичност.  
Пример 2. Иван Спасов, Български напеви № 1, с.10Пример 2. Иван Спасов, Български напеви № 1, с.10

Пример 2. Иван Спасов, Български напеви № 1, с.10

Загатната до този момент, диафоничната структура в процеса на 
развитие все повече проявява своята конструкция. Най-ясно това про-
личава в Епизод Е. Клъстерното звукосъчетание, раздадено в цигулки 
е с малък тонов обем – fi s1 – c2, без регистрова, теситурна и динамич-
на разграничимост. Единствено артикулацията и комплементарният 
ритъм открояват двата елемента. Постепенното напластяване на ли-
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ниите в струнни инструменти образува единен темброблок, на фона 
на който преминават мелодичните линии в народните инструменти. 
Това дава основание да се определи като  темброфон, отличаващ се с 
единство от окраски и артикулационни похвати, с относително раз-
вита вътрешна структура: нестабилно височинно-регистрово поло-
жение, подвижен ритмичен, по силата на звука, профил. От тяхното 
взаимодействие зависи и степента на характеристичност на тембро-
фона. Той се явява своеобразен композиторски модел на бурдонира-
щия глас в диaфоничната структура. 
Пример 3. Иван Спасов, Български напеви № 1, с.16Пример 3. Иван Спасов, Български напеви № 1, с.16

Пример 3. Иван Спасов, Български напеви № 1, с.16

Специфика на разнотембровата 
ансамблова звучност в „Български напеви“ № 2

„Български напеви“ № 2 е инструментална пиеса за кларинет, фа-
гот, валдхорна и струнен квинтет. Камерният състав и разнородните 
духови инструменти предполагат нов подход на композитора за ре-
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ализиране на творческите намерения. В разгледаното досега произ-
ведение елементите на диафоничната структура са поверени на ед-
нородни или сходни тембри. Характерното за тази пиеса е, че всеки 
щрайхист изпълнява диафоничната структура едновременно и двата 
нейни елемента на две съседни струни, като мелодията е на ниска-
та струна. Това предполага пределна звукова интензивност, като към 
общата картина се добавят и указанията на композитора за пълна 
свобода в избора на темпо и динамика, както и свободни повторения 
на цели откъслеци или отделни елементи. Освен това, Иван Спасов 
допълнително оцветява общата звукова представа с колористични 
ефекти: col legno, sul ponticello, pizzicato, con sordino.

Пример 4. Иван Спасов, Български напеви № 2, с.1 от ръкописаПример 4. Иван Спасов, Български напеви № 2, с.1 от ръкописа

Пример 4. Иван Спасов, Български напеви № 2, с.1 от ръкописа

Двуелементната структура е подложена на непрекъснато рит-
мо-интонационно вариране, интензивна темброва и фактурна раз-
работка. Политемпията допълнително подсилва интензивността на 
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процесите. Импровизационният тип музициране е своеобразен на-
чин за моделиране на фолклора. На контрабаса е поверен цял епизод 
от пиесата (епизод Д), оформен като каденца, в който освен специ-
фичната темброва характеристика е необходимо да се покаже и добра 
инструментална техника, максимално обхващане диапазона на ин-
струмента и уплътняване на височинно-регистровото пространство. 

Пример 5. Иван Спасов, Български напеви № 2, с.14Пример 5. Иван Спасов, Български напеви № 2, с.14

Пример 5. Иван Спасов, Български напеви № 2, с.14

Необичайна е трактовката на използваните дървени инструмен-
ти. Aкцентира се върху техните регистрови особености. Това вече 
като че ли предопределя и творческия замисъл на композитора, от 
една страна – достигане на близка до народните инструменти тем-
брова автентичност, от друга – търсене на нови съвременни ориги-
нални изразни възможности. Звуковата колористичност не се свежда 
само до изостряне характеристиките на отделните инструменти, а е 
резултат на взаимодействието на обикновени тембри, сила на нюан-
сите и артикулационни похвати. Съчетаването на линии и пластове 
създава изключително сонорен ефект – наситени звукови платна, оц-
ветени с различни оркестрови тембри.

Сонориката е многостранен похват, неизменно свързан с алеато-
риката при наличие на голямо количество гласове. Сонорен ефект 
възниква в случаите, когато отделните линии, съставляващи оркес-
тровия вертикал загубват своето звуковисочинно значение и общия 
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комплекс на звучене придобива особена темброва окраска. На пръв 
поглед в следващия пример може да се приеме, че се изгубва всякак-
ва възможност за проява на интонация, но тъй като сонорният ком-
плекс не се явява клъстер, напълно възможно е да се прослуша като 
интонируема последователност. Такъв интересен похват може да се 
определи като „контролируема сонорика“.

Пример 6. Иван Спасов, Български напеви № 2, с.19Пример 6. Иван Спасов, Български напеви № 2, с.19

Пример 6. Иван Спасов, Български напеви № 2, с.19

В обобщение и за двете пиеси може да се каже, че сонорната тех-
ника (според теорията на Л. Дьячкова8) намира пълно потвърждение в 
композиционните похвати на Иван Спасов. В основата на развитието 
се явява темброзвукът – като интеграция на звук, тембър и фактура. 
Структурните единици по хоризонтал са формираните тембролинии 
– кратки диатонични мелодии-мотиви, развити импровизационно, и 
тяхното наслагване в тембропластове. Клъстерната структура с по-
лутонова плътност по вертикал се явява пресечна точка на трите ко-
ординати (хоризонтал, вертикал, диагонал) в темброкомплекс, а с на-
растване на звуковото множество – в темброблок. 

Двуелементната диафонична структурност и в двете произ-
ведения на по-високо синтактично ниво се получава в резултат на 
темброво съпоставяне – народни инструменти и струнни, духови 
инструменти и щрайх. Камерният състав на произведенията дава 
8 Дьячкова, Людмила. Гармония ХХ века. Москва: Музыка, 2004, с.121.
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възможност за по-големи импровизационни находки в представяне 
на отделните групи и интересни сонорни търсения. Диафоничната 
структура, с характерния си строеж и темброва специфика, преодо-
лявайки стереотипната си форма, претърпява редица метаморфози. 
Съединението на линиите създава многослойност (полипластовост) 
на фактурата, в която всеки регистър е обвързан към своя опора и 
фактурна формула. На преден план се издигат фоничните и фактур-
ни параметри на хармоничния материал: тембър, ритъм, динамика, 
артикулация, регистър. Взаимодействието на диафоничната струк-
турата и индивидуално намерената фоничност играят роля на свое-
образен тембров тематизъм и основен конструктивно-съдържателен 
фактор в изграждане на формата.

Заключение
Тенденцията към индивидуализация на инструменталните със-

тави и използване на ансамбли от инструменти в различни комби-
нации в произведенията на Иван Спасов органично се вписва в ха-
рактерната за българската музика от втората половина на ХХ век 
експериментална вълна в търсене на темброва еманципация и „нова 
звукова сетивност“9. Този нов композиционен похват е „преход към 
новия тип темброво мислене, в който темброзвукът и  темброфакту-
рата (фактура на тембрите) репрезентират музикалното цяло, надде-
лявайки с формообразуващата си функция в музикалната тъкан“10. 
Експериментите на Иван Спасов са насочени към разширение и ус-
ложнение на звуковата и образна палитра чрез нетипични похвати 
на фактурна организация. Тенденцията към засилване на колорис-
тичната трактовка на вертикала и използване на различни фонични 
ефекти и нетрадиционни способи на звукоизвличане е своеобразно 
преосмисляне на фолклора през съвременното поливалентно мисле-
не на композитора. 

9 Вълчинова-Чендова, Елисавета. Звукови комплекси или визуализирани образи и 
послания. „Влахерна“ от Георги Арнаудов. – В: Нови идеи в музикознанието 2012, 
София: СБК, с. 57.
10 Дьячкова, Людмила. Цит. съч., с. 121: „Переход к новому тембровому 
типу мышления, в котором темброзвук и темброфактура (фактура тембров) 
репрезентировали музыкальное целое, наделяя музыкальную ткань 
формообразующей функцией.“
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Timbral Sonority in Ivan Spassov’s ‘Bulgarian Melodies’ 
Nos.1 & 2

Vesela Naumova

Abstract
Bulgarian composer Ivan Spassov’s researches and experiments are in the 

field of timbre and its accentuation as a fundamental means of expression. Tim-
bre acquires autonomous meaning and operates as a morphological factor, de-
veloping sonority as a contemporary compositional technique. The symbiosis of 
diaphony and individual timbre plays a thematic role that is crucial to the overall 
construction of musical form.

Keywords: timbre, sonority, Ivan Spassov, contemporary tendencies, dia-
phonic structure.
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THE CHANGING LANDSCAPE OF MUSIC ANALYSIS: 
NEW PERSPECTIVES ON MUSIC SEMIOLOGY AND 

SCHENKERIAN THEORY

Tributes to the Work of Jean-Jacques Nattiez and Edward J. 
Laufer

Nicholas Rast

Dunsby, Jonathan & Goldman, Jonathan (eds.). The Dawn of Music 
Semiology, xi, 214 pages. University of Rochester Press: 2017. ISBN-13: 
978-1-58046-562-5

Beach, David & Mak, Su Yin (eds.). Explorations in Schenkerian 
Analysis, xii, 359 pages. University of Rochester Press: 2016. ISBN-13: 
978-1-58046-559-5

Jonathan Dunsby and Jonathan Goldman explain that the word ‘dawn’ 
in the title The Dawn of Music Semiology signifies that the discipline ‘is 
young, vibrant, and certainly not fully formed.’ Dunsby recognized the 
subject’s potential more than thirty years ago when he, together with John 
Stopford, observed that ‘[a]ttempts to establish a new discipline in music 
semiotics have suggested rich fields of inquiry in musicology, aesthetics, 
theory, and analysis.’1 This collection of essays in honour of Jean-Jacques 
Nattiez demonstrates how the semiotics of music has evolved since the 
appearance of Nattiez’s pioneering Fondements d’une sémiologie de la 
musique in 1975,2 and offers the opportunity to experience how the land-
scape of music semiology has changed in the intervening period.

The first three articles plot the framing coordinates. Jean Molino – a 
major influence on Nattiez’s thought – investigates how to integrate music 
and gesture appropriately. After establishing that ‘nothing in the world is 
reducible to a structure, to a unique model… but to a complex network of 
different structures (at once an ordered field and a metric and a topological 
space)’ [p. 13], Molino goes on to ascribe ‘three dimensions to the symbolic 
1  Jonathan Dunsby and John Stopford, ‘The Case for a Schenkerian Semiotic’. In: Mu-
sic Theory Spectrum 3 (Spring 1981), pp. 49-53.
2 There is a confusion in this book over the date of publication of Nattiez’s study. On pp. 
vii, 4, and 201 the publication date is given as 1975. However, on p. 1 and p. 7, fn. 1 the 
year is given as 1976. Nattiez’s book first appeared in 1975.
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fact: the channels of production (poietics), the object itself (neutral, or im-
manent level), and the channels of reception (esthesics).’ He also offers a 
typology of musical gestures – instrumental, vocal, and rhythmic – since all 
description entails transcription, which requires a system of notation. His 
hypothesis is ‘that music must be seen as a synthesis independent even of 
the cultural context in which it functions.’ [18] This leads neatly to the final 
section of his article: ‘Toward a Genuinely Global Music Analysis’, which 
concludes with the notion that the importance of gesture for music analysis 
forces us ‘to revise our field of study by attending to production rather than 
to the product, to the poietic rather than the material level, to music over-
all in its impurity rather than music in itself, for there is no such thing as a 
pure idea or pure reality.’ [p. 21] ‘[T]hat semiology seems to be particularly 
good at exposing how special the musical mind is, compared with the mind 
when verbalizing, cogitating, or doing anything other than being musical’ 
elegantly vindicates Dunsby’s assertion that ‘[f]or many scholars…the lure 
of music semiology has stemmed as much from its epistemological clarity 
as from the windows it opens into interpretation.’ [p. 23] It is, thus, surpris-
ing that ‘[t]he mind of the musician has…not been thoroughly investigated 
in the same way as the human mind in general; and the general model of 
the human mind is considered by some to be hopelessly defective, in that 
minds are probably in fact universally musical to some degree, music hav-
ing played a central role in early human development.’ [pp. 25-6] Mean-
while, in his exploration of the terrain of ethnotheories, that is, “conceptions 
that indigenous peoples form of their own music,” Kofi Agawu finds tension 
between Nattiez’s ‘positive valuation of the idea of ethnotheory’ (emphasis 
original) and his ‘skepticism about ethnotheory’s intellectual cogency, es-
pecially when its claims [come] into conflict with scientific knowledge.’ 
[pp. 38-9]3 In his own work on the Ewe (Ghana), Agawu found that ‘theory 
appeared to be that which made composition and performance possible, not 
a body of reflective discourses cultivated by those who have the leisure to 
indulge in such activity.’ [p. 40] After contemplating different approaches 
in the work of researchers such as Steven Feld, J.H. Kwabena Nketia, Ruth 
Stone, and Steven Friedson, Agawu concludes that there are good reasons 
to be wary of ethnotheory. It is little more than a ‘hopeful construct’ whose 
highly questionable presumption of a distinction between “African knowl-
edge” and “Western knowledge” creates ‘academic discourses designed for 
consumption in the western academy.’ [pp. 46-50]
3  See, Jean-Jacques Nattiez, Music and Discourse: Toward a Semiology of Music, trans. 
Carolyn Abbate (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990).
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Simha Aron’s study of Georgian polyphony and its comparison with 
Medieval polyphony provides useful samples for ‘modeling’, a procedure 
that ‘can make intelligible a phenomenon that is perceived as complex.’4 
It is also important for the modeler “to formulate the problems that it is 
relevant to solve.”5 [p. 61] Heinrich Schenker was very clear about the 
problems for which he sought solutions and Nicolas Meeùs’s research, is 
no less focused on his mission to show ‘that Schenker’s Inhalt may have 
been for him, in a visionary way, the musical equivalent of the “signified” 
of linguistic semiotics…that Schenker attempted to develop an autono-
mous musical semiotics, one in which, as Wagner wrote, “music express-
es in musical sound what is inexpressible in words.”’ [pp. 82-3] Meeùs 
presents a persuasive case for a full study of Schenkerian semiotics in his 
outline of the evolution of Schenker’s concept of musical Inhalt from Der 
Geist der musikalischen Technik (1895) to Der freie Satz (1935).6 Early in 
the preface to his study of Beethoven’s Ninth Symphony, Meeùs observes, 
Schenker parodies the Gospel according to John with the words “Am An-
fang war der Inhalt!” (In the beginning was the content).7 His discourse 
on music’s struggle ‘to free itself from the constraints of language’ in Der 
Geist reveals a concept that was to prove central to his theory: ‘Repetition, 
this primal discovery of music, could now prove successfully that music, 
even millenia ago, carried in its own womb an integral securing principle, 
and from this point of view was emancipated from language much earlier 
than historians suppose.’ (emphasis original).8 [p. 86] This view is con-
firmed in Der freie Satz: ‘An enormously long time was required before 
music incorporated the principle of repetition. As long as the word inter-
4  See Jean-Louis Le Moigne, La Modélisation des systèmes complexes (Paris: Dunod, 
1990).
5 Le Moigne La Modélisation, p. 66.
6 Meeùs acknowledges Dunsby and Stopford’s earlier effort to establish a program of 
research into a Schenkerian semiotic, but notes that ‘their suggestions do not seem have 
elicited much response.’ [p. 83] See above, fn. 2. 
7 Heinrich Schenker, Beethovens neunte Sinfonie. Eine Darstellung des musikalischen 
Inhaltes unter fortlaufender Berücksichtigung auch des Vortrages und der Literature 
(Wien: Universal, 1912), Vorrede, p. VII. The original biblical reference is The Gospel 
According to Saint John Chapter 1, verse 1, which reads ‘In the beginning was the Word, 
and the Word was with God, and the Word was God.’ 
8 Heinrich Schenker, Der Geist der musikalischen Technik (Leipzig: E.W. Fritzsch, 
1895), pp. 5-6). The translation Meeùs uses is by William Pastille, ‘Heinrich Schenker, 
Anti-Organicist.’ In: 19th Century Music 8 no.1, pp. 29-36. 
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preted music and determined its dimensions, music was absolved from the 
obligation to interpret and develop itself.’9

Arnold Whittall rightly rejects the ‘proposition that “words attach to 
concepts, musical sounds don’t, therefore bringing them together deval-
ues both forms of expression and produces essentially incoherent results” 
as ‘absurdly extravagant.’ [p. 100] Instead, he turns to the modernist aes-
thetic to find a more credible basis for semiotic inquiry – ‘the ever-inter-
esting, always frustrating topic of how musical facts and verbal symbols 
might pursue their interdependent destinies’ – in ‘the response of compos-
ers, scholars, and institutions to Wagner’s texted works.’ He focuses, for 
example, on Boulez’s radical response to Wagner’s music as conductor 
of the centenary production of the Ring cycle at Bayreuth in 1976. With 
cummings ist der Dichter, Boulez implies that ‘the form of the Cummings 
poem is more significant for the music than its verbal content as a se-
quence of sense-giving or mood-creating verbal statements’ [p.103] How-
ever, Whittall suggests the possibility that Boulez’s avoidance of text set-
ting after 1970 might be ‘complemented by a presence of musical features 
that show some more subtle and allusive kind of homage to Wagner’s 
ideas about form and content.’ [p. 105]

Music borrowings in works from the 1950s by Bruno Maderna pro-
vide the repertoire for Rossana Dalmonte’s interrogation of the compos-
er’s power to make ‘comprehension between generations possible, [and 
thus to allow] the expansion throught time, place and genre of what is 
perceived as an element of a particular tradition.’ [p. 119] In Vier Briefe 
(1953), for instance, the music’s serial permutations (mutazioni) ‘seem 
affectively unrelated to the texts.’ ‘In this way’, Dalmonte argues, ‘a dia-
lectic relationship emerges between the objectivity of compositional pro-
cedures in the orchestra and the subjectivity of the vocal texts and of their 
musical elaboration.’ [p. 134]

The October 1958 issue of High Fidelity magazine marked ‘the apoth-
eosis of [the] propaganda campaign’ [p. 144] that heralded the new signif-
icance of stereophonic sound in the record market. At the same time, and 
as a direct consequence of the increased attention given to ‘the parameter 
of space in music’, [p. 145] three composers – Boulez, Stockhausen, and 
Pousseur – composed pieces with spatialized instrumental forces. Jon-
athan Goldman explores the particular ways in which each piece treats 
9 Heinrich Schenker, Der freie Satz (Wien: Universal Edition, 1935), p.161, § 254. The 
translation here is by Ernst Oster in Heinrich Schenker Free Composition (New York: 
Longman, 1979), p.99, § 254). 
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“sound travel”, ‘how a sound figure changes its physical position with 
respect to the listener.’ [p. 156] His examination concentrates on ‘what 
might be construed as stereophonic effects’ in Doubles (‘thème lent’), 
Gruppen (Group 119), and Rimes (Movement 2). Instances of technology 
(sound reproduction) as ‘an essential mode of reception’ are compara-
tively rare and, ‘[t]aken together, the poetic and esthesic aspects of these 
works authorize our considering them as a forming a genre in the strong 
sense.’ [p. 168]

Irène Deliège is concerned with ‘a type of listening that is concerned 
with the work itself, a listening that is not reducible to the reception of its 
acoustic signal, but tends towards its “codification and unconscious rein-
terpretation in the form of cognitive signs.”10 (original emphasis) [p. 178] 
A useful summary of the fundamentals of the cognitive study of music 
listening, founded on principles of the construction of a schema, as de-
fined by André Boucourechliev,11 the perception of changes, as codified 
by Michel Imberty,12 and the perception of temporal and sound qualities 
of a message as formalized by Jackendoff and Lehrdal13 forms the basis of 
a series of experimental studies with different types of listeners. The re-
sults lead to the inference that ‘the perception of segmentations arises up 
to a certain point out of psychological processes that precede any training, 
which is a reason that unlike memorization, the perception of segmenta-
tion does not differentiate one listener from another, regardless of musical 
training.’ (my emphasis) [p. 195] Deliège’s findings are certainly intrigu-
ing, and further investigations like this would be welcome.

Schenkerian analysis may not be as youthful as music semiology, but, 
as Beach and Mak point out in the preface to Explorations in Schenke-
rian Analysis, ‘the state of Schenkerian research is different today than it 
was twenty or thirty years ago.’14 Edward Laufer (to whom this book is 

10 Deliège is quoting Fabien Lévy, Le compositeur, son oreille et ses machines à écri-
re. Déconstruire les grammatologies du musical pour mieux les composer (Paris: Vrin, 
2013), p. 73.
11 “…perception and its operational faculties of distinction, comparison, selection and 
reduction allow us to master the structure and make it manageable…Perception analyses 
much less than it synthesizes.” In: André Boucourechliev, Le langage musical (Paris: 
Fayard, 1993), p. 35.
12  Michel Imberty, Les écritures du temps. Sémantique psychologique de la musique 
(Paris: Dunod, 1981). 
13 Fred Lehrdal and Ray Jackendoff, A Generative Theory of Tonal Music (Cambridge, 
MA: MIT Press, 1983).
14 David Beach and Su Yin Mak, Explorations in Schenkerian Analysis, p. viii.
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dedicated) started working with Ernst Oster in the late 60s until the lat-
ter’s death in 1977, and ‘became a leading advocate and practitioner of 
Schenkerian analysis in his generation.’15 Furthermore, and of particular 
relevance to the book here under review, ‘[Laufer] was unique among his 
colleagues in his belief that Schenker’s ideas were applicable, at least in 
part, to much twentieth-century music, including works that are generally 
accepted as atonal.’16 Indeed, one of this book’s particular strengths – and 
this was also one of the special qualities of Edward Laufer’s scholarship 
– is that it gives some idea of the unique capacity of Schenkerian theory 
to provide insights about music normally considered outside the Schenke-
rian canon. Matthew Brown’s ‘contention that Schenkerian Analysis has 
much to tell us about a work that Schenker rejected’17 in his study of the 
“Dance of the Seven Veils” from Richard Strauss’s Salome is a case in 
point. Brown convincingly demonstrates that, despite Schenker’s scath-
ing critique, Strauss successfully adjusted his compositional methods to 
the contexts of program music and music drama to look for other means 
of synthesizing his material.18

Boyd Pomeroy’s exploration of Debussy’s use of the chromatically 
displaced dominant is no less engaging. Sample Pomeroy’s explication 
of the binary opposition of the diatonic dominant, ff (representing the 
mythical city of Ys) and the chromatic displacement of the dominant, pp 
(which ‘evokes the underwater world through a distorting prism’) in “La 
Cathédrale engloutie”. Debussy’s programmatic representation of chro-
matic displacement in “Jeux de vagues” from La Mer, where ‘the repeated 

15  Explorations, p. vii. Oster’s English translation of Schenker’s Der freie Satz was 
published in 1979 (New York, Longman); Edward Laufer’s detailed, but sadly incomplete, 
review of it can be found in Music Theory Spectrum 3 (1981), pp. 158-84.
16 Explorations, p. viii.
17 This is noted in the preface on page x.
18 I should mention at this point, that there are issues of inaccurate proof reading in both 
books reviewed here. In The Dawn of Music Semiology instances of typographical errors 
are surprisingly numerous. Aside from the issue over the publication of Fondements (see 
footnote 2 above), though, they are mostly insignificant: repeated words (‘opposition be-
tween’, p. 13); missing words (‘ought to susceptible for ‘ought to be susceptible’, p. 19; 
‘it would a mistake’ for ‘it would be a mistake’, p. 30); extra letters (‘modern Europeans 
music’ for ‘modern European music’, p. 20; ‘Roman Lad’ for ‘Roman Vlad’ p. 134). This 
is not an exhaustive list. Explorations in Schenkerian Analysis has fewer errors of this 
sort, however, there is an unfortunate cluster of omissions in Matthew Brown’s excellent 
article. For example, the subheadings a) through f) are lacking in Example 14.5 and the 
commentary for Example 14.6 describes events in measures 47 and 50-52 that are not 
shown in the analytical sketch.
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chromatic fracturing of the V-I relation [forms] an apt musical metaphor 
for a breaking wave.’ [example 15.13 and p. 321]

A number of contributions highlight phenomena that were of par-
ticular interest to Edward Laufer throughout his career. Timothy Jack-
son highlights Laufer’s profound interest in ‘formal issues…especially 
the interaction between sonata design and tonal structure.’ [p. 95, fn. 34] 
Jackson’s survey of the Symphonies in E flat and D minor by Anton Eberl 
(1765-1807) tellingly shows that the ‘sample of “known works” in the 
so-called classical style is still much too narrow for us to think that we 
have explored all the possible models of sonata form.’19 His discovery 
of parallelisms between Eberl’s E-flat-major symphony and Beethoven’s 
Eroica symphony is intriguing. In particular, he focuses on what he inter-
prets as a ‘fundamental contradiction’ in Schenker’s analysis of the Eroica 
‘between two different, superimposed processes: the anticipation of the 
goal dominant in measure 57 and its realization in measure 83, and the 
prolongation of the dominant from measure 57 to meausre 144.’20 Jackson 
provides his own solution to the ‘conundrum’ as example 5.5. This mid-
dleground sketch is strikingly similar to that of the exposition of Eberl’s 
Symphony (Example 5.3).

Schenker would surely have approved of Poundie Burstein’s desire 
to perform the music analyses of a given repertoire within the context of 
their historical complex. Burstein is not comfortable with judging expo-
sitions of the galant era according to ‘standards prompted by norms of 
music composed during later decades.’ To gain a better understanding of 
galant expositions it would be better to ‘[take] into account the implica-
tions of…standard resting points…This in return can pave the way for 
richer voice-leading analyses, ones that can help us better to comprehend 
the expositions of the galant era in a manner closer to that discussed by 
those who composed, improvised, performed, and listened to the music 
during its time.’ [p. 57] 

‘Because of Edward’s meticulous attitude toward publication, the 
bulk of his work remains, unfortunately unpublished – though the pieces 
he did publish, especially his (incomplete) review of Ernst Oster’s English 
translation of Der freie Satz and two extended articles respectively on the 
19 In his lengthy first footnote Jackson reveals that ‘Eberl was one of very few composers 
whom Edward Laufer had never heard of.’ [p. 90] 
20  Schenker’s Eroica analysis appears in Heinrich Schenker, Das Meisterwerk in der 
Musik, 3 (Wien: Drei Masken Verlag, 1930), pp. 29-101 & Anhang. It is translated into 
English as The Masterwork in Music, Vol. III, trans. Derrick Puffett and Alfred Clayton 
(New York: Dover, 2014), pp. 10-68 & 81-115.



167

fantasy and sonata development sections, have had a decisive influence 
on Schenkerian studies.’ [p. viii] Several contributors acknowledge their 
indebtedness to Laufer’s work both published and unpublished.

Leslie Kinton identifies motivic enlargement – ‘which can be defined 
as the reappearance of a motivic figure at a deeper structural level of the 
middleground’ – as one of Laufer’s lifelong fascinations. [p. 226] Kinton’s 
essay on Dvořák’s Symphony Op.70, which derives from his doctoral the-
sis (jointly supervised by David Beach and Edward Laufer), shares insights 
gleaned from discussions the author had with Professor Laufer about com-
parisons between Beethoven’s use of motivic enlargement in his Piano So-
nata op. 14, no. 1 (examples 12.6 and 12.7) and Dvořák’s practice in the Fi-
nale to the Symphony. Edward Laufer’s commentary on the development in 
the first movement of the Beethoven Sonata, quoted by Kinton (pp. 239-40), 
deserves to be repeated here: “What wonderful cohesiveness and beautiful 
simplicity! This recomposing of the main notes of the second subject, over 
the entire development, is indeed all the more beautiful for being concealed. 
Such a compositional idea is more than a technical device; it touches upon 
the character and dramatic sensibility of the work.”21

Ryan McClelland focuses on the role of the half-diminished-seventh 
chord in three Brahms songs. A Brahms song – “Wie Melodien zicht es 
mir” – was also the subject of Laufer’s first published essay, and I would 
suggest that readers revisit this article for valuable context.22 Laufer’s ob-
servation that “one must…go beyond voice-leading sketches, since, un-
like a purely instrumental work, the text and the way the text is expressed, 
being organically part of a vocal composition, must always be taken into 
account”23 is echoed in Don McLean’s article.24 McClelland gives an en-
thralling account of the varied role of the half-diminished seventh chord 
in three Brahms songs: ‘Just as the triplets of the the nightingales vanish 
when the persona acknowledges that “one flower will not bloom” so too 
does their chord.’ [Nachtigallen schwingen, example 11.3b, and p. 208]; 
‘The songs’s launch from a half-diminished-seventh plays an important 
role in the text’s interweaving of past and present, memory and uncer-
tainty.’ [Die Liebende schreibt, p. 210]; Die Schale der Vergessenheit’s 
21 Edward Laufer, ‘Voice-Leading Procedures in Development Sections.’ In: Studies in 
Music from the University of Western Ontario 13 (1991), p. 79.
22 Edward Laufer, ‘“Wie Melodien zieht es mir,” op. 105, no. 1.’ In: Journal of Music 
Theory 15 (1971), pp. 34-57; reprinted in Maury Yeston (ed.), Readings in Schenker 
Analysis and Other Approaches (New Haven: Yale University Press, 1977), pp. 254-72. 
23 Op. cit. In: Readings in Schenker Analysis and Other Approaches, p. 258.
24 See below, fn. 26.
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‘more complex approach to form and tonal structure’ [p. 215] deploys the 
half-diminished-seventh chord as a subtler agent of musical structure and 
expression.

Readers will be struck by the abounding musicality and the high liter-
ary quality of the writing throughout this book. William Rothstein draws 
on Schenker’s conception of the Urlinie to illustrate the destiny of By-
ron’s hero in Schumann’s Manfred Overture. On page 157 he quotes from 
Free Composition: “Every linear progression begins, lives its own exist-
ence in the passing tones, ceases when it has reached its goal – all as or-
ganic as life itself.”25 Rothstein comments that ‘the most striking example 
[example 9.8, a deep-middleground sketch of the Manfred Overture] is 
the noncoincidence of the overture’s large-scale harmonic progressions 
and its formal divisions.’ Thus Schumann’s overture might be seen as the 
perfect musical transformation of the course of Manfred’s own destiny.

‘In literary criticism, narrative trajectory is often understood as con-
sisting of distinct phases, the last of which resolves the plot’s tensions.’ 
Starting from this premise, Lauri Suurpää finds these expectations frus-
trated in the relationship between the third and fourth movements of 
Schumann’s Second Symphony. The main theme of the slow movement 
possesses a quality of nonconclusion, it avoids confirming cadential clo-
sures, markers of strong tonal arrivals. ‘As a result, the slow movement’s 
primary theme creates cyclical associations of non-finality in the sympho-
ny.’ [p. 178] Moreover, this theme’s inability...to escape its predominantly 
tragic guise...[casts] a shadow over the celebration of the finale’s and the 
entire symphony’s jubilant conclusion.’ [p. 195] 

Don McLean justifies a Schenkerian approach in his study of the 
“Libera me” from Verdi’s Messa da Requiem for its power to reveal the 
composer’s ‘gift for crafting continuity through the manipulation of near-
schematic motives.’ He cautions, however, that ‘much music analysis 
seems obsessed with similarity relationships rather than the differentia-
tion of syntactic functions’ and further, that ‘such motivic unity is usually 
interpreted “synchronically, as a relationship of similarity without regard 
to temporal ordering” versus “diachronically, as a process of successive 
development or change over time.”’26 [p. 243] In addition, McLean’s ap-
positely dramatic narrative vividly illuminates Verdi’s ‘imaginative’ har-
25  Schenker, Free Composition (Der freie Satz), trans. and ed. Ernst Oster (New York: 
Longman, 1979), p. 44. 
26  McLean quotes from Leonard B. Meyer, ‘A Pride of Prejudices; Or, Delight in Diver-
sity’. In: Music Theory Spectrum 13/2 (Fall, 1991), pp. 241-51.
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mony27 and ‘imaginative capacity to extract motivic continuity and variety 
from fundamentally schematic ideas in different expressive contexts.’ [p. 
262] And, his invocation of Laufer’s emphasis to go “beyond the voice-
leading technicalities to take into account the underlying compositional 
ideas”28 culminates triumphantly in McLean’s concluding statement: ‘De-
tails and large-scale structures portray a compositional design whose po-
etic idea allegorically embodies an impassioned and ultimately restless 
plea for deliverance.’29 [p. 276]

The play between fantasy and recurrence in C.P.E. Bach’s Rondo in 
G major is its most prominent feature. This is confirmed by Schenker’s 
remark: “In order to understand the design of the piece it is important to 
observe the progressive lowering of the tonality from G major…to F ma-
jor…and thence to E major.”30 In his commentary, Frank Samarotto adds 
that example 3.8 (an analytical sketch that compares the opening with the 
middleground of the Centrum) ‘uncovers a motivic enlargement of the 
opening bass line…fantastically transposing the rondo’s refrain in order 
to enact a sub rosa recurrence on a grand scale. Moreover, the internal 
steps, F and E, maintain their transitory status even in the middleground: 
as recurrence fantasies, the F-major and E-major refrains have only the 
semblance of stability, semblance being their true nature.’ [p. 37]

Mark Anson-Cartwright throws down the gauntlet with the asser-
tion at the beginning of his contribution on the opening tonal complex of 
Bach’s St. Matthew Passion that ‘Schenker evidently had little interest in 
structural connections among movements of large-scale works, perhaps 
because such connections are looser than those that bind a single move-
ment together.’ Is he correct therefore that ‘any linear interpretation of 
tonal relations among movements would have to go beyond the limits 
of Schenker’s theory?’ [p. 12] Later Anson-Cartwright explains: ‘From a 
Schenkerian standpoint, the skips and steps in Bach’s tonal plan – and in 
27 On page 254 he writes: ‘The closing section [of the Requiem] concludes with an imag-
inative postcadential plagalism involving a framing fourth progression.
28 Edward Laufer, ‘On the Fantasy.’ In: Integral 2 (1988), p. 130. McLean’s last quotation 
regarding the fantasy as “a form of developing restatements, growing out of a simple 
programmatic, poetic conception” could also have continued to include the final sen-
tence of Laufer’s article: “It is that poetic image which gives rise to the musical shape: 
the poetic image is an organic part of the composition, and we must give that poetry its 
due as well.” Op. cit., p. 133.
29  See above, fn. 25.
30 Heinrich Schenker, ‘A Contribution to the Study of Ornamentation,’ translated and 
edited by Hedi SIegel, In: Music Forum IV (New York: Columbia University Press, 
1976), p. 44.
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tonal music generally – are complementary aspects of structure.’ [p. 18] 
Ultimately, given that ‘[a]nalyzing the St. Matthew Passion – even a rela-
tively small portion of it – raises far more questions than any single ap-
proach could possibly resolve[,]’ he persuasively argues for a flexible ap-
proach that responds to the particular demands of the piece under review: 
‘I regard analysis as an imaginative enterprise, an attempt to grasp, albeit 
cautiously, some of the meanings embodied in a musical work.’ [p. 23]

David Beach and Su Yin Mak are both well known for their analytical 
work on Schubert, so their observations on the ‘Unfinished’ Symphony 
and the Octet D803 respectively make welcome additions to the litera-
ture.31 Beach’s revelation of the similarities between the two movements 
of the Symphony despite their very different characters and Su Yin Mak’s 
illustration of Schubert’s unusual approach to sonata form (when com-
pared to Beethoven) in the first movement of the Octet make fascinating 
reading.

Roger Kamien likewise finds hidden connections in Chopin’s Prelude 
in B-flat major, Op.28 no.1. Its form is unusual: although it appears to be 
ternary, “the return to the opening material…is so dramatically recom-
posed to appear as the continuation and the climax to the central mate-
rial that it is less a return than a final stretto that leads to the coda.”32 For 
Kamien, the prelude is not only a through-composed form but it is also 
linked by the descending third, Bb – A – G to the prelude that follows.33

Charles Burkhart’s epistolary analysis of the C-major Fugue from 
book 1 of The Well-Tempered Clavier, which Laufer received two weeks 
before his death in May 2014 and Stephen Slottow’s interview (2003) pro-
vide a suitable frame for this affectionate Gedenkschrift. Succinct declara-
tions about motive – ‘It’s not really a matter of just having motives float-
ing around in space, not attached to anything, like pieces of dust in a large 
31  See, for example, David Beach, ‘Schubert’s Experiments with Sonata Form: Formal-Ton-
al Design versus Underlying Structure;’ In: Music Theory Spectrum 15 no. 1 (Spring 1983), 
pp. 1-18, and David Beach, ‘Harmony and Linear Progression in Schubert’s Music.’ In: 
Journal of Music Theory 38 no.1 (Spring 1994), pp. 1-20. Beach’s book, Schubert’s Mature 
Instrumental Music. A Theorist’s Perspective (University of Rochester Press) is due later 
this year. See also Su Yin Mak, Schubert’s Lyricism Reconsidered. Structure, Design, and 
Rhetoric (Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2010).
32 Here, Kamien is quoting Charles Rosen, The Romantic Generation (Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1995), pp. 464-66. 
33  See example 8.7 on page 153, which highlights the pitch connections at the end of 
Chopin’s B-flat major Prelude, op. 28, no. 21 and the beginning of the G minor Prelude 
op. 28, no. 22. 
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cathedral.’ – and [Schenkerian] notation – ‘We have a very clear nota-
tional system available. Let’s use that and let’s be consistent with it.’ – are 
just two of instances of Edward Laufer’s practical and perceptive wisdom.

In conclusion, both books reviewed here represent major contribu-
tions to the literature. The legacy of the theorists to whom they are dedi-
cated is immense and the tributes offered here will surely become essential 
reading for all who are seriously interested in the field of music analysis.
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The Changing Landscape of Music Analysis: New 
Perspectives on Music Semiology and Schenkerian Theory

Tributes to the Work of Jean-Jacques Nattiez  
and Edward J. Laufer

Nicholas Rast

Abstract
The two books here under review pay homage to pioneering music theorists: 

The Dawn of Music Semiology honours Jean-Jacques Nattiez; Explorations in 
Schenkerian Analysis remembers Edward J. Laufer. Both volumes present es-
says by leading scholars who give a richly informed account of the evolution and 
extraordinary range of two of the central concepts in present-day music analyti-
cal scholarship. The three-part structure of Dunsby’s and Goldman’s book re-
flects the tripartite model of musical semiology itself: poietics, the neutral level, 
and esthesics. There are numerous other ternary echoes throughout the volume. 
Those familiar with Schenkerian literature will be immediately struck by the 
untypical composers represented in Explorations in Schenkerian Theory. Also 
of note is the combination of Schenkerian theory with other approaches, such as 
narrative theory and sonata theory. The resulting multilayered analyses enable a 
deeper understanding of the relationship between, form, voice leading and dra-
matic trajectory.

Keywords: Jean-Jacques Nattiez, Music Semiology, gesture, the mind, eth-
notheory, Bruno Maderna, modernism, modeling, stereophony, spatialized mu-
sic, music perception, Schenkerian theory, Edward Laufer, voice leading, form, 
motive, homage, sonata theory, global music theory.
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